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De Luidklok januari 2022 jaargang 16  nr. 1 

Voor beëindigen lidmaatschap Seniorenvereniging  bel  vóór 1 januari   

06-25 35 05 65  (ledenadministratie)  

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. 

Kopij voor het volgende nummer kan worden ingeleverd  
tot en met zondag 6 februari. 

 
E-mailadres redactie 

Heeft u het e-mailadres van onze redactie al genoteerd  ?? 
U kunt uw stukjes sturen naar: deluidklok@gmail.com 
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Zucht. 
 
Onze Luidklok ziet er deze keer een beetje 
triest uit, met al die activiteiten die in 
verband met corona voorlopig weer niet 
door kunnen gaan. Het wegstrepen van al 
die leuke evenementen deed ons dan ook 
best een beetje pijn, maar wij als redactie 
hebben er wél alle begrip voor. 
Het is nu gewoon niet verstandig om met 
veel mensen bij elkaar te komen, want de 
omikron variant grijpt wel heel erg snel om 
zich heen. Gezondheid gaat nu eenmaal 
voor alles, dus zullen we onszelf weer wat meer bezig moeten houden. 
Zelf lukt me dat gelukkig nog steeds heel goed. Ik wandel iedere dag 
minstens vijf á zes kilometer. Zodra het buiten niet meer zo nat en 
vochtig is, ga ik ook weer hardlopen, want dat mis in nu wel heel erg. 
Mijn wekelijkse uurtje aerobics ligt ook stil, maar dat kan ik thuis zelf ook 
doen, net als kickboksen, dankzij dvd’s en YouTubefilmpjes. En ja, ik 
besef heus wel dat ik, hard op weg naar de zeventig, nog heel blij mag 
zijn dat ik dat ook allemaal nog kan. Daarom geniet ik er dan ook dubbel 
en dwars van. Daarnaast houd ik van schrijven, dus werk ik gestaag 
verder aan mijn tweede boek, dat ik dit jaar hoop af te ronden. We gaan 
het zien, want tussendoor komen er toch ook altijd weer andere dingen 
op mijn pad, zoals deze Luidklok bijvoorbeeld. 
Ik hoop dat u zich in ieder geval weet te vermaken en zich zonder 
kleerscheuren door deze lockdown slaat. Probeer ondanks alles toch 
een beetje te genieten, want het leven is nog steeds heel mooi. 
Wees lief voor elkaar en let een beetje op elkaar. Zorg goed voor uzelf 
en voor uw naasten en blijf gezond. Ooit komt het goed en kunnen we 
elkaar weer ontmoeten. 
 
Marie-Louise. 

Alzheimer Café 
 
Vanwege de lockdownmaatregelen rondom het coronavirus vindt er 
geen bijeenkomst plaats in het Alzheimercafé. 
 
Alzheimer Café Peelland. 
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Seniorenvereniging-mededelingen 

Plus Sponsoractie 2021 
 
De Plus sponsoractie heeft onze vereniging 231 euro opgebracht. In 
totaal spaarden we 1562 sponsorpunten bij elkaar. We eindigden 
hiermee op de 37e plaats van de 67 deelnemende verenigingen. 
Onze collage (met dank aan John de Groot) was goed voor een derde 
plaats. (van de vijf genomineerden) Hieraan was een prijs van 150 euro 
verbonden. Deze prijzen werden op 27 november door Erik Gorissen 
uitgereikt. 
 
Guus Zeebregts. 

Collage van John de Groot 

Eenmalige tegemoetkoming € 200,- energierekening 
 
Boven op de vermindering energiebelasting is er voor huishoudens met 
een inkomen op of net boven het sociaal minimum vanuit de gemeente 
eenmalig een tegemoetkoming van € 200,- beschikbaar. Dit ter 
ondersteuning van het betalen van de energierekening. Mensen in de 
bijstand krijgen dit bedrag automatisch op hun rekening in (waarschijnlijk) 
het eerste kwartaal van 2022. Andere mensen, bijvoorbeeld ouderen met 
een AOW uitkering en een klein pensioentje, kunnen zich ervoor 
aanmelden. Er is een tegemoetkoming voor maximaal 800.000 
huishoudens. 
Navraag bij de gemeente heeft ons geleerd dat er door de gemeente 
Asten nog geen procedure is vastgesteld. Gezien het maximaal 
vastgestelde aantal huishoudens is haast geboden. 
 
Jan G.M. Bosch, VOA. 
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Onze overledenen 
 

Wij gedenken onze overledenen. Wij willen de familie graag ons 
medeleven betuigen en hen veel sterkte toewensen. 
 
