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Daar is ie weer. 
 

Misschien hebt u het plofje op de deurmat wel 
gehoord of hebt u zelfs een van de bezorgers 
gezien die zo’n beetje maandelijks, door weer en 
wind, De Luidklok bij u thuis bezorgt. Hoe dan 
ook, ons seniorenblad ligt weer bij u in huis. 
Misschien bent u wel zo’n nieuwsgierig type dat 
meteen even door het blad bladert om er later, 
op een rustiger moment, even heerlijk voor te 
gaan zitten. Misschien wel met een kop koffie of thee of iets anders 
lekkers. Maar het kan ook zijn dat u het blad meteen terzijde legt en het 
pas dagen later een blik gunt. Of u vindt er helemaal niks aan en kiepert 
al die verhalen, waar zo hard aan is gewerkt, zo bij het oud papier. 
Het kan natuurlijk allemaal, wij als redactie hebben daar geen idee van, 
ook al vragen we ons dat weleens af. Hoe goed en door hoeveel mensen 
zou onze Luidklok nu eigenlijk worden gelezen? Geen idee. En wat 
vinden onze senioren van ons blad? We zouden het niet weten. Zouden 
de mensen weten hoeveel werk er moet worden verzet, voordat het blad 
uiteindelijk bij u in de bus valt? Ook dat weten we niet. 
Wat we wel weten is dat we het met alle liefde voor u samenstellen, 
drukken en bezorgen. Het enige wat we van u verwachten is dat u het 
met veel plezier zult lezen. Maar we verwachten ook dat u het laat weten 
als u het niet leuk vindt of bijvoorbeeld dingen mist die u ook graag terug 
zou willen zien in ons blad. Maar het allerfijnst vinden we het als u zelf 
een keer met een verhaal of bericht komt. Het mag overal over gaan. We 
lezen het graag. En met we bedoel ik niet alleen onze redactie, maar ook 
alle lezers van De Luidklok. 
Gelukkig weten steeds meer mensen de weg naar ons te vinden met de 
meest verschillende berichten, berichtjes, verhalen en verhaaltjes. Ook 
dit keer werden we weer aangenaam verrast. Dank daarvoor. 
De kroon spant dit keer Henk van Kessel, secretaris van onze 
Seniorenvereniging. Hij schreef een uitgebreid verhaal over de komende 
gemeenteraadsverkiezingen, waarmee hij het een stuk gemakkelijker wil 
maken voor onze senioren om op de juiste partij te stemmen. 
Naast de langzaam op gang komende activiteiten zijn er nog meer 
wetenswaardigheden te vinden. Ik wens u dan ook weer heel veel 
leesplezier. 
 

Marie-Louise. 
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Alzheimer Café 
 

Mits de coronaregels het toestaan, staat het volgende Alzheimer Café 
gepland op dinsdag 8 maart. Het thema is dit keer “Onbegrepen gedrag”. 
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. 

Seniorenvereniging-mededelingen 

Jaarvergadering 2022 
  
De Jaarvergadering/Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden 
op woensdag 23 maart.  
Plaats van handeling: de Beiaard, Pastoor de Kleijnhof Asten.  
Aanvang: 14.00 uur.       
Noteert u deze datum alvast in uw agenda.  
U ontvangt nog een schriftelijke uitnodiging met daarin de agenda en 
nadere bijzonderheden.  
Mocht op 23 maart de 1,5 meter afstand nog steeds gelden en/of er 
andere restricties zijn, dan zien wij ons genoodzaakt om de vergadering 
af te blazen.  
Uiteraard informeren wij u tijdig hierover. 
  
Namens het bestuur, Guus Zeebregts. 
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Belastingaangifte 2021 
 
