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Dankbaar 
 

De dag dat ik dit stukje zit te tikken is het 
ook onze trouwdag. Mijn lief en ik stapten 
alweer 36 jaar geleden in het 
huwelijksbootje. We gaan straks, als dit 
stukje klaar is, dan ook lekker samen uit 
eten. Gewoon even tijd maken voor elkaar, 
tussen de alledaagse dingen door. En ja, 
daar hoort ook het werk voor deze Luidklok 
bij. Dankbaar werk, dat wel, en zeker dit 
keer, want er is toch wel door heel veel 
mensen gereageerd op mijn oproep in de 
vorige Luidklok om een verhaal in te sturen. Het mocht overal over gaan 
en dus kregen we onder meer een verhaal over het kastanjefeest en 
Asten Lokaal en zelfs sfeerverhalen over de najaarsreis en een 
wandeling met De Stappers. Maar ook een alternatief kerstverhaal en 
diverse kerstwensen bereikten onze redactie. Wij zijn dan ook enorm 
dankbaar voor de inzet van deze mensen achter de verhalen. En dat op 
een dag waarop ik al zo dankbaar ben dat ik samen met mijn lief onze 
trouwdag nog steeds mag vieren, want het heeft niet veel gescheeld of 
we hadden onze zilveren bruiloft niet meer kunnen vieren.  
De dag dat we 25 jaar waren getrouwd, vierden we in het Antwerpse 
universitaire ziekenhuis. Mijn lief had daar ternauwernood een operatie 
aan zijn hart doorstaan en mocht toen, zittend in een rolstoel, samen met 
onze dochter en mij een gebakje gaan eten in het restaurant van het 
ziekenhuis. Het gaat inmiddels heel goed met hem, maar we blijven 
dankbaar voor iedere dag dat we samen kunnen zijn. 
Het leven voelt vaak zo vanzelfsprekend, maar het kan zo ontzettend 
anders lopen dan je voor ogen hebt. We staan daar niet altijd bij stil en 
dat is misschien maar goed ook. Want wie had kunnen voorspellen dat 
ons leven nu al ruim anderhalf jaar beheerst wordt door het coronavirus 
dat inmiddels al heel veel slachtoffers heeft gemaakt. Laten we daarom 
proberen om er te zijn voor al die mensen die nu een schouder nodig 
hebben, zeker nu in deze tijd rond de feestdagen. Het kan niet altijd 
fysiek, want afstand houden blijft een noodzaak, maar er zijn genoeg 
andere manieren om een steun voor iemand te kunnen zijn. Samen 
krijgen we dat virus eronder, daar blijven we in geloven. Zorg daarom 
goed voor jezelf en voor je naasten en blijf gezond. Ik wens iedereen 
bovendien hele mooie kerstdagen en een gezond en gelukkig 2022. 
 

Marie-Louise. 
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Beste mensen 
 

Nog een paar  weken en dan is 2021 verleden tijd en schrijven we 2022. 
2021 was me het jaartje wel. Corona hield ons in zijn greep, we moesten 
thuis blijven, mochten maar minimaal bezoek ontvangen of op visite 
gaan. En zelfs familiefeestjes werden afgeraden. Mondkapjes deden hun 
intrede en afstand houden was de boodschap. Het zou allemaal anders 
worden als we gevaccineerd waren. Wij senioren mochten er als eerste 
gebruik van maken wat ons toch enigszins  een gevoel van veiligheid 
gaf. We gingen wat soepeler met de voorschriften om en toen in mei het 
sein veilig gegeven werd en mondkapjes in de la verdwenen was het 
feest. Heerlijk weer met elkaar en bij elkaar op een terras, samen naar 
het restaurant. We hadden het virus onder controle. 
Maar nu moeten de mondkapjes weer op en is  er intussen een 
coronapas in het leven geroepen. Wat weer een hoop vragen oproept, 
want iedereen heeft er een mening over en is overtuigd van zijn gelijk.   
Hoe dan ook, zorg goed voor uzelf en uw dierbaren en blijf gezond. 
 

Maud. 

Alzheimer Café 
 

Het volgende Alzheimer Café Peelland is op dinsdag 7 december en 
heeft als thema: de overgang naar het verpleeghuis. 
Het Alzheimer Café Peelland vindt iedere eerste dinsdag van de maand 
plaats in Dienstencentrum de Beiaard aan de Pastoor de Kleijnhof 21 in 
Asten. Het programma start om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur. De 
zaal gaat open om 19.00 uur. De toegang is gratis en aanmelden is niet 
nodig. 
 

Alzheimer Café Peelland. 

Mantelzorger stond centraal in Alzheimer Café 
 

Het voelde weer bijna als een pre-corona Alzheimer Café, de 
bijeenkomst op 2 november in dienstencentrum De Beiaard in Asten. 
Een kleine veertig aanwezigen, inclusief vrijwilligers, waren naar het café 
gekomen dat als thema had “Ervaringsverhalen van mantelzorgers”. De 
zaal was goed bezet, terwijl iedereen toch op veilige afstand van elkaar 
kon blijven. 
De uitgenodigde ervaringsdeskundige ging in gesprek met 
gespreksleidster Hannie Derksen. Hij deed uit de doeken hoe het traject 
van eerste signalen, diagnose stellen en verdere verloop van de ziekte  
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bij zijn partner was verlopen en wat dat 
betekende voor hem als mantelzorger. Van 
de eerste jaren, waarin ze samen nog van 
alles konden ondernemen en weinig zorg 
nodig was tot de fase waarin het, ondanks 
alle hulp, thuis niet meer verantwoord was. 
Allerlei aspecten kwamen aan de orde. Hoe 
de zorgvraag geleidelijk groter werd. 
Huishoudelijke hulp, verzorgende hulp, 
ergotherapeut, geriater, diëtiste - met de 
casemanager als sturende en begeleidende 
factor - al deze professionals kunnen een 
bijdrage leveren. Het belang van een 
netwerk van naaste familie en vrienden 
werd duidelijk gemaakt en onderstreept 
door reacties uit de aanwezigen als dat 
netwerk ontbrak. Het wel of niet gebruik 
(willen) maken van dagopvang. Het is voor 

iedere persoon met dementie anders hoe daar op gereageerd wordt. De 
zorg voor de mantelzorger zelf: die kan het alleen maar volhouden als 
hij er niet alleen voor staat en de balans weet te vinden tussen tijd voor 
mantelzorg en tijd voor zichzelf. Daarbij is het eerder genoemde netwerk 
van groot belang.  
In de pauze was er gezellige accordeonmuziek van Jan en kon men met 
elkaar in gesprek. De gastspreker deelde na de pauze niet alleen zijn 
ervaringen met de aanwezigen, hij nodigde, door specifieke vragen te 
stellen, de aanwezigen ook uit hun ervaringen met hem te delen. Zo 
kwamen er meerdere verhalen naar voren, waarin overeenkomsten, 
maar ook verschillen naar voren kwamen tussen de mensen met 
dementie en de situatie waarin zij verkeren. 
Duidelijk werd, dat, behalve geestelijke achteruitgang, ook lichamelijke 
achteruitgang een belangrijke factor is in de hulpverlening. En dat 
praten over de problemen lastig kan zijn, omdat de betrokken persoon 
er vaak bij aanwezig is en zelf geen gesprekspartner meer kan zijn, 
terwijl de mantelzorger zijn verhaal toch kwijt wil. 
Al met al was het een fijne, waardevolle bijeenkomst, waarin veel 
waardering was voor de mantelzorgers, zowel voor hun zorg als voor de 
openheid waarmee de ervaringen gedeeld werden. 
 