 

Mevr. Marietje Schriks-Aarts   Wilhelminastraat 29 
95 jaar      overleden op 14-10-2021 
 
Mevr. Riek Meulendijks-Vervoordeldonk Deken Meijerstraat 229 
82 jaar      overleden op 11-11-2021 
 
Mevr. Riet Swolfs-Machielsen  Past. van Ervenstraat. 44 
92 jaar      overleden op12-11-2021 
 
Mevr. Annie Loverbos-van Vaalen  Kluisstraat 34 
86 jaar      overleden op 15-12-2021 
 
Dhr.Leo Barts     Anjerstraat 9 
73 jaar      overleden op 16-12-2021 
 
Mevr. Dora Wijgerse-Hoogeveen  St. Jozefheil Bakel 
86 jaar      overleden op 17-12-2021 
 
Mevr. Gerrie Ottenheijm-van Gogh  Wilhelminastraat 29 
93 jaar      overleden op 18-12-2021 
 
Mevr. Nellie Knapen    Floralaan 88 
80 jaar      overleden op 19-12-2021 
 
Mevr. Ans van Horssen-Janssen  Strohuls 10 
73 jaar      overleden op 31-12-2021 
 
 
 

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. 
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Seniorenvereniging-activiteiten 

Ontmoetingspunt 
 

Vanwege de lockdownmaatregelen rondom het coronavirus gaat deze 
activiteit tot nader orde niet door. 
 

Het bestuur. 

Werkgroep Vieringen en Activiteiten. 
 
Vanwege de lockdownmaatregelen rondom het coronavirus gaat deze 
activiteit tot nader orde niet door. 
 
Namens de werkgroep Vieringen en Activiteiten:  
Inge Veenhuizen.  

Spellenmiddag 
 
Bij de spellenmiddag van 8 november waren er jammer genoeg maar 
tien deelnemers, maar ze waren duidelijk blij dat ze er waren. 
Twee tafeltjes waar enthousiast Skip-Bo werd gespeeld. Johanna en ik 
speelden samen Scrabble. Na de koffie/thee pauze schoof Jan bij ons 
aan en zijn we overgestapt op Rummikub. Jan wilde namelijk graag 
meespelen en Johanna heeft hem de beginselen van het spel met veel 
geduld uitgelegd. 
Ondanks de matige belangstelling was het toch een gezellige middag. 
We hopen dat er de volgende keer, zodra het weer mag, meer ouderen 
naar de spellenmiddag komen. 
 
Gre Döpping- Bouwmeester. 
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De eerste keer mee  
met de Stappers  
 

Donderdag 25 november moesten Mariet en 
ik ‘voor onzen doen' vroeg op. We gaan voor 
de eerste keer mee met de stappers. Om 
8.00 uur verzamelen bij de Ceresstraat. Zo'n 
kleine dertig senioren gingen mee om in de 
omgeving van Valkenswaard te wandelen.  
Met Jo voorop startten we onze wandeling van ongeveer 24 kilometer. 
Al snel liepen we langs de Dommel. Het was bewolkt en een beetje fris, 
maar prima wandelweer. De paden waren hier daar wat drassig, dat 
hoort bij natte natuur en met het weer van dit jaar  is vernatting weer 
goed aan het lukken. Verassend was een brugje over de Dommel, heel 
eenvoudig gemaakt met één stalen balk met leuningen. Aan de rand van 
Dommelen pauzeerden we, dronken onze meegebrachte koffie en aten 
we een boterham. Bij gebrek aan voldoende banken werd ook de abri bij 
de bushalte gebruikt. Ondanks de dreigende lucht bleef het droog. Toen 
we 13 kilometer gelopen hadden, waren we bij de kerk in Waalre. Vlakbij 
de kerk vonden we een café waar we terecht konden voor de lunch. Het 
bord met daarop reclame voor verschillende soepen deed me deugd. 
Even nog de QR-code  laten scannen en toen konden we genieten van 
koffie, thee en, wat mij betreft, heerlijke snert waar de lepel echt rechtop 
in kon blijven staan. Onder het eten zagen we dat het buiten regende, 
een mals buitje zorgde voor natte straten.  
Op een gegeven moment moesten we toch weer verder, maar we 
hadden geluk, het regende nog maar een klein beetje. En kort daarna 
werd het droog. De paden waren op enkele plaatsen een beetje 
modderig geworden en de smalle paadjes langs de Tongelreep waren 
hier en daar wel wat glibberig, Hier was het wel prachtig, toen het 
zonnetje heel even een beetje doorkwam, genoten we van de prachtige 
herfstkleuren. Na nog een pauze voor het fruithapje en de laatste koffie 
kwamen we na 24 km weer bij de parkeerplaats.  
Loet vertelde me dat als je voor de eerste keer meeging je een verslagje 
mocht schrijven voor de luidklok en dat heb ik graag aangenomen.  Om 
de geslaagde wandeldag af te sluiten hebben we in Leende nog een 
afzakkertje genomen en konden we gezellig nabuurten. Het was al bijna 
donker toen we  naar Asten terugreden. Voor mij was 't de eerste keer 
om 24 km op een dag te wandelen, met een beetje pijn aan mijn voeten 
kon ik terug zien op een zeer geslaagde wandeldag met de Stappers. 
Voor herhaling vatbaar. 
 