Gelukkig laten de huidige coronamaatregelen weer toe dat we op de 
gebruikelijke manier de belastingaangiften 2021 kunnen invullen. We 
gaan dit doen op de vrijdagen 4, 11, 18 en 25 maart 2022 van 9.00 tot 
12.30 uur. Plaats van handeling is de spiegelzaal in De Beiaard. U kunt 
voor deze belastingservice van maandag tot en met donderdag tijdens 
kantooruren een afspraak maken via telefoonnummer 0493-671234. 
Om van onze belastingservice gebruik te kunnen maken, is een 
machtigingscode nodig. In veel gevallen wordt die in februari automatisch 
toegestuurd. Als dit niet het geval is kunt u die code aanvragen via 
telefoonnummer 088-1236555. Voor die aanvraag moet u het 
Burgerservicenummer (BSN) en de geboortedatum bij de hand houden. 
Voor echtparen geldt dat zij beiden een code moeten hebben. 
Daarnaast moet u meebrengen de aangiftebrief, de jaaropgaven AOW, 
pensioen, etc., gemaakte zorgkosten (ook reiskosten naar het 
ziekenhuis), gedane giften aan goede doelen, financieel jaaroverzicht 
van de bank, bij een eigen huis de WOZ-beschikking en de gegevens 
van de hypotheek. Bij huurtoeslag dienen ook de gegevens van de 
huurwoning te worden meegebracht. 
Ook voor degenen die geen aangifteformulier hebben ontvangen kan het 
interessant zijn om een aangifte te doen. Als er veel zorgkosten (arts, 
tandarts, ziekenhuis, medicijnen, etc.) zijn gemaakt, krijgt u mogelijk 
belasting terug. Het berekenen van het juiste inkomen is ook belangrijk 
voor de hoogte van de huur- en de zorgtoeslag. 
Als er sprake is van een F-aangiftebiljet, dit wordt gestuurd bij overlijden 
van de partner of een familielid, dit melden bij het maken van de 
afspraak, omdat daar extra tijd voor nodig is.  
Huisbezoeken vinden alleen in uitzonderingsgevallen plaats. Voor KBO-
leden rekenen wij dit jaar € 5,- per persoon. Respecteer de geldende 
coronaregels. 
 
Karel van Eenbergen,  
Belastingservice Seniorenvereniging Asten en Ommel. 
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Onze overledenen 
 
Wij gedenken onze overledenen. Wij willen de familie graag ons 
medeleven betuigen en hen veel sterkte toewensen. 
 
Dhr. Willy van den Heuvel Dahliastraat 49 
82 jaar    overleden op 13-01-2022 
 
Mevr. Thea van der Wallen Asterstraat 31 
87 jaar    overleden op 24-01-2022 
 
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. 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 
 

Op 16 maart dit jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en om 
onze leden te helpen bij het maken van een keuze hebben we dit jaar 
via vraaggesprekken met alle Astense politieke partijen geprobeerd om 
deze keuze gemakkelijker te maken. 
We hebben alle Astense politieke partijen in 2021 gevraagd om een 
drietal speerpunten voor senioren op te nemen in hun 
verkiezingsprogramma’s. De drie speerpunten: 
 
• Wonen/wonen-zorg, c.q. dat senioren langer thuis kunnen blijven 

wonen of dat de gemeente zorgt voor geschikte woonvormen voor 
senioren. 

• Zorg, c.q. goede zorg en ondersteuning, facilitering van 
vrijwilligerswerk en verlichting mantelzorg. 

• Een goede toegankelijkheid en mobiliteit. De toegankelijkheid voor 
zowel de publieke ruimte als wel de digitale (internet) ruimte. 

 
Hierna hebben we met iedere partij in januari van dit jaar een 
afzonderlijk gesprek gehad over deze drie speerpunten en de vraag 
gesteld, welke standpunten en plannen zij hierover hebben.  
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Er is een groot verschil in de verkiezingsprogramma’s van de politieke 
partijen en onder andere de gedetailleerdheid ervan. Het CDA heeft 
veruit het meest uitgebreide en gedetailleerde programma, gevolgd door 
de PGA. Daarna komen Samen voor Asten, VVD en Algemeen Belang 
Asten. Samen voor Asten heeft geen apart verkiezingsprogramma en 
heeft een partijprogramma.  
De uitkomst van de gesprekken, aangevuld met informatie uit de 
verkiezingsprogramma’s, is hieronder te vinden. 
 
Wonen/wonen-zorg. 
Enkele standpunten die door vier of vijf partijen worden ondersteund: 
 
• Bouw huizen op basis van behoefte. De bepaling van de 

woningbehoefte wordt op twee manieren gedaan:  gebruik van 
bestaande statistische data (door Algemeen Belang Asten en 
Samen voor Asten) en door onderzoek naar woonbehoeften en 
woonwensen per kern (door CDA en PGA).  

• Bouw meer seniorenwoningen en woonvormen waar ouderen bij 
elkaar kunnen wonen, ter bevordering van de doorstroming. 