Johan van Lierop. 
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Kerstlunch mantelzorgers van 
mensen met dementie 
 

KPN Mooiste Contact Fonds organiseert 
einde van dit jaar een kerstlunch voor 
mantelzorgers van mensen met dementie. 
Deze kerstlunch wordt gehouden op dertien 
locaties in het land.  
 

Voor onze regio is die lunch in het PSV-stadion en wel op dinsdag  
7 december. (11.30 tot 15.00 uur)  
 
Er kunnen vijftig personen deelnemen.  
De kerstlunch is bedoeld voor de mantelzorger die direct betrokken is bij 
de persoon met dementie. (Dat betekent vaak dat het om een partner 
gaat van de persoon met dementie; het is niet de bedoeling dat men met 
twee personen inschrijft.)  
Er wordt een programma gemaakt rondom de lunch en er is aandacht 
voor ieder persoonlijk van vrijwilligers van het KPN fonds. Er zijn ook 
mensen vanuit het regionale bestuur van Alzheimer Nederland 
aanwezig. 
 
We willen de mantelzorgers werven via de Alzheimer cafés en de 
zorgtrajectbegeleiders/casemanagers dementie.  
Wie mantelzorgers kent die belangstelling hebben, kan gebruik maken 
van de uitnodiging (zie blz 8)  
en het inschrijfformulier op bladzijde 9 
Indien er meer dan vijftig aanmeldingen zijn, wordt er een wachtlijst 
aangelegd. 
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Seniorenvereniging-mededelingen 

Kerst- en nieuwjaarswens 
 
Wij wensen u een kerst vol vrede toe  
En voor de laatste dagen van het jaar  
Veel gezelligheid met elkaar 
Voor de 365 dagen die dan volgen  
Veel geluk en weinig zorgen 
Wij wensen u een jaar met elke dag zon 
En alleen positieve dingen als dat eens kon 
Veel liefde, vriendschap, gezondheid en geluk 
Dan kan 2022 zeker niet meer stuk!  
 
Het bestuur van seniorenvereniging Asten en Ommel. 
 

Vertrokken- en nieuw aangetreden bestuursleden 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 oktober werd afscheid 
genomen van de aftredende bestuursleden Annelies Dittner en Frans 
van Seccelen. Voorzitter Maud Cuppens bedankte hen voor hun 
jarenlange, niet aflatende inzet en wenste hen alle goeds voor de 
toekomst. Als nieuwe bestuursleden werden Connie van Bussel en 
Theo Martens aan de vergadering voorgesteld. Bij acclamatie gaven de 
aanwezige leden hun goedkeuring. 
Connie gaat de financiën beheren en Theo neemt onder andere de 
taken van Annelies over. 
 
Guus Zeebregts (secretaris). 
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 Onze overledenen 
 
Wij gedenken onze overledenen. Wij willen de familie graag ons 
medeleven betuigen en hen veel sterkte toewensen. 
 
Mevr. Bina Jacobs-Sieben   Kerkstraat 16E 
81 jaar      overleden op 26-08-2021 
 
Dhr. Frans Smits    Rechtestraat 39 
83 jaar      overleden op 09-09-2021 
 
Mevr. Marietje Schriks-Arts   Wilhelminastraat 29 
95 jaar      overleden op 14-10-2021 
 
Dhr. Theo Maas     Deken van Pelthof 36 
69 jaar      overleden op 23-10-2021 
 
De redactie van De Luidklok verzoekt de familie om bij het overlijden 
van een KBO-lid een bericht te sturen aan het secretariaat van de KBO 
Asten/Ommel p/a Henk van Kessel, Voordeldonk 54, 5721 HM Asten, 
tel. 0493-697364, e-mail: secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com 
Er is een KBO Asten/Ommel vaandel beschikbaar wat in de kerk/
crematorium geplaatst kan worden voor de uitvaart. De familie kan dit 
aanvragen via het bovenstaande bericht met vermelding van tijd en 
locatie van de uitvaart. 

Seniorenvereniging-activiteiten 

Ontmoetingspunt 
 

Elke dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur is iedereen van harte 
welkom bij café Jan van Hoek aan de Markt in Asten, in deze tijd lekker 
verwarmd met warmtestralers op het overdekte terras.  
Bij een kop koffie, cappuccino, Wiener melange of een glas thee met wat 
lekkers erbij kunt u met anderen buurten, elkaar ontmoeten, het laatste 
nieuws vertellen, te weten komen wat er zoal in ons dorp en in onze KBO
-vereniging gebeurt en ook lief en leed delen met elkaar. Kom gewoon 
eens binnenlopen en schuif aan. Iedereen is van harte welkom. Wel nog 
even dit: zorgt u voor een geldige QR-code op uw smartphone of op 
papier? 
 

Inge Veenhuizen. 
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Werkgroep Vieringen en Activiteiten. 
 

De Spellenmiddag. 
Op de spellenmiddag van 11 oktober was een aardige groep liefhebbers 
aanwezig. Dit keer was het iets rustiger en was er ook ruim tijd om met 
elkaar van gedachten te wisselen over de dagelijkse gebeurtenissen en 
met welke hobby’s men de dagen invult. 
Op het moment dat u dit leest is ook de spellenmiddag van 8 november 
gespeeld. De tijd vliegt voorbij! Nog één keer in december en dan zit het 
jaar 2021 er weer op. Dus, sluit het jaar samen gezellig af met 
Rummikub, Triominos, Scrabble, SkipBo, Letra Mix of een ander spel. 
En neem gewoon eens je vriend of vriendin mee. 
Wat?  KBO-spellenmiddag. 
Waar?  In de huiskamer van de Beiaard. 
Wanneer? Maandag 13 december. 
Tijdstip? Vanaf 13.30 u tot uiterlijk 16.00 uur. 
Kosten? Geen. Koffie of thee met koekje kunt u met een muntje 
  betalen. 
 