Theo Martens. 
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Fijne wandelingen van de Trappers in de winterperiode 
 
Woensdag 10 november was de eerste wandeltocht van de Trappers in 
het winterseizoen. Met een groep van 14 deelnemers gingen we om 9.30 
uur vanaf de Beiaard, onder aanvoering van Peter Verweijen, op stap. 
De route van ongeveer zes kilometer leidde ons door en rond Asten. We 
liepen via de nieuwe woonwijk de  Loverbosch, met een mooi uitzicht op 
de nieuwe, al dan niet nog in aanbouw zijnde, huizen. Daarna 
vervolgden we de route door de Polderse Bossen, die er door de fraaie 
herfsttinten prachtig uitzagen. Via de Bloemenwijk en het Burgemeester 
Ploegmakerspark kwamen we na ruim een uur weer terug bij de Beiaard.  
Ook de latere wandelingen waren heel afwisselend door het 
buitengebied met mooie natuur en vervolgens weer via de dorpskom 
naar de Beiaard. Op 8 december bewonderden wij met 16 deelnemers 
de dikste boom van Asten op de hoek van de Derde Sint Josefstraat /
Houtstraat en liepen we langs de bouwplaats voor het nieuwe 
gemeenschapshuis aan de Kerkstraat. Behalve lopen, werd er ook goed 
gebuurt en was het daardoor ook heel gezellig.  
De wandelingen vinden iedere tweede 
en vierde woensdag van de maand 
plaats. Er wordt om 9.30 uur vertrokken. 
Voorlopig worden de wandelingen 
gestart bij de Beiaard. Andere 
mogelijkheden worden later, mede in het 
kader van corona, bezien. Voor meer 
informatie kan contact worden 
opgenomen met Peter Verweijen 
telefoon: 06-36295860. 
 
Tiny Leenders v.d. Beuken.  
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Blij(f) Actief Ommel  
   
Blij(f) actief Ommel ligt na een voorspoedige 
start weer stil in verband met de 
coronalockdown. 
Mochten we in het begin van december nog 
samen eten en daarna gezellig samen zijn. 
Vanaf half december is de horeca weer 
gesloten en is ook het samen eten weer stil gelegd. 
Aan de vooravond van de presentatie van het nieuwe kabinet Rutte 4 
schrijf ik dit stukje. De cijfers van positief testen zijn torenhoog. Als u dit 
stukje leest, ziet alles er misschien weer heel anders uit. Hopelijk mogen 
we dan weer samen eten in de Kluis. 
Het samenzijn, de gezelligheid en het praatje bij de koffie wordt door de 
gasten zeer gewaardeerd en nu ook erg gemist. 
Op woensdag 1 december werd door een groep gasten een middag 
koersbal gespeeld. Een heel leuke middag. Hopelijk kan dit weer op de 
laatste woensdag van januari van start. Hopelijk kan dan ook de 
creaochtend  op de woensdag weer snel van start. Van 9.30 uur tot 
11.30 uur worden prachtige werkstukken gemaakt onder leiding van 
Betsie Jansen. 
Zodra er weer meer mag, zult u dit vernemen via de media. U bent vanaf 
dan weer van harte welkom op de woensdag in de Kluis. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Riny Smeets, tel.: 06-44353936 
Graag tot ziens in de Kluis in Ommel. 
 

Riny Smeets. 

 

Activiteiten Hof van Bluyssen       
 

Vanwege de lockdownmaatregelen rondom het coronavirus gaan deze 
activiteiten tot nader orde niet door. 
 

Voor meer informatie: Joep van Kemenade,  
Gespecialiseerd medewerker welzijn Hof van Bluyssen 
E-mail: joep.vankemenade@amaliazorg.nl 

Activiteiten woonzorgcentrum De Lisse 
 

Vanwege de lockdownmaatregelen rondom het coronavirus gaan deze 
activiteiten tot nader orde niet door. 
 

Voor informatie: Marlies Meeuwis, begeleider welzijn Savant De Lisse.  
E-mail: marlies.meeuwis@savant-zorg.nl. 
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 Goed Voor Elkaar 
 

Helaas moeten we voor de tweede keer de start van het project Goed 
Voor Elkaar uitstellen door de oplopende corona besmettingen. In 2020 
konden we al niet starten en in 2021 gebeurde het weer. 
Wat we wel weten, is dat van uitstel géén afstel komt, daarvoor vinden 
we Goed Voor Elkaar te belangrijk voor de zelfredzaamheid van de 70-
plussers in onze gemeente. Optimistisch blijven, is het enige wat we 
kunnen doen en hopen dat we in het voorjaar echt kunnen starten. 
U hoort nog van ons. Wij houden u via Peelbelang en Luidklok op de 
hoogte van het project. 
 