• Stimuleer nieuwe woonvormen, zoals tiny houses, 
kangoeroewoningen, COP woningen en ouderenhofjes. 

• Neem de zelfbewoningsplicht voor koopwoningen op als anti-
speculatiebeding in het gemeentebeleid. (niet ondersteund door de 
VVD). 

• De gemeente steekt energie in haar contacten en afspraken met 
woningbouwverenigingen, beleggers, vastgoedeigenaars en 
projectontwikkelaars en moet zijn positie innemen voor specifieke 
doelgroepen, die aandacht nodig hebben en verdienen. 

• Er zijn plannen voor woningbouw op de schoollocaties 
Bonifatiusschool, Lambertusschool en ’t Lover, onder andere 
mengvorm wonen en seniorenwoningen. 

 
Enkele standpunten die door twee of drie van de vijf partijen worden 
ondersteund: 
 
• Renoveer woningen in de Deken van Pelthof en de Sterrenwijk 

(ondersteund door het CDA en PGA) 
• Ontwikkel een woonzorgvisie. (ondersteund door CDA en PGA) 
• Ontwikkel een betere woonvisie. (ondersteund door CDA en 

Samen voor Asten) 
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Zorg. 
Enkele standpunten die door vier of vijf partijen worden ondersteund: 
 
• Wanneer er zorg nodig is, dan moet deze snel beschikbaar worden 

gemaakt en van goede kwaliteit zijn. 
• De gemeente moet mantelzorgers ondersteunen en tevens actief 

faciliteren en waar nodig financieel ondersteunen. (niet 
ondersteund door de VVD) 

• De WMO moet weer inkomensgebonden worden (niet ondersteund 
door de VVD) 

 

Enkele standpunten die door twee of drie partijen worden ondersteund: 
 
• Probeer administratieve rompslomp/overhead bij de professionele 

zorg te reduceren. (ondersteund door CDA, Samen voor Asten en 
VVD) 

• Voer reguliere controle/toetsing op de uitgaves van de 
zorgaanbieders uit. (ondersteund door Algemeen Belang Asten, 
Samen voor Asten en VVD) 

• Zet in op preventie/preventieve zorg via onder meer beweging en 
gezonde voeding. (ondersteund door CDA, PGA en Samen voor 
Asten). 

• Stimuleer opleidingen in de zorg, onder andere via Zorgcampus De 
Peel. (ondersteund door CDA en Samen voor Asten) 

• Gebruik robotica/domotica voor de ondersteuning van senioren om 
het personeel in de zorg te ontlasten. (ondersteund door Algemeen 
Belang Asten, PGA en Samen voor Asten)  

 

Toegankelijkheid en mobiliteit publieke ruimte. 
 
Enkele standpunten die door vier of vijf partijen worden ondersteund: 
 

• Gebruik handhaving van verkeersregels bij onder meer 30-km 
zones via controles. 

• Probeer bij mensen de verkeersregels tussen de oren te krijgen 
bijvoorbeeld via campagnes en voorlichting (niet ondersteund door 
PGA) 

 

Enkele standpunten die door twee of drie partijen worden ondersteund: 
 

• Als er problemen zijn in de openbare ruimte, bijvoorbeeld met de 
kwaliteit van een trottoir, meld dit dan bij de gemeente via de 
gemeentelijke website (Melding woon- of leefomgeving) of per 
telefoon. (ondersteund door CDA en Samen voor Asten) 
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• Maak gebruik van de BuitenBeter-app om problemen aan te 
melden bij de gemeente over bijvoorbeeld problemen met trottoirs. 
(ondersteund door PGA en Samen voor Asten) 

• De Markt moet autovrij worden. (ondersteund door PGA en Samen 
voor Asten) 

• Investeer in een goede infrastructuur voor het langzame verkeer 
met ook begaanbare trottoirs met oversteekplaatsen voor rolstoelen 
en rollators door bijvoorbeeld het centrum rolstoelvriendelijk in te 
richten. (ondersteund door PGA en Samen voor Asten) 

• Verder aanleggen van fietspaden, onder andere achter Oostappen 
via Helmond, in de Berken en de Ospelerweg. (ondersteund door 
CDA en PGA) 

 
Toegankelijkheid digitale ruimte. 
 