De Liederentafel. 
Het was even spannend of en hoe het geregeld kon worden dat de 
mannen van Toffel Vier weer de zangmiddagen gingen verzorgen. En ik 
kan u heel blij melden dat het gelukt is. Toffel Vier gaat  weer voor ons, 
KBO-leden, optreden op enkele middagen in het komende nieuwe jaar. 
We hebben ze veel te lang moeten missen. Want iedereen heeft het 
ervaren dat zingen verbroedert. 
Samen met de aanwezige KBO-leden gaan de zangers uit een 
liederenbundel liedjes ten gehore brengen die iedereen kent. 
Afgewisseld met enkele nummers van hun eigen repertoire. We kijken er 
enorm naar uit. 
Wat?  De Liederentafel met de mannenzanggroep Toffel Vier. 
Waar?  In de Spiegelzaal van de Beiaard. 
Wanneer? 10 januari, 21 maart en 2 mei in het nieuwe jaar 2022. 
Tijdstip? Aanvang 13.30 uur en einde 15.30 uur met halverwege 
een korte pauze. 
Kosten? Geen. Alleen de koffie of thee met koekje kost een  
  muntje.     
 

Wilt u deze data noteren in agenda of op kalender? Dan heten wij u  van 
harte welkom. 
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De KBO-kerstmiddagen. 
In de vorige Luidklokken heeft u al iets kunnen lezen. Het bestuur van 
onze Seniorenvereniging Asten en Ommel biedt haar leden weer twee 
kerstmiddagen aan als afsluiting van het jaar. De werkgroep is  bijna 
klaar met alle voorbereidingen, nu nog de laatste loodjes. Alleen het 
coronavirus kan nog roet in het eten gooien, maar we hopen vooralsnog 
dat we deze middagen door kunnen laten gaan. 
 
Wat?  Twee Kerstvieringen.  
Wanneer? Woensdag 15 en donderdag 16 december a.s. 
Waar?  Gemeenschapshuis De Kluis te Ommel. 
Tijdstip : Aanvang 13.30 uur. Attentie: de deuren gaan pas open 
  om 13.00 uur. 
Kosten? Zoals vroeger kunnen hiervoor kaartjes gekocht worden á 
  € 1,00 per stuk 
Wij vragen u wel uw geldige coronavaccinatiebewijs te tonen.  
Zorgt u daarom dat u deze bij u heeft? 
 

Kaartverkoop. 
Voor deze kerstmiddagen worden kaartjes á € 1,00 per stuk verkocht. 
Rode voor de woensdag en groene voor de donderdag. 
 
Wanneer? Op dinsdag 7 december 2021. 
Waar?  In de Lisse: van 09.30 tot 10.30 uur. 
  In Amalia: van 10.00 tot 10.30 uur. 
  In de  Beiaard: van 10.00 tot 11.30 uur. 
Kosten? € 1,00 per stuk op vertoon van uw lidmaatschapspasje.  
Wel een vriendelijk verzoek om met gepast, contant geld af te rekenen. 
Laten we hopen dat we met deze vieringen het jaar 2021 waardig en 
gezellig kunnen afsluiten. 
 

Namens de werkgroep Vieringen en Activiteiten: Inge Veenhuizen.  

Programma Kerstmiddagen 
 

De Kerstvieringen zullen net als vorige jaren, in het teken staan van de 
kerstgedachte en het afscheid nemen van het voorbije jaar. Gezien de 
gebeurtenissen van de afgelopen twee jaren vanwege corona en de 
impact die deze heeft gehad in sommige gezinnen en families zullen de 
vieringen aangepast zijn en wat soberder van opzet. In ieder geval zal er 
ruimte zijn om ook met een zekere mate van dankbaarheid dit jaar 2021 
af te sluiten. 
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Het eerste gedeelte is gereserveerd voor Het Woord, gebed, de 
kerstgedachte, een verhaal, een gedicht en samenzang en natuurlijk 
koffie, thee en krentenbrood. Tijdens de eerste pauze worden 
worstenbroodjes aangeboden en volgt er daarna een muzikaal 
intermezzo. Tijdens de tweede pauze geniet u van een drankje en 
daarna volgt het tweede deel van het muzikaal gebeuren. 
Als afsluiting volgt een kleine loterij, een lotje hiervoor krijgt u bij 
binnenkomst, wanneer u uw kaartje inlevert.  
Wij van de Werkgroep hopen van harte dat u met een fijn gevoel hierna 
weer huiswaarts mag gaan. 
 

Namens de werkgroep Vieringen en Activiteiten: Inge Veenhuizen. 

Op stap met de Stappers 
 

Omdat ik heel nieuwsgierig werd gemaakt door een van de wandelaars, 
ging ik voor de eerste keer mee wandelen met de Stappers. Die 
wandelaar vertelde namelijk zo enthousiast over zo’n wandeling, dat ik 
dacht dit wil ik ook. En zo gebeurde het dat ik op donderdag 28 oktober 
‘s morgensvroeg mijn wandelschoenen aantrok en me meldde bij de 
verzamelplaats, van waaruit de wandelaars vertrokken naar de Zuid-
Limburgse heuvels.  
We wandelden over zeven heuvels van Bunde naar Schimmert, een 
tocht van 23 km. Het was een uitgesproken mooie dag met veel zon en 
dat was boffen. Er werd me al verteld dat het wel een pittige tocht zou 
worden, maar er werd op tijd gepauzeerd, dus viel het allemaal wel mee. 
Ik werd ook meteen opgenomen in de groep, wat een lieve mensen 
allemaal. Het was inderdaad een prachtige tocht met veel afwisseling.  
Na afloop van de tocht gingen we nog wat drinken in café de 
Kastanjeboom in Bunde. Ook dat was supergezellig. Ik heb dan ook 
enorm genoten en het is zeker voor herhaling vatbaar. 
Jo, Loet en Mia bedankt. 
 