Projectgroep Goed Voor Elkaar. 
Petra Cornelissen  - Annelies Dittner -  
Maria van der Steen - Arie van den Boomen 

Uitbreiding Stoelyoga 55+ wegens groot succes 
 

De lessen stoelyoga blijken een succes. Dat blijkt uit het animo van het 
afgelopen half jaar. Deze vorm van yoga is een rustige bewegingsvorm 
en daardoor voor iedereen haalbaar, ongeacht leeftijd, omvang, 
lenigheid of conditie. Omdat er veel animo voor is, gaat Onis Welzijn 
deze lessen vaker en op andere locaties geven. 
 

Stoelyoga is voor iedereen. 
Stoelyoga zit in de lift. Tijdens de les voer je milde yogahoudingen uit op 
een stoel. Het maakt niet alleen het lichaam fitter. Je leert ook 
lichaamsgrenzen accepteren. En door meditatieoefeningen is het ook 
goed voor de ontspanning en acceptatie. 
  
Extra lessen – extra locaties 
Als de regels rond corona het toelaten starten we met deze extra lessen. 
Asten:   maandag van 9:00 tot 10:00 uur 
Someren:  maandag van 10:30 tot 11:30 uur 
Someren-Eind: maandag van 13:00 tot 14:00 uur 
Asten-Heusden: dinsdag van 10:30 tot 11:30 uur 
Lierop:   dinsdag van 13:00 tot 14:00 uur. 
De lessen worden door dezelfde enthousiaste yogadocente, Lotte 
Mennen, gegeven.  
 

Meedoen? Vragen?  Geef je naam, adres en telefoonnummer en 
mailadres door aan Ria Kandelaars 
r.kandelaars@oniswelzijn.nl of 06-38266670. 
 

Ria Kandelaars. 
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Kruiswoordpuzzel nummer een 

Horizontaal: 1 verdoving 6 keerzang 12 eens 13 dienstbode 14 borstbeen 
16 knaagdier 18 aanwijzend vnw. 19 bouwland 21 plus 22 vorstenzetel 
24 Europees Kampioenschap 25 duinpan 26 weggebruiker 27 lof 28 daar 
30 voorbij 31 populair 33 buislamp 34 hoofdstad van Albanië 37 stiekem 
40 et cetera 41 een zeker iemand 42 tuinhuis 45 treiteren 48 Japans 
bordspel 49 overdreven 50 tot en met 51 reeds 53 grote bijl 54 deel v.e. 
dynamo 56 Turks bevelhebber 57 muzieknoot 58 deel v.h. bestek         
59 loofboom 60 100 vierkante meter 62 hevig 63 vochtig 65 knop op het 
toetsenbord 66 ongevuld 68 gevaar 70 smaldeel 71 roofvogel. 
 

Verticaal: 1 epiloog 2 zeehond 3 compagnon 4 nageslacht 5 halteplaats  
7 voortreffelijk 8 sprookjesfiguur 9 Romanum Imperium 10 pl. in 
Gelderland 11 metaal 15 traag 17 deelteken 18 afgemeten portie          
20 bontsoort 23 Oude Testament 29 dierentuin in Amsterdam 32 stijl     
35 Europeaan 36 tennisterm 38 roem 39 watering 42 kaartspel              
43 uitstalruimte 44 strijdmacht 45 bouwmateriaal 46 Waddeneiland       
47 deel v.d. vinger 48 autowerkplaats 52 eerroof 55 niet parkeren          
61 iedere persoon 62 ledikant 64 gesloten 65 gravin van Holland 67 en 
andere 69 oosterlengte. 

Breng letters uit 
de puzzel over 
naar de hokjes 
met het 
corresponderende 
nummer. 



13 

 

Kruiswoordpuzzel nummer twee 

Horizontaal: 1 schoolvak 6 maand 12 plan 13 bek 14 klap 16 hevig      
18 energie 19 Europeaan 21 onzes inziens 22 portemonnee                 
24 voorzetsel 25 ratelpopulier 26 kampioen 27 Europeaan 28 zangnoot 
30 bijwoord 31 de onbekende 33 voegwoord 34 epiloog 37 deel v.e. 
schip 40 mannetjesbij 41 soort hert 42 imitatie 45 meisje 48 compagnon 
49 per adres 50 en volgende 51 Japans bordspel 53 Turks bevelhebber 
54 redenaar 56 vaas 57 achter 58 beddengoed 59 slee 60 waterplantje 
62 graanafval 63 drinkbakje 65 op de wijze van 66 bijbelse figuur         
68 hijstoestel 70 origine 71 land in Europa. 
 