Over dit onderwerp zijn er enkele standpunten die door vier of vijf partijen 
worden ondersteund: 
 
• Maak gebruik van beschikbare diensten van de bibliotheek, Onis en 

de twee seniorenverenigingen. 
• Bied telefonische ondersteuning bij vragen over de digitale 

dienstverlening van de gemeente. 
• Bied een vraagwijzer waar mensen zonder afspraak binnen kunnen 

lopen. (niet ondersteund door Algemeen Belang Asten). 
 

Een onderwerp wat door twee of drie partijen wordt ondersteund: 
 
• Bezuinig niet op gemeenteberichten in het Peelbelang. 

(ondersteund door CDA en VVD) 
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Enkele unieke standpunten van de Astense politieke partijen: 
 
Algemeen Belang Asten: - Gebruik duidelijke verkeerssignalering 

bijvoorbeeld bij oversteekplaatsen. 
 
 
 
 
CDA Asten: - Bouw minimaal vijftig gelijkvloerse 

woningen met tuin voor senioren in de 
komende 4 jaar. 

 - Maak een plan voor het bouwen van 
(senioren)woningen op de locatie van 
De Schop. 

 - Onderzoek de behoefte in de 
gemeente Asten onder senioren om 
bij elkaar in een zogeheten hofje te 
wonen. 

 - Ga met mantelzorgers in gesprek 
over welke ondersteuning terug moet 
keren: of opnieuw het steunpunt 
mantelzorg in het leven roepen of op 
een alternatieve en vraaggerichte 
manier hulp bieden aan 
mantelzorgers. 

 - Maak de Markt autoluw. 
 - Is onderdeel van een landelijke partij 

en kan hiervan gebruik maken bij 
bijvoorbeeld lobbyen bij het invoeren 
van de WMO inkomensgebonden 
zorg. 

 

PGA: - Geen loting meer toestaan bij het 
toekennen van woningen door 
woningbouwverenigingen/
projectontwikkelaars. 

 - Meer mogelijkheden creëren voor 
(woon)zorgvormen in het 
buitengebied. 

 - Maak mogelijk gebruik van 
arbeidsmigranten voor het leveren 
van zorg, door onder meer het 
erkennen van opleidingen van deze 
mensen. 
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    - Installeren van toestellen in de 
publieke ruimte om het buitensporten 
te stimuleren en beweegplekken in te 
richten in de publieke ruimte (onder 
meer in het Ploegmakerspark en 
Evenemententerrein) 

 - Beschikbaar stellen van een 
geldautomaat van 7.00-23.00 uur in 
Asten. 

 
Samen voor Asten: - Volg ontwikkelingen in de bouwwereld 

en, indien mogelijk, zet die in Asten in 
om te komen tot snellere bouw van 
woningen. Denk hierbij aan prefab-
bouw, containerwoningen en tiny 
houses. 

 - Kom tot een dorpsvisie voor Heusden, 
in samenspraak met inwoners. 

 - Blijvend inzetten op 
dorpsondersteuners en 
wijkondersteuners in de drie kernen. 
Dit is belangrijk in de preventieve 
aanpak binnen het zorgdomein. Het 
laagdrempelige contact zorgt voor 
eerdere signalering en dus eerder een 
aanpak op maat. 

 - Faciliteren respijtzorg voor 
mantelzorgers. 

 - Bewakingscamera’s kunnen een 
bijdrage leveren aan het handhaven 
van de openbare orde. 

 - Review van gemeentelijke stukken 
door senioren om deze begrijpelijk te 
houden/maken. 

 
VVD Asten: - We willen dat alle inwoners makkelijk 

en snel kunnen zien welke 
mogelijkheden zij hebben om hun 
woning te vergroten of aan te passen. 

 - We schaffen de welstandscommissie 
af en schrappen deze uit de 
plaatselijke verordening. 
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 - Breid het aantal Boa’s uit ten behoeve 
van de handhaving van 
verkeersregels. 

 -   Houdt vragenformulieren simpel en 
begrijpelijk. 

 - Is onderdeel van een landelijke partij 
en kan hiervan gebruik maken bij 
bepaalde standpunten of inwinnen van 
advies. 

 

Wat verder opvalt, is dat de meeste politieke partijen ook verwachtingen 
hebben van onze seniorenvereniging, zoals: 
 
• Wij hebben een signalerende functie bij problemen in de publieke 

ruimte en we kunnen dit melden bij de gemeente of een van de 
politieke partijen. 