Marijke van der Heijden. 
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Doorstart voor Blij(f) Actief Ommel   
 

Op woensdag 27 oktober hebben de gasten en vrijwilligers van Blij(f) 
Actief Ommel afscheid genomen van Tonny de Boer en Annelies Dittner. 
Beiden hebben deze voorziening in de Kluis mede opgericht. Vele jaren 
hebben zij de kar getrokken. Mede door hun inzet kunnen ouderen uit 
Ommel en Asten elkaar op de woensdag ontmoeten. 
De dagactiviteiten blijven onder de vlag van seniorenvereniging Asten 
en Ommel. Theo Martens is hier als bestuurslid de opvolger van 
Annelies Dittner en is nu medeverantwoordelijk voor Blij(f) Actief. Riny 
Smeets neemt de taak van coördinator van Tonnie de Boer over.  
De gasten zijn blij dat hun gezamenlijke maaltijd en de gezellige middag 
in stand blijven. De maaltijden worden verzorgd door Feesterij ‘t Lijssels 
Vertier. Na de maaltijd is de mogelijkheid om even te ontspannen in de 
relaxstoelen. Daarna is er tijd om deel te nemen aan activiteiten. Voor 
spel, hobby en een gesprek zijn voldoende materialen beschikbaar. 
De vierde woensdag van de maand wordt de grote mat uitgerold in de 
aanpalende zaal, waar de vrijwilligers klaar staan om samen met u een 
spel koersbal te spelen. Heeft u extra zorg nodig in verband met 
geheugenproblemen of eenzaamheid? Deze voorziening voor u met of 
zonder WMO-indicatie kan wellicht uitkomst bieden. De vrijwilligers 
zorgen samen met u voor een aangename middag. 
Heeft u zin om eens te komen kijken? U bent van harte welkom. Iedere 
woensdag zijn we geopend van 11.30 uur tot 16.30. De koffie staat 
klaar. 
 

Riny Smeets. 
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Activiteiten woonzorgcentrum De Lisse  
 

In De Lisse vinden wekelijks diverse activiteiten plaats. Ook niet-
bewoners kunnen deelnemen aan deze activiteiten. Bij de activiteiten 
achter in deze Luidklok vindt u een overzicht van de diverse activiteiten. 
 
Voor meer informatie: Team welzijn Savant de Lisse,  
Email: welzijn.delisse@savant-zorg.nl 
telefoonnummer: 0493-329590 of 06-23614392. 

Project Goed voor elkaar 
  
Op initiatief van enkele Astense inwoners is het project Goed Voor 
Elkaar opgezet. Dit project heeft als doel de zelfredzaamheid van 
senioren vanaf zeventig jaar te vergroten en om hen voor te bereiden op 
datgene wat hen bij het ouder worden te wachten staat. Het is bedoeld 
voor alle inwoners vanaf zeventig jaar van de gemeente Asten. 
Er wordt van senioren verwacht dat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
wonen. Het project wil een aanzet geven en ondersteunt hierbij de 
inwoners van Asten in de leeftijd van zeventig jaar en ouder om het 
eigen netwerk in beeld te brengen. Is er al een goed netwerk? Of kan 
diegene nog wel wat hulp gebruiken? 
Het is voor veel mensen nog een ver-van-mijn-bed-show. Het succes van 
een sterk netwerk valt of staat met een breed draagvlak onder 
professionals in zorg en welzijn, vrijwilligers en inwoners van Asten. 
We willen dit bereiken door: 
* Bewustwording 
* Informeren 
* Activeren 
Wij gaan met de senioren in gesprek over het ouder worden. Hiermee 
willen we bereiken dat men zich bewust wordt van wat er geregeld is of 
nog juist niet. Door dit gesprek worden zij geactiveerd hiermee aan de 
slag te gaan. Tegelijk wordt er informatie gegeven over de 
mogelijkheden waar men terecht kan bij hulpvragen en informatie over 
bestaande mogelijkheden om het eigen netwerk uit te breiden. 
De gesprekken zullen in eerste instantie groepsgewijs plaatsvinden (per 
wijk) en kunnen op verzoek gevolgd worden door een huisbezoek. Voor 
deze huisbezoeken zijn een aantal vrijwilligers opgeleid. Tijdens de 
groepsbijeenkomst zal aan de deelnemers gevraagd worden een 
zogenaamde netwerkkaart in te vullen. Hierop staan onderwerpen die 
van belang zijn om als senior zo redzaam mogelijk te blijven in de 
toekomst. 
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Het eindresultaat van Goed Voor Elkaar is dat senioren zich meer 
bewust zijn van het belang van een sterk netwerk. Daarnaast heeft men 
inzicht gekregen in het eigen netwerk. Er wordt gebruik gemaakt van 
elkaars mogelijkheden, zodat er een gemeenschap ontstaat waarbinnen 
men elkaar een handje helpt waar dat kan. 
Om dit te bereiken hebben we iedereen nodig, dus zowel professionele 
organisaties als alle andere verenigingen en dorpsraden. We geloven 
dat Goed Voor Elkaar een project wordt dat betekenisvol is voor jong en 
oud, omdat iets voor een ander betekenen zin geeft. 
We zijn blij dat de Gemeente Asten het project van harte ondersteunt. U 
zult dan ook van de gemeente de uitnodiging ontvangen voor de 
wijkbijeenkomst. 
In onderstaand schema ziet u de geplande bijeenkomsten. U kunt altijd 
bij een andere wijkbijeenkomst aansluiten als dat beter uitkomt. Neem 
ook gerust iemand mee. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze data van de wijkbijeenkomsten worden ook nog bekendgemaakt 
door Siris en worden ook gepubliceerd in Peelbelang. 
 
Projectgroep Goed Voor Elkaar: Petra Cornelissen, Annelies Dittner, 
Maria van der Steen en Arie van den Boomen (Onis Welzijn). 

Wijk West Ma. 13 december 19.30 Den Dissel 

Ommel Wo. 12 januari 19.30 De Kluis 

Wijk Noord Do. 27 januari 14.30 De Beiaard 

Heusden Do. 17 februari 19.30 Hart van Heuze 

Wijk Oost Wo. 9 maart 14.30 Scouting 

Wijk Zuid-centrum Do. 24 maart 19.30 De Beiaard 
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Het was een mooie najaarsreis. 
 