Verticaal: 1 lawaai 2 vogel 3 en dergelijke 4 ontkenning 5 ontzag            
7 vermakelijk 8 voordeel 9 bolgewas 10 Engels bier 11 inwonend         
15 vorderen 17 soort 18 Europese taal 20 kei 23 United Nations           
29 tragedie 32 scheepsschade 35 gravin van Holland 36 jaartelling      
38 roem 39 lidwoord 42 tamelijk 43 handgeklap 44 tafelfles                  
45 beddengoed 46 alsmede 47 vlak 48 land in Noord-Amerika             
52 gevaar 55 eerste kwartier 61 zot 62 toiletgerei 64 kern 65 papegaai 
67 aldus 69 oude lengtemaat. 
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Ochtendritueel als je ouder bent 
 
Soms lekker geslapen, maar ook vaker halverwege de nacht wakker 
voor een kleine sanitaire stop. Het stijve lichaam heft zich hoog en rust 
even op de bedrand. De ogen moeten even wennen aan ’t licht en dan je 
hele gewicht naar de benen verplaatsen en de rug proberen recht te 
houden. Schuifelend naar ’t toilet en dan is ’t fijn als dat verhoogd is, 
want ook het verheffen na “gedane arbeid” gaat dan een stuk 
gemakkelijker. Terug nog even het bed in, maar dan komt het brein je 
weer op herinneringen brengen of er komen opdrachten en taken die je 
nog wilt gaan doen. Slapen? Ach vergeet het maar, je lichaam rust toch 
wel al die tijd. 
Opstaan? 7 uur? 8 uur? 9 uur? Geen afspraken vandaag zo vroeg, dus 
weer in slow motion naast je bed komen staan. TV aanzetten, want 
samen met Nederland in Beweging willen we nog wel proberen onze 
conditie een klein beetje op peil te houden. Alhoewel dat peil de laatste 
tijd al behoorlijk gezakt is, maar goed, we proberen het tempo van de 
uitzending te volgen, maar dat neemt al snel af. We blijven wat achter, 
maar dat sta je jezelf gewoon toe. Even nieuws kijken, hapje eten en dan 
douchen. Ook dat is een hele voorstelling op zich. Schoon ondergoed en 
handdoeken klaarleggen. Het nachtgoed uit en dan even niet in de 
spiegel kijken, maar ongezien de douche instappen. Met één hand 
houden we de steun in de muur vast, dat klapstoeltje laten we gewoon 
ongemoeid. Lekker heet water en met het washandje proberen we alles 
te bereiken waar we nog bij kunnen. De rug en de voeten zijn erg ver 
weg, maar met wat hulpborstels lukt het nog redelijk. Kraan dicht, goed 
blijven vasthouden en met één hand de haartjes drogen, snoet  en borst. 
De kraan gelijk weer netjes afdrogen en dan héél voorzichtig één voet op 
de handdoek, die al op de grond ligt. Brr koud. Maar de rest afdrogen, 
rug, oksels, onderkant borsten en billen, de liezen en alle andere plooien 
en dan nog die voeten, wat zitten die toch ver weg. Hoe krijg ik die tenen 
droog? Met moeite wordt de handdoek tussen de vijf tenen getrokken, 
dat is dus twee keer vier handelingen. En als je je dan nog niet droog 
voelt, kun je even op je bed verder droog worden en even uitrusten van 
deze hele onderneming.  
Klaar? Dan gaan we ons aankleden. Eens kijken, wat doen we vandaag 
aan? Gaan we nog ergens speciaal naar toe of blijven we thuis of in de 
buurt? Het ondergoed lag al klaar, dus daar hijsen we ons in en de BH 
wordt aan de voorkant vastgemaakt, omdat dat handiger is. Stroef 
draaiend brengen we de sluiting naar de achterkant. Hemd er overheen?  
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Ja doe maar. Schone onderbroek met tailleslip (zit nu eenmaal lekker-
der) en voor sommigen onder ons bekleden we die met een extra laagje. 
Steunkousen, ja die hebben we ook nodig en zolang we dat nog zelf 
kunnen, hijsen, sjorren en vechten we ons in die strakke kousen met 
veel gehijg. Even bekomen.  
Leuke bloes met pantalon, dat lukt nog wel, maar de laarsjes of schoe-
nen kunnen weer een probleem worden, omdat die voeten toch ver weg 
zitten en de voet niet altijd alleen in zijn onderkomen wil. Met een  
schoenlepel gaat het gemakkelijker dam met een vinger. En een rits in 
de laars krijgen we met moeite dicht. Oké so far so good. Terug naar de 
badkamer, want daar liggen onze hulpstukken die we deze dag nodig 
hebben. Tandenpoetsen en voor degenen die ze niet meer zélf hebben, 
gaan we de prothese poetsen en plaatsen die in mondopening. Beetje 
crème op het gezicht. Brilletje poetsen. Hebben we een gehoorappa-
raat? Dan oortjes in doen: rood rechts , blauw links. Oké, zitten ze goed? 
Dan over naar het kapsel. Óf we hebben onze eigen haartjes nog, grijs, 
gekruld, geverfd of kort geknipt, maar soms wil een haarprothese uit-
komst bieden als we er steevast verzorgd uit willen zien en geen be-
zoekjes aan de kapsalon meer willen brengen. 
Het begint er inmiddels al aardig op te lijken en we durven nu ook wel in 
de spiegel te kijken. Welke oorbelletjes en halsketting zal ik kiezen bij 
deze outfit? We hebben genoeg van dat spul in huis. Ons échte goud en 
diamantjes dragen we liever niet, we mochten ze eens verliezen! Kijk op 
de klok. Oei, is ’t al echt zo laat? Ja, ja, goed werk heeft tijd nodig. 
 