• Wij hebben een adviserende en ondersteunende rol voor digibeten, 
via bijvoorbeeld de belastinginvulhulpen en de Vrijwillige Ouderen 
Adviseur. 

 
Henk van Kessel. 

 Seniorenvereniging-activiteiten 

De Van Hoek Koffieclub 
 
Iedere dinsdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur bent u van harte 
welkom op het overdekt terras bij Jan van Hoek op de Markt in Asten. 
Voor een kop koffie, een glas thee of een borrel. Voor een ontmoeting, 
het gezellige praatje, het delen van het laatste nieuws, maar ook het 
delen van lief en leed, samen met anderen. 
Deze ontmoetingsuurtjes kunnen weer, wel onder strikte coronaregels. 
Vergeet dus uw QR-code niet, dan wordt het gezellig genieten samen 
met anderen. Komt u ook? 
 
Namens de werkgroep: Inge Veenhuizen. 
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Werkgroep Vieringen en Activiteiten. 
 
KBO-Spellenmiddag. 
Het voelt nog wat onwennig en ik durf amper datgene neer te pennen, 
waar we al zo lang naar toe wilden. Want ik ben steeds een beetje 
bang, dat corona weer roet in het eten gaat gooien.  
In de Luidklok van januari had Gre Döpping al geschreven over de KBO-
spellenmiddag van 8 november, waarop toch nog tien deelnemers 
aanwezig waren. En het werd toen weer een fijne spellenmiddag, dus er 
zijn genoeg mensen, die behoefte hebben aan zo’n middaguitje. We 
gaan het opnieuw proberen. 
 
Wat?   KBO-Spellenmiddag. 
Wanneer?  maandag 14  maart. 
Waar?   In de huiskamer van de Beiaard. 
Tijdstip?  Aanvang 13.30 uur, einde 16.00 uur. 
 
Iedereen is van harte welkom. Het is gewoon vrij entree. 
Aan tafels, die ruim van elkaar geplaatst kunnen worden, worden 
bordspellen gespeeld, zoals Scrabble, Triominos, Skip-Bo, Mens-Erger-
Je-niet, Letra Mix en Rummikub. Bovendien kan er ook gekaart worden. 
Ook mag u zelf een eigen spel mee brengen. Halverwege de middag is 
er een kleine pauze voor koffie, thee en een koekje, af te rekenen met 
een Beiaard munt. 
Ik hoop van harte dat veel liefhebbers de weg weer gaan vinden voor 
twee uurtjes fijne en leuke ontspanning en ontmoeting met anderen. 
Heel graag tot ziens. 
 
Overige activiteiten. 
Over andere activiteiten van de werkgroep Vieringen en Activiteiten is 
op dit moment nog niets bekend, maar laten we hopen dat daar in de 
komende maanden verandering in gaat komen. 
 
Namens de werkgroep Vieringen 
en Activiteiten:  
Inge Veenhuizen.  
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Wandelen met de Stappers 
Liefhebbers van gezellig een dagje wandelen. 
 

Het is gelukkig weer mogelijk om met de Stappers te 
gaan wandelen. Alleen in januari zijn we door de 
coronabeperkingen een week later op pad geweest.  
Vanuit Lierop maakten we een tocht van bijna 25 km 
door de bossen en over de heide. De 
nieuwjaarsreceptie kon bij niemand thuis 
georganiseerd worden maar dankzij Rien en Toos 
werd er in de openlucht een feestje gebouwd met soep broodjes en een 
borrel. De verbazing, bewondering en dankbaarheid van de Stappers was 
groot. 
De volgende tocht kunnen we zelfs weer de grens over gaan. Op zondag 
13 januari starten we bij de Sint-Isidorus kerk in Haler, gemeente Leudal, 
voor een tocht van 22.2 km van kerkdorp naar kerkdorp naar het witte 
stadje Thorn. 
We wandelen het dorp uit en volgen de Uffelse beek die van het Kempens 
plateau komt en zich splitst bij Grathem in de Haelense en Panheelder 
beek en die we ook een stuk gaan volgen. In Hunsel komen we langs de 
H. Jacobuskerk waar de H. Marcoen vereerd werd. Hij werd aangeroepen 
tegen oogziekte. Opvallend zijn de vele monumenten, zoals kerken, 
kapellen, Hoeve Bosserhof, een boerderij uit 1337 en de witte villa, Het 
kasteeltje van Ittervoort. 
De lunchpauze houden we in het Witte stadje Thorn, een stadje met veel 
bezienswaardigheden, zoals de Sint-Michaëlkerk of Stiftskerk, die  
grotendeels uit de14e eeuw stamt. Ook het begijnhof, de huisjes waar de 
kwezeltjes woonden en de Pottehuiskes, waar de pelgrims overnachten en 
die nu nog ik gebruik zijn, kan men er vinden. 
In de middag komen we langs de Schouwmolen, een watermolen aan de 
Itterbeek met gevelstenen uit 1630, 1822 en 1830 die bouw en uitbreiding 
aangeven. Verderop staat de Armenmolen, een onderslagmolen uit 1686. 
Bij grenspaal 146 is een reconstructie van de elektrisch draad op de grens 
van Nederland en België om vluchtelingen naar Nederland uit het bezette 
België tegen te houden. Er is nu een overdekte picknickplaats met 
infoborden.  
Wij rekenen erop dat we van nieuwe coronabeperkingen bespaard blijven 
en dat we met de Stappers een gezellige wandeltocht kunnen maken. 
Wees welkom. 
 