Na een oproep via mail dat er nog plekken beschikbaar waren in de bus 
voor de najaarsreis werd mijn aandacht getriggerd door een bezoek aan, 
en een afdaling in de kolenmijn van Blegny. Ik ging dan ook op zoek naar 
De Luidklok om hierin alsnog te lezen wat de inhoud van de dag zou zijn. 
In zo’n dag zitten altijd wel puntjes die wat minder je belangstelling 
hebben, maar met de instelling dat een dag niet leuk is, omdat de dag 
leuk is, naar dat je de dag zelf leuk moet maken, stonden wij ’s morgens 
op een druilerige ochtend om even voor achten bij de Klepel in Asten 
klaar voor onze busreis. En dat allemaal zonder zorgen of wij wel op tijd 
bij de boot zouden zijn. 
In Maastricht lag de boot klaar om ons te ontvangen met koffie en 
Limburgse vlaai. Wij maakten een boottocht over de Maas tot de sluizen 
van Ternaaien en keerden daarna weer terug naar Maastricht. Via een 
mooie bustocht door de binnenlanden van Zuid-Limburg en België 
hebben wij alsnog een blik kunnen werpen op de sluizen die in 
onderhoud lagen. 
Eenmaal aangekomen bij de mijn in Blegny wachtte ons een lunch. 
Daarna daalden wij gekleed als kompels af in de mijn. In deze donkere 
schachten ging er een wereld voor mij open. Het door mij gekende beeld 
van een mijnwerker in een blauw pak met helm en lampje, hakkend met 
houweel en zwarte vegen op zijn gezicht werd helemaal teniet gedaan. 
In de schachten wachtte ons een groot bedrijf, waar ons met beeld, foto’s 
en geluid (lees lawaai) werd verteld wat het werken in de mijn zoal 
inhield. Fijn dat dit stuk geschiedenis en ontwikkeling van de mens 
bewaard is gebleven.  
Weer bovengronds vertrok de bus naar Luik waar wij een bezoek 
brachten aan het supermoderne  station Guillemins, naamgever en 
architect van dit 160 meter lange en 35 meter hoge station. Voor mensen 
die van fotograferen houden, maar ook zij die van mooie gebouwen 
houden, een echte aanrader. 
Zo de dag zat erop, maar niet 
voordat wij nog een stop maakten in 
het witte dorpje Thorn waar ook de 
innerlijke mens met een smakelijke 
maaltijd werd verwend. 
Agnes, Louis en Edith, maar ook het 
gezelschap van deze dag, bedankt. 
Het was een mooie dag. 
 

José Verheijen-de Jongh. 
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Najaarsreis eerste uitstapje met de 
seniorenvereniging 
 

Na wat aarzelingen hadden we ons toch maar 
opgegeven om deel te nemen aan de najaarsreis 
van de Seniorenvereniging Asten en Ommel. De 
reis ging onder andere naar de mijnen van Blegny 
in België en dat leek ons erg interessant. We zijn 
pas lid (we voelden ons véél te jong) en het was 
ons eerste uitstapje met de seniorenvereniging. 
Om 8.00 uur werd er vertrokken. Eerst werd nog getwijfeld welke route 
genomen zou worden, omdat Nederweert afgesloten zou zijn. In eerste 
instantie een rotonde te ver werd toch omgedraaid, omdat Nederweert 
ook via wat binnenweggetjes ontweken kon worden. En dat lukte dus 
wonderwel, zodat we ruim op tijd in Maastricht op de boot konden 
stappen, waar de koffie met (uiteraard) Limburgse vlaai ons al 
opwachtte. In eerste instantie was het de bedoeling met de boot naar 
Luik te varen, maar de sluizen van Ternaaien waren gesloten vanwege 
onderhoud. Dus werd tot aan de sluizen gevaren en weer terug, zodat 
we een heleboel te weten kwamen over de omgeving van Maastricht. En 
we weten nu ook waar André Rieu woont. 
Om toch de sluizen van dichtbij te kunnen bewonderen, werd besloten 
een binnenweggetje te nemen naar de sluizen. Nou dat hebben we 
geweten. Via een weg, waar een maximum van 7,5 ton gold, (onze bus 
was toch wel ietsje pietsie zwaarder), toch maar doorgereden, kwamen 
we bij een haarspeldbocht die slechts dank zij uitstekend chauffeurswerk 
en enkele keren heen en weer steken genomen kon worden. Later op de 
dag bleek telkens weer dat we het hadden getroffen met onze Edith aan 
het stuur. Wie zei dat een vrouw aan het stuur nooit goed zou zijn? 
Uiteindelijk belandden we in Blegny voor het bezoek aan de mijnen 
aldaar. Maar omdat we niet op de boot hadden kunnen lunchen, werd 
onder het motto “als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals 
het kan” eerst voor een lunch gezorgd nabij de mijn. Hier moest ook het 
een en ander geïmproviseerd worden, maar alles lukte en iedereen had 
zijn buikje weer vol voor het vervolg van de dag. 
En toen gingen we ondergronds onder leiding van onze enthousiaste 
gids Willy. Daar drong wel tot ons door dat het werk van een mijnwerker 
verschrikkelijk moet zijn geweest. Liggend of kruipend steenkool hakken, 
enorm veel lawaai van boormachines en persluchtinstallaties, geef mij 
dan maar het gewone werk van timmerman of , misschien beter nog, 
ambtenaar. We zijn in ieder geval enorm veel te weten gekomen over de 
manier en de omstandigheden waarin het uiteindelijk mogelijk was dat 
wij vroeger ons kacheltje konden stoken. 
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 Omdat de excursie wat uitgelopen was, moest er worden gekozen 
tussen een bezoek aan het centrum van Luik of het nieuwe station 
Guillemins. Op democratische wijze werd besloten dat het station 
Guillemins zou worden. Geweldig, wat een fantastisch bouwwerk is dit. 
Mocht je ooit in de buurt van Luik komen, dan moet je zeker een keer 
gaan kijken. 
En toen was het weer tijd om de terugweg aan te vangen. Maar eerst 
was er natuurlijk de afsluiter van een diner in Thorn. Lekker gegeten en 
moe maar voldaan werd het laatste stukje naar Asten afgelegd. 
We willen niet afsluiten zonder onze geweldige chauffeuse Edith en onze 
reisleiders Agnes en Louis te bedanken. Niet alleen voor ons als 
deelnemers, maar ook voor deze twee was het een debuut. Volgende 
keer leveren we ons weer vol vertrouwen aan hen over. 
 
Jos Verheijen. 