Anny Ermers. 
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Pinnen in Asten steeds moeilijker? 
 

De afgelopen jaren zien we dat veel banken hun pinautomaten 
wegbezuinigen. Dat komt natuurlijk ook door de grote hoeveelheid 
plofkraken die plaatsvinden, maar tegelijkertijd bent u daar als oudere 
wel de dupe van. Maar niet alleen ouderen ondervinden daar hinder van. 
Ook winkeleigenaren die hun dagopbrengsten graag veilig willen storten 
moeten steeds vaker naar Eindhoven of Helmond uitwijken om daar bij 
bankfilialen het geld weg te brengen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling.  
Mede dankzij uw signalen en door berichten van het 
Centrummanagement hebben we er daarom werk van gemaakt.           
De afgelopen maanden heeft de gemeente op ons initiatief gesprekken 
gevoerd en er is nu een oplossing in zicht. Spoedig zal daar wellicht 
meer over bekend worden.  
Maar, we ontvangen ook nog steeds geluiden van ouderen dat het niet 
altijd even gemakkelijk is om ergens te moeten betalen. Er komen steeds 
meer opties aan de kassa om alleen maar te pinnen. Betalen met 
contant geld, het lijkt wel alsof niet iedereen meer daarop zit te wachten. 
Ervaart u het ook dat betalen met contant geld moeilijker wordt? In de 
winkel, of aan de pomp of bij andere gelegenheden? Laat het ons weten. 
Wij denken graag met u mee om daar een oplossing voor te vinden.  
 
Daniël van Schijndel, gemeenteraadslid (CDA).  
Telefoon: 06-30797680, e-mail: daniel.vanschijndel@outlook.com 
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Ik mis je nog steeds 
 
Over enkele weken zou je 80 worden, maar een paar maanden voor je 
57-ste verjaardag ging jouw kaarsje al uit. Mijn oudste broer, mijn 
tweede vader en mijn grote voorbeeld, wat mis ik je nog steeds 
verschrikkelijk veel. Er is in die 23 jaar dat je er niet meer bent zoveel 
gebeurd en dat had ik allemaal nog zo graag met je willen delen. We 
hebben samen nog afscheid genomen van onze broer Minus, die na een 
jaar zijn strijd tegen kanker op moest geven. Nog geen twee dagen later 
ging het mis met jou en wachtte ook jou zo'n zelfde soort gevecht. 
Maar ook jij ging, net als onze Minus, niet bij de pakken neerzitten. Je 
leefde je leven zo intens mogelijk, met je vrouw, je drie dochters en je 
drie kleindochters. Met al die vrouwen leek je maar niet van dat 
poppenwagentje af te komen, totdat, enkele maanden voor je overlijden, 
je kleinzoon werd geboren. Wat was je trots en gelukkig en wat heeft hij 
nog vaak bij je in je armen gelegen, terwijl jij hem van alles in zijn oor 
fluisterde. Een foto van jullie twee hangt nog steeds op mijn werkkamer 
en er is geen dag dat ik er niet naar kijk. 
Naast je eigen gezin en je ziekte had je ook nog volop aandacht voor 
alle andere mensen om je heen. Zelfs voor mijn dochter Maaike, die 
samen met haar vriend net was gaan samenwonen. Je had nog zo 
graag hun huis willen zien, maar de kanker dacht daar anders over. 
Weet je nog, dat we een hele film voor je in elkaar hadden gezet, 
waarop het net was alsof je voor het eerst bij die twee op visite kwam? 
Wat heb je genoten van die film. En. zal ik je eens iets leuks vertellen? 
Die twee zijn nog steeds samen. Ze hebben allebei hun studie 
afgemaakt en zijn enkele jaren na jouw overlijden getrouwd. Inmiddels 
hebben ze drie kinderen, een meisje van 17, een jongen van 15 en nog 
een meisje van 9 jaar oud. Wat zou je van dat gezin genoten hebben, 
dat weet ik zeker. En wat zou je me geplaagd hebben met mijn oma-
schap, maar ook gruwelijk trots op me zijn geweest. Wat zou het toch 
fijn zijn geweest als je dit nog had kunnen zien, al was het maar één 
keer. Dat ik nog een keer met je zou kunnen praten, met je stoeien, 
samen een streek met je uit zou kunnen halen of jij mij nog eens voor de 
gek zou kunnen houden. 
Zoals die ene keer op wintersport in Duitsland. Toen jij aangaf dat je te 
moe was om die hele klim naar het hotel te maken en dat je eerst even 
op een bankje uit wilde rusten. Paul en ik moesten maar gewoon 
doorlopen. We sputterden eerst flink tegen, want we wilden jou en Ria 
eigenlijk niet alleen achterlaten. Maar jij bleef volhouden dat we gewoon 
door moesten lopen en dat deden we uiteindelijk ook. Nog steeds 
ongerust over jou kwamen we uiteindelijk boven bij het  
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hotel aan. En wie stonden ons daar vrolijk op te wachten? Je had ons 
mooi voor de gek gehouden en was, zodra we uit het zicht waren 
verdwenen, samen met Ria tegen de berg van het hotel opgeklommen, 
tussen struiken en bomen doorkruipend om zo een heel stuk af te 
snijden. En zo arriveerde je ruim voor ons bij het hotel. Ja streken 
uithalen, dat vond je heerlijk en ik moet zeggen, dat heb ik in ieder geval 
van je geleerd. Jouw motto: een dag niet gelachen is een dag niet 
geleefd, is ook mijn motto. Dat heeft me de eerste dagen, weken, 
maanden en zelfs jaren na jouw afscheid altijd op de been gehouden. 
Als we het vroeger weleens sporadisch over doodgaan hadden, zei je 
altijd heel zelfverzekerd dat je het liefst op een zonnige zondagmorgen 
dood wakker zou willen worden. En zo is het ook gebeurd. Alleen veel 
en veel te vroeg. Want ook jouw strijd duurde niet lang. Nog geen 
anderhalf jaar na onze Minus zat ik naast je bed. Je hand nog warm, 
maar je was er al niet meer. Iemand wreef de tranen van mijn wangen, 
terwijl ik nog niet eens merkte dat ik huilde. 
Jouw reis ging van hoop naar vrees, via een lach en een traan, van 
afscheid naar afscheid, om uiteindelijk te eindigen in heel veel mooie 
herinneringen. Ik koester ze nog iedere dag. 
Dag lieve Hans, groetjes van je kleine zusje. 
 