Voor info loetvanbeers@upcmail.nl  en 0493-692119. 
                jo.jurgens@kpnmail.nl en 06-48360783. 
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Fietsen met De Trappers 
 

Eindelijk. Het is bijna zover. Het nieuwe fietsseizoen 2022 staat voor de 
deur. Wat gaan we doen?  
Iedere tweede woensdag van de maanden april t/m november fietsen we 
30 km. Vertrek 13.30 uur vanaf de Beiaard. Terug in Asten ± 17.00 uur. 
Iedere vierde woensdag van de maanden april t/m november fietsen we 
50 km. Vertrek 10.00 uur vanaf de Beiaard. Terug in Asten ± 16.00 uur. 
 
Programma april/mei. 
Woensdag 13 april 30 km. 
Woensdag 27 april Koningsdag  > géén fietstocht !! 
Woensdag 11 mei 30 km. 
Woensdag 25 mei 50 km. 
 
Werkgroep Fietsen. 

Activiteiten Hof van Bluyssen       

Mits de coronamaatregelen het toestaan, vinden in het Hof van Bluyssen 
aan de Wilhelminastraat diverse activiteiten plaats die ook toegankelijk 
zijn voor niet-bewoners. U kunt daar dus vrijuit binnenlopen, ook al woont 
u heel ergens anders. 
 
Voor meer informatie: Joep van Kemenade,  
Gespecialiseerd medewerker welzijn Hof van Bluyssen 
E-mail: joep.vankemenade@amaliazorg.nl 

Activiteiten woonzorgcentrum De Lisse 
 

Mits de coronamaatregelen het toestaan vinden in De Lisse 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: Marlies Meeuwis,  
begeleider welzijn Savant De Lisse.  
E-mail: marlies.meeuwis@savant-zorg.nl. 
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AutoMaatje rijdt weer 
 

Nu de regels weer zijn versoepeld, rijdt AutoMaatje weer voor alle soor-
ten ritten. Dus, naast de ritten naar arts, ziekenhuis en fysio, rijden we 
ook weer naar verjaardagen, kaartmiddagen en voor een kop koffie bij 
familie of vrienden.  
Tijdens de rit blijft het dragen van een mondkapje verplicht, omdat in de 
auto de afstand van 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden.  
Op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur kunnen mensen bellen voor het 
aanvragen van ritten met 0493-441266. Ritten kunnen tot uiterlijk twee 
werkdagen van tevoren worden aangevraagd. 
Wanneer de regels weer worden gewijzigd, kan dit uiteraard ook weer 
van invloed zijn op de ritten die we wel of niet kunnen/mogen accepteren. 
We houden jullie daarvan op de hoogte. En bel ons gerust als er nog vra-
gen zijn.  
 