Alternatief kerstverhaal 
 

In die tijd vroor het dat het sneeuwde en kraakte het dat het 
stortregende. Bliksemschichten rommelden en de donder vloog door de 
lucht. Het was noodweer en ’s avonds was het net zo koud als buiten. 
Geen mens waagde zich op straat, laat staan een hond. 
In het bouwvallige bos aan de rand van het hutje woonden Kobus en 
Drika. Binnen snorden de kat en de kachel gezamenlijk, alleen gaf de kat 
warmte en de kachel niet. Aan een tafel zat Kobus te eten van Drika d’r 
kip, want de zijne was al op. Het was er een geweest met meer dan 
duizend vlieguren, taai en mager. 
Zijn vrouw Drika had niet veel honger. Ze was in blijde verwachting van 
Sinterklaas en van een baby, en beiden liepen tegen het eind. Daarom 
kon ze geen hap door haar keel krijgen en Kobus profiteerde daarvan om 
zijn maag te vullen. Ze aten ook niet elke dag twee kippen. Meestal maar 
één. 
Onder het herkauwen keek Kobus liefdevol naar Drika. Wat was ze mooi. 
Ze had mooie blauwe ogen, als de zee, net zo diep en net zo waterig. 
Ondanks haar leeftijd van 25 jaar zag ze er nog goed uit. Alleen het 
hoorapparaatje en de gerimpelde handen pasten niet bij haar uiterlijk. Ze 
was niet echt doof, alleen maar kleurendoof. De gerimpelde handen 
kwamen door het gebruik van het verkeerde wasmiddel. 
Na het eten en de afwas van drie dagen, gingen ze samen gezellig bij de 
warme kat zitten, terwijl Kobus nu en dan wat hout in de kachel mikte. 
Drika begon weer te breien voor de aanstaande baby, en Kobus ging in 
zijn boek zitten lezen. Kobus hield wel van sfeer. Af en toe keken ze 
elkaar tegelijk aan en blikten hun kruisen elkaar. Dan lachte Drika een  
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glim en Kobus oogde een knipje. Geen van beiden zei iets, geen woord. 
Dat hadden ze niet nodig. Ze begrepen elkaar toch wel ooit, zó. 
Toen ze zo anderhalf uur hadden gezeten en intussen ook wat koffie 
hadden gedronken, stond Drika op en zei dat ze naar bed ging. Dat 
mocht van Kobus en dus klapte Drika de deuren van de bedstee open, 
hees zichzelf omhoog en ging op bed liggen. 
‘Ik loop nog even een rondje en dan kom ik ook,’ zei Kobus. Hij vroeg of 
alles nog goed was met haar buik en de kleine en ging toen naar buiten. 
Hij hing de deur weer op zijn plaats, deed zijn jas op, zette zijn kraag aan 
en wandelde met opgetrokken wenkbrauwen en gesloten ogen het hutje 
om. De sneeuw sloeg in zijn gezicht en de koude wind rukte aan zijn 
kleren. Hij verkocht de wind een klap, want hij hield er niet van als 
iemand aan zijn kleren stond te rukken. De wind liet hem toen met rust 
en Kobus wandelde verder. Omhoog kijkend zag hij sterretjes voor zijn 
ogen, want hij was tegen een boom opgeknald. De lucht was bewolkt en 
de maan was nog maar een beetje te zien. ‘Rotweer’, zei Kobus. ‘Die 
gek uit Spanje zal nu zeker niet komen en je zult zien dat de kleine 
vandaag of morgen wél komt.’ Zo in zichzelf mompelend en mopperend 
liep Kobus verder het bos in. Toen hij er een eindje in was, hoorde hij 
hoefgetrappel. Tussen de bomen door verscheen de goedheiligman op 
een aftandse witte moor, zijn mantel wapperend in de wind. 
‘Potverdikke, dat is een verrassing’, zei Kobus. ‘Ik had jou nooit verwacht 
met zo’n rotweer.’  
‘Och, ik had een voorgevoel dat ik maar eens deze kant uit moest rijden,’ 
zei Sint. ‘Dat heb ik toen ook maar gedaan. Ik dacht, misschien zie ik 
mijn grote vriend de Kerstman wel. Het is al 24 december geloof ik.’  
‘Ja, jij bent meer dan twee weken over tijd. Mijn vrouw pas drie dagen,’ 
zei Kobus. 
‘Zo, zo,’  zei Sint. ‘Een kleine op komst?’  
‘Ja, vandaag of morgen,’ zei Kobus. 
Terwijl ze zo aan het praten waren, hoorden ze opeens een geruis. Ze 
liepen vlug naar de rand van het bos en zagen hoe de kerstman zijn 
rendieren nét niet voor het bos tot stilstand kon brengen, zodat hij met 
slee en al tussen de bomen verdween.  
‘Nog altijd een trage reactie,’ zei Sint, terwijl hij zijn vriend onder de slee 
vandaan haalde.  
‘Klaas, jij ook hier? Dat is lang geleden,’ sprak de Kerstman, intussen zijn 
baard weer recht plakkend. 
‘Ik heb een voorstel,’ zei Kobus. ‘We gaan naar mijn hutje. Jullie kunnen 
daar verder praten en koffie drinken en dan lijd ik niet zo’n verrekte kou.’ 
Dat vonden beide heren ook goed bedacht en zo liepen ze gedrieën naar  
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de hut. Daar aangekomen deed Kobus de deur open, liet de heren 
binnen en hing de deur weer goed.  
‘Ik zal koffie maken,’ zei hij. ‘Gaat u zitten.’ Hij liep naar de bedstee om 
Drika wakker te maken. Ze had al zo lang op Sinterklaas gewacht. Hij 
deed de deur open en toen… vielen zijn ogen uit zijn hoofd. Hij raapte ze 
vlug op en keek nog eens. ‘Nee maar, kom eens kijken, niet te geloven, 
twee baby’s!’ Hij liep naar Sinterklaas en de Kerstman toe en sloeg hen 
dubbel van het lachen. 
‘Twee kleintjes, wat fijn!’ Hij liep weer naar de bedstee en kuste Drika op 
haar voorhoofd. Ze keken elkaar aan en weer kruisten hun blikken elkaar 
en weer waren woorden overbodig. Beiden waren erg gelukkig. 
Sint schonk hun een dubbele babyuitzet en van de Kerstman kregen ze 
voor een jaar eten.  
‘Weet je wat?’ zei Sint, ‘je krijgt van mij ook die ouwe knol daar, dan ga ik 
met mijn vriend hier mee. Ik moet hem nog steeds leren rijden.’ 
Ze vertrokken en zo bleef Kobus alleen met zijn gelukkig gezinnetje. Ze 
leefden lang en gelukkig en vierden het Sinterklaasfeest 
voortaan met Kerstmis, omdat ze daar zo’n mooie 
herinnering aan hadden. 
 

Simon de Simpele. 

Woordzoeker 
 

In het onderstaande diagram kunnen jullie de volgende woorden zowel 
horizontaal, verticaal, als diagonaal terug vinden. Sommige letters 
worden meerdere malen gebruikt. Uiteraard hebben deze woorden te 
maken met de tijd van het jaar. 
 