Marie-Louise. . (Uit de blog Ik mis je nog steeds)  
Meer blogs: www.breedtalig.nl/blog 

Even klagen 
 
Mag ik even klagen? Alsjeblieft? Ja, ik weet het, we klagen met zijn allen 
al zoveel en daarnaast zeuren we er tegenwoordig allemaal ook nog 
eens flink op los, maar toch. En nee het helpt helemaal niks, dat weet ik 
ook wel. Dat leerde mijn moeder me vroeger al. Maar ik moet het ge-
woon even kwijt, even mijn hart luchten en dan weer doorrrrrr! 
Ik mis het oude leven zo verschrikkelijk erg dat ik echt even mijn hart 
moet luchten. Als je geen zin hebt in geklaag, kun je hier nog stoppen 
met lezen. Je bent dus gewaarschuwd. 
Vandaag moet ik het voor een keer van me af schreeuwen. Het moet er 
echt uit en wel nu. Want ik mis het zo dat oude, doodnormale leven en 
dan vooral het knuffelen. Zo verschrikkelijk, dat ik er bijna van ga huilen. 
Bijna, maar ik kan me nog net goed te houden, omdat ik weet dat ik ze-
ker niet de enige ben in deze, inmiddels zo bizarre wereld. 
Gelukkig kan ik nog knuffelen met mijn lief, dus eigenlijk ben ik een bof-
ferd eerste klas en heb ik niks te zeuren. Ik weet heus wel dat er zoveel  



19 

 

mensen nu alleen zijn, die gewoon niemand dichtbij zich hebben en dus 
helemáál geen lichamelijk contact hebben. Dat is zoveel erger dan mijn 
situatie, daar ben ik me heus wel van bewust. Maar wat zou ik graag een 
keertje echt heel stevig mijn drie kleinkinderen in mijn armen willen 
sluiten. Ze stevig vast willen houden, lekker over hun rug wrijven, een 
dikke pakkerd op hun wang willen geven of gewoon lekker met ze willen 
stoeien. Samen over de bank rollen van het lachen, ze door hun haren 
wrijven, een kus op hun mond, in hun nek, weer gewoon hand in hand 
lopen of plagend in een arm knijpen. En dat allemaal zonder me zorgen 
te hoeven maken dat dat stomme virus zich ermee gaat bemoeien. Ik wil 
mijn dochter omhelzen en mijn schoonzoon, ze laten vóelen dat ik trots 
op ze ben. Een knuffel zegt zoveel meer dan woorden. 
Ik wil gewoon weer ik zijn, die gekke oma zijn die nog steeds de lift 
speelt die de jongste zo in bed laat vallen. Ik smacht naar die arm die 
mijn oudste kleindochter soms zo maar om me heen slaat en dan lekker 
even tegen me aan komt leunen. En ik wil mijn kleinzoon weer zien 
genieten als ik zijn rug even stevig masseer. ik wil, ik wil... 
Zo, dat is er uit en ja dat lucht op. Een beetje dan. Mijn moeder zou 
troostend zeggen dat ik om me heen moet kijken, want er zijn nog zoveel 
mensen die het veel slechter hebben dan ik. En ze heeft gelijk, toen al en 
nu weer. Ze leeft al bijna vier jaar niet meer, maar ik ben blij dat ze me 
die boodschap al meegaf toen ik nog een kind was. Het werkt nog 
steeds. Er zijn nog altijd heel veel mensen die het slechter hebben dan jij 
en ik. Laten we daar aan denken, telkens als we het even moeilijk 
hebben in deze coronatijd.  
En o ja, mijn moeder zei ook altijd dat het heus wel goed zou komen en 
dat het soms een tijdje kon duren. Laten we ons daar dan maar aan 
vasthouden. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar en blijf gezond. 
 