Veel zoekplezier. 
 KERSTMIS  NIEUWJAAR  VUURWERK 
KERSTBOOM  KERSTMAN  RENDIER 
KADOOTJES  SNEEUW  STERRETJES 
KERSTBALLEN GELUKWENSEN DECEMBER 
VAKANTIE  LICHTJES  DINER 
FEESTDAGEN GEZELLIGHEID (1) LIEDJES 
SFEERVOL  KERSTSTAL  GEBOORTE 
VREDE  OLIEBOLLEN  CHAMPAGNE 
GEZELLIGHEID (2)     
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De os en de ezel 
 
De os en de ezel 
stonden in de stal 
De ezel miste ’n oortje 
en het osje ’n bal… 
 
De os en de ezel 
die stonden daar samen 
Ik zal u vertellen 
hoe of ze daar kwamen… 
 
De ezel was van Jozef 
die had hem gekocht 
Al was dat niet de bedoeling 
omdat hij ’n paard had gezocht… 
 

Maar dat kostte te veel 
dat was hem te duur 
Dus nam hij de ezel 
maar keek nogal zuur… 
 
Die ezel mocht mee 
op de bekende, zware reis 
Z’n oor vroor eraf, 
maar dat was de prijs… 
 
Toen mocht de ezel als dank 
in het stalletje staan. 
Ik vertel u nu verder 
hoe ’t met de os is gegaan… 
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De os is van oorsprong 
van geslacht dus, een stier 
Maar soms maakt men van hem 
een onvruchtbaar arm dier… 
 
Dus toen Jozef daar ’s nachts 
dat stalletje ging kraken 
Toen stond die os daar toevallig 
carrière te maken… 
 
Nu worden ze, al meer dan 2000 jaar, 
met Kerstmis in één adem genoemd. 
En samen met de schapen en kamelen 
zijn ze sindsdien wereldberoemd… 
 
Simon de Simpele. 

De magie van Halloween en Samhain 
 

Je kunt bovennatuurlijke wezens bij de volle maannachten tegenkomen. 
Rond 31 oktober vierden de Kelten hun nieuwjaarsfeest. Het feest houdt 
verband met de seizoenwissel en de cyclus van het leven. Het is de 
periode voor een nieuw begin. Men keek terug op het eigen verleden en 
om oude dingen los te laten. 
De stralende zon verdort en sterft. Het is midwinternacht. In deze nacht 
wordt volgens de Kelten het licht opnieuw geboren. Kelten dachten dat in 
deze nacht wijze vrouwen uitzwermen (heksen) en gaan vliegen. De 
maan waar de heks langs vliegt wordt tegenwoordig door een holle raap 
of pompoen uitgebeeld. Daarbij werd ook de raap of pompoen voorzien 
van olielampjes. Met dit vuur moesten eventuele passerende demonen 
afgeweerd worden. 
In de Keltische tijd ontmoetten de Kelten in de midwinternacht hun 
doden. Alle mensen die buiten niets te zoeken hadden, bleven 
angstvallig binnen. Mochten ze toch de angstaanjagende spooknacht in 
moeten, dan verkleedden ze zich en droegen ze maskers in de hoop de 
geesten in de war te brengen. Griezelige flarden en geesten zweven in 
de midwinternacht over de velden en door de bossen. Je kunt 
bovennatuurlijke wezens in de volle maannachten tegenkomen. De 
geesten dwalen rusteloos rond. De geesten van alle gestorvenen van het 
afgelopen jaar komen terug, om te proberen een levend lichaam in bezit 
te nemen voor het komende jaar. 
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De Kelten  lieten hun dagen beginnen na zonsondergang. Er werd voor 
de doden gekookt en eten neergezet. Hierdoor hoopte men dat ze als 
dank hun plagerijen achterwege zouden laten (onder andere het 
verzuren van melk en mensen de stuipen op het lijf jagen). Volgens 
diverse mythen vervaagde met Samhain (dit is het Keltische 
Nieuwjaarsfeest rond 31 oktober) de grens met het Elfenrijk. Veel 
belangrijke gebeurtenissen uit de Ierse mythologie voltrekken zich op 
Samhain, als de grenzen tussen deze wereld en het rijk van het 
bovennatuurlijke volledig wegvalt en de sidhe, (sprookjesheuvels) waar 
de mensen uit de Andere Wereld leven, open zijn. 
Tegenwoordig versieren we vooral pompoenen en worden in deze 
periode hier in Asten bij museum Klok en Peel de pompoendagen 
gehouden. Ook vinden we hier talrijke heerlijke pompoenrecepten. 
Ikzelf vind het ook interessant om te zien welk ouds wij vandaag los 
kunnen laten. Wil je nog nieuwe dingen gaan doen? Op het gebied van 
werk, relaties of hobby’s bijvoorbeeld? Misschien kunnen we hier even 
bij stilstaan en dit als startpunt voor iets nieuws gebruiken. 
 
bronnen: Dr. W. Storl - https://www.storl.de/artikel/totenzeit-samain-
halloween/wikipedia - https://nl.wikipedia.org/wiki/Halloween 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Samhain 
 
Arnold Spijker. 

Mijn Kerstwens 
 
Herinneringen aan een Kerst,  
Kort of lang geleden… 
Geven een speciale glans, 
Aan Kerstmis in het heden… 
Onthoud van het oude jaar 
Alleen de beste dagen… 
En spring vol goede moed 
Het onbekende tegemoet! 
Ik wens iedereen heel sfeervolle feestdagen toe. 
 
Inge Veenhuizen  
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Kastanjefeest 
 

Het moet zo'n vijfentwintig jaar geleden zijn dat ik bij Asten lokaal 
vertelde over het kastanjefeest dat elk jaar gehouden wordt in het dorp 
waar wij toen naar toe emigreerden. Waarom nu deze herinnering, terwijl 
wij alweer twee jaar terug zijn in het Astense? Heel simpel, omdat wij er 
dit jaar ook weer bij waren, bij dat kastanjefeest. Kastanjes waren er 
volop. En zo sta ik ook nu weer aan het aanrecht deze te ontdoen van 
bast en schil.  
Ik maakte toen voor Asten lokaal een radioprogramma dat elke 
vrijdagavond werd uitgezonden met de titel: “Het huis  in Frankrijk”. Dat 
huis stond en staat er nog steeds. En het kastanjefeest wordt ook nu nog 
elk jaar in dit dorp gehouden. Véél kastanjes worden er verkocht, maar 
ook walnoten, hazelnoten, honing en al die producten die van deze 
lekkernijen gemaakt worden, zoals jam, wijn, koek, brood, enz. 
Asten Lokaal, wie herinnert zich deze lokale zender nog? Wim, Jan en 
zus, Frans, Tonny, Jet, Louis, wie, o wie? Het was toentertijd onze eigen 
Astense radio-omroep, voordat deze fuseerde met Siris. De naam Asten 
Lokaal was al gauw vergeten.  
Op mijn fiets ernaar toe, post nakijken, de items verdelen, reportages 
maken en ‘s avonds de uitzending. Wat was dat een leuke tijd. Ik 
herinner me nog de rondleiding door Asten met Harry Verdijsseldonk. 
Het programma heette ‘Rondje Asten". Hij kende alle plekjes, plekjes die 
er nu niet meer zijn, zoals het Simonspèijke, een paadje naast het 
protestantse kerkje tegenover de toenmalige Edah supermarkt. Weet 
iemand nog waar ik het over heb? 
Het was een gezellige bende daar in ons studiootje onder in het 
gemeenschapshuis. Gemeenschapshuis? O ja, dat is er ook niet meer.  
En kastanjes bereiden? Wie doet dat nog? Ik dus, al is het uit nostalgie, 
want het is een hele klus. Daarom vandaag maar een paar kastanjes bij 
de spruiten. Morgen kastanje 
puree en volgende week 
pompoensoep met daardoorheen 
kastanjes om te binden (in plaats 
van aardappels). O ja en als je 
appelmoes maakt, kun je daar 
ook een paar kastanjes doorheen 
doen. 
 