Marie-Louise. . (Uit de blog Even klagen.) 
Meer blogs: www.breedtalig.nl/blog) 
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 Weggewaaid 
 
Code oranje, ik moest er een beetje om lachen. Het zou inderdaad flink 
gaan waaien die dag, maar om daar nu voor in een stress te schieten. 
Het KNMI roept wel vaker zo'n code rood of oranje af en dat loopt 
meestal met een sisser af.  
Toen ik die morgen om kwart voor negen naar de sportschool liep, 
moest ik lachen om die stevige bries die mijn haren deed wapperen. 
Code oranje, het zal wel. Maar tijdens het sporten klonk er toch steeds 
meer gerommel op het dak en vlogen er ook bladeren en takjes door de 
lucht. Na het douchen hoorde ik boven mijn hoofd allerlei geluiden die 
me niet blij maakten. Ik begon me zelfs een beetje zorgen te maken, 
want ik moest toch ook nog naar huis. Voordat mijn sportmaatjes 
vertrokken, riepen ze nog gekscherend dat ik op moest passen dat ik 
niet weg zou waaien. 'Haha, leuk hoor', diende ik ze van repliek. 'Zo dun 
ben ik nu ook weer niet hoor.' 
Het geraas boven mijn hoofd klonk steeds harder en haastig begon ik 
mijn spullen in mijn sporttas te proppen. Ik geloof dat ik snel naar huis 
moet, voordat het echt gaat spoken, dacht ik nog. 
Eenmaal buiten schrok ik toch wel een beetje. Voor de deur van de 
sporthal lag iets wat me vaag aan dakbedekking deed denken en op het 
voetpad lagen hele dikke takken, die uit de bomen waren gewaaid. Ik 
mag wel oppassen dat ik zo'n tak niet op mijn hoofd krijg, want daar 
houd ik op z'n minst een flinke hoofdpijn aan over. Ik had het nog niet 
gedacht of daar vloog weer een dikke tak door de lucht. Instinctmatig 
trok ik mijn hoofd wat dieper tussen mijn schouders en dapperder dan ik 
me voelde, ging ik op weg naar huis. 
Ik was nog geen twintig meter verder of de wind kreeg grip op me en ik 
werd hardhandig naar rechts geduwd. Ik zette mijn voeten stevig neer en 
met gebogen rug liep ik verder, knokkend tegen de wind. Code oranje 
was dit keer niet voor niets afgeroepen, dacht ik nog bij mezelf, toen de 
wind me weer aan begon te vallen. Dit keer had hij me goed te pakken 
en voordat ik het besefte vloog ik als een gek over de straat. Ik werd zo 
hard geduwd dat mijn benen het haast niet meer bij konden houden en 
met een flinke vaart vloog ik recht op een lantaarnpaal af. 
Het moet amper een paar seconden hebben geduurd, maar het leken 
wel hele lange minuten, voordat ik me uiteindelijk aan die lantaarnpaal 
vast kon pakken. En daar hing ik dan. Loslaten was echt geen optie, 
want dan zou ik zo weer verder vliegen. Terwijl ik daar met twee armen 
om die lantaarnpaal heen stond, stopte er een automobilist om te kijken 
of ik me wel kon redden. Nog voordat hij uit de auto was, viel de wind 
even weg. Ik liet de lantaarnpaal en de automobilist voor wat ze waren  
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en rende als een bezetene die laatste tweehonderd meter naar huis. Wat 
bof ik toch dat ik nog altijd aan hardlopen doe, flitste het nog snel door 
mijn hoofd. 
Met bonzend hart en knikkende knieën stak ik eindelijk de sleutel in het 
slot van de voordeur. Eenmaal binnen zag ik dat aan de overkant van de 
straat een hele schutting was omgewaaid. De tuinmeubelen die daar in 
de tuin stonden, waaiden nu door onze straat. Een ervan was op weg 
naar onze voortuin. Ik had hem misschien kunnen pakken, die stoel, en 
hem in veiligheid kunnen brengen. Maar zolang het nog zo hard waait, is 
dat geen optie en zie je mij voorlopig niet meer buiten de deur. 
 
Marie-Louise. . (Uit de blog Weggewaaid.)  
Meer blogs: www.breedtalig.nl/blog) 

Oplossing puzzel nummer een 

FEESTMAAND 

Oplossing puzzel nummer twee 

NIEUWJAARSDUIK 
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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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