Detta Habets. 
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Activiteiten van 29 november t/m 1 februari 2022 

Kijk voor KBO-activiteiten, nieuws en achtergrondinformatie, foto’s van 
eerdere activiteiten en de complete Luidklok ook eens op                    

www.kbo-astenommel  

Activiteiten Seniorenvereniging Asten en Ommel 

Spellenmiddag Maandag 13 December 2021 en 10 Januari 
2022 in de huiskamer van de Beiaard 
Van  13.30 tot 16.00 uur. 

Fietsen met de Trappers 
30 km 

Iedere 2e en 4e Woensdag , In de maanden 
November en December vertrek om  9.30 uur 
vanaf de Beiaard. 

KBO- ontmoetingspunt Elke  dinsdagmorgen 10.00 tot 12.00 uur bij 
café van Hoek 

Toffel 4 Maandag 10 Januari 2022 in de spiegelzaal 
van de Beiaard. 
Van 13.30 tot 15.30 uur. 

Koersballen Iedere maandag van 13.45 tot 16.00 uur 
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Wekelijkse activiteiten in De Beiaard 

Buurtkamer Elke maandag van 9.30 uur tot 

Koersbal Elke maandag van 14.00 tot 16.00 

Alzheimer Café Peelland Elke 1e dinsdag van de maand. 
Zaal open vanaf 19.00 uur. 
  

Ouderenvereniging Nooitgedacht 
(biljarten) 

Elke dinsdag- en 
donderdagmiddag van 13.00 tot 
17.00 uur 

Ouderenbridge Elke dinsdag. Aanvang 13.15 uur. 

Rikconcours Elke vrijdag. Aanvang 13.30 uur. 

Blijf Actie(f) Ommel 

Elke woensdag om 12.00 uur gezamenlijke maaltijd. 
Vanaf de 3de woensdag in januari van 9.30 uur tot 11.30 uur CREA 
onder leiding van Betsie Jansen. 
Programma voor de woensdagmiddagen vanaf 13.30 uur 

Koersbal Elke 4de woensdag van de maand 

Kopij voor het volgende nummer  
kan worden ingeleverd  

tot en met zondag 9 januari 2022  

E-mailadres redactie 
 
Heeft u inmiddels het nieuwe e-mailadres van onze redactie al genoteerd 
in uw adressenbestand? 
U kunt uw stukjes voortaan sturen naar: deluidklok@gmail.com 
 
De redactie. 
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Activiteiten in De Lisse 

Diamond painting Maandag van 14.30 tot 16.00 uur in 
de koffiecorner. Eigen spullen 
aanschaffen 

Handwerken met de Maandag van 14.30 tot 16.00 uur in 
het restaurant 

Wellness Maandag van 14.30 tot 16.00 uur 
Elke 2de en 4de week. 3 euro per 
maand. 

Geheugentraining Dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur 

Sjoelen en Rummicub Dinsdag van 14.30 tot 16.00 uur 

Wandelen Dinsdag van 14.30 tot 16.00 uur 

Rikken Dinsdag van 19.00 tot 22.00 uur 
in het restaurant 2,50 euro per 
avond 

Gymvereniging Woensdag van 10.30 tot 11.30 
uur, derde etage, 5 euro per 
maand 

Geheugentraining Woensdag 10.30 uur tot 11.30 

Breien Woensdag van 14.40 tot 16.00 

Crea Donderdag van 10.15 tot 11.30 

Geheugentraining Vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur, 

Koersballen Vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur, 
3de etage, 1,50 euro voor 
bewoners, 2 euro voor mensen 
van buiten. 

Heilige mis door Kapelaan van 
Overbeek 

Zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur 
in de even weken, 3de etage 
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Colofon 
Bestuur: 
Voorzitter:  Maud Cuppens    tel. 0493-691327
   maudcuppens@kpnmail.nl 
Secretariaat:  Guus Zeebregts.   tel. 0493-692629 

 Henk van Kessel   tel. 697364
 secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com 

Penningmeester: Connie van Bussel    tel. 06-54907255 
Leden:  Jan van den Oever    tel. 06-10792887 

 Arnold Spijker    tel. 06-22881100 
   Theo Martens    tel. 06-57039513     

  
Cliëntondersteuners: Ad van Grootel     tel. 0493-693365. 

 Koene Scheepstra    tel. 06-24300377 
 
Vrijwillige Ouderenadviseur: Jan Bosch,   tel: 06-23509999, 

 jangmbosch@kpnmail.nl 
 
Ledenadministratie: Rina Slaats    tel. 06-25350565 

rinaslaats@gmail.com 
 
Klussendienst: Jan van Oorschot   tel. 0493-692576 
 

    Belastinghulp: Iedere eerste vrijdag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur  
(Alleen na afspraak. Bel hiervoor tel. 0493-671234  
‘s ochtends of ‘s middags op maandag t/m donderdag ) 

  
Sociaal Team Asten: Loket: maandag, dinsdag en donderdag 9.00 u. – 12.00 u. 

De Beiaard - Pastoor de Kleijnhof 21 Asten. 
Telefonisch: maandag tot en met vrijdag    

  van 9.00 tot 17.00 uur 0493-671234  
Website : www.sociaalteam-asten.nl  
Mail: sociaalteam@asten.nl 

  
Rekeningnr. KBO Asten/Ommel: NL21RABO0103630597 Rabo Asten 
 
Website KBO: www.kbo-astenommel.nl 
 
De Luidklok: 
Eindredactie:  Marie Louise Klomp   tel. 0493-695721
   marie-louise.klomp@planet.nl 
Redactielid:  Mieke Martin    tel. 0493-692203  
Redactieadres: Gre Döpping      
   deluidklok@gmail.com 
Lay-out:  Frits Sannen    tel. 0493-693028 

http://www.sociaalteam-asten.nl
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