Silvia Bouwmans en Mireille Bohnen, 
Projectcoördinatoren Automaatje 
Onis Welzijn, (0493) 441266, www.oniswelzijn.nl 

Mijn computerclub 
 

Normaliter iedere maandagmorgen (door corona was dat een hele poos 
niet mogelijk) loop ik met mijn rollator naar het vroegere Rabo-
bankgebouw om gastvrouw te kunnen zijn bij de computerclub Digitaal 
Compas. Deze computerhulpclub is het resultaat van de doorstart van 
enkele leden van het in Asten en Someren bekende Seniorcompas, vele 
jaren geleden opgericht in Asten om belangstellenden te helpen om te 
kunnen gaan ‘rijden’ op de digitale snelweg. 
Seniorcompas heeft vele honderden senioren uit Asten en Someren 
wegwijs gemaakt in deze aanvankelijk complexe materie, maar hield een 
paar jaar geleden op te bestaan en liet bij velen toch een leegte achter. 
Enkele heren besloten een voorzichtige doorstart te maken, maar in de 
Beiaard, waar men aanvankelijk ging starten, waren de mogelijkheden te 
beperkt. Bovendien zou deze locatie ook nog eens ooit afgebroken 
worden. 
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Welzijnsstichting Onis bood een passende mogelijkheid: eerst in hun 
gebouw aan de Kerkstraat, nu in een mooie ruimte van het 
Rabobankgebouw. Hier kan iedereen terecht die met een digitale vraag 
of een computerprobleem zit. De heren Kees, Ton, Peter, John, Jan en 
Johan en de enige vrouw Anny doen hun uiterste best om dat probleem 
samen met de cliënt op te lossen. Zo wist men kortgeleden onze club te 
vinden voor het plotselinge probleem met de QR-code, met het maken 
van een account, met een probleem op het gebied van een site, niet 
alleen voor de pc en laptop, maar ook voor de iPad, iPhone en andere 
smartphones. Soms is het ineens druk, maar soms blijft het erg rustig. 
Ik kom er graag als vrijwilligster voor het zetten en drinken van een 
bakkie bruin. Maar ik vraag me regelmatig wel af, wat veel senioren met 
een smartphone of computer doen als ze ergens mee vastlopen? Vooral 
omdat ik zelf van elk bezoekje aan de club weer wijzer word. Uit eigen 
ervaring weet ik dat de jongere generatie dit wel even snel oplost. Maar 
dat opa, oma, papa of mama daarna niet meer weet, wat te doen, als het 
euvel zich opnieuw voordoet. Onze jonge generatie is er als het ware 
mee geboren, denk ik wel eens, maar ze zijn daarin zo snel, dat ik dit niet 
altijd goed kan bijhouden. Als senior heb ik een iets langzamere 
handleiding nodig en komt de kreet: ‘Ooh, maar dat doe je toch gewoon 
zo en dan zo en dan dit en klaar,’ bij mij niet altijd goed binnen. 
Dat iedereen in Asten gebruik kan maken van de hulp die Digitaal 
Compas u wil bieden, heeft al eens eerder in de Luidklok gestaan. We 
zijn te vinden op de eerste verdieping van het Rabo-gebouw. Er is een 
trap naar boven, maar ook een lift. De computerhulpclub is aanwezig op 
elke maandagmorgen vanaf 10.00 uur tot ongeveer 12.00 uur. Kosten 
zijn er niet aan verbonden, een hele kleine vergoeding zal echter 
gewaardeerd worden. 
Van harte hoop en wens ik, dat ik via deze weg de senioren van onze 
Seniorenvereniging over de streep kan trekken om bij een digitale vraag 
of probleem eens hier op bezoek te komen. Ikzelf kom er altijd graag, 
want ik wil toch ook steeds een beetje bijblijven. Nog meer informatie 
kunt u vinden bij Onis. 
 
Inge Veenhuizen. 
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Zweedse puzzel (gemiddeld) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Zweedse puzzel (pittig) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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 Zorgboerderij de Veluwse Hoeve doet mee met NLdoet! 
  
Zaterdag 12 maart organiseert de Veluwse Hoeve van 10.30 uur tot 
14.30 uur een gezellige Brabantse lunch met live muziek voor ouderen 
uit de gemeente Asten, die sociaal contact of extra aandacht goed 
kunnen gebruiken. Dit alles is geheel gratis en voor vervoer kan gezorgd 
worden. 
Er zijn een beperkt aantal plaatsen. Dus geef je snel op. Aanmelden kan 
via tel: 06-34844964 of sylvia@develuwsehoeve.nl 
U vindt zorgboerderij de Veluwse Hoeve aan de Veluwsedijk 8, in Asten-
Heusden. 
 

Linda Hoebergen, Zorgboerderij de Veluwse Hoeve. 

Complimentje 

  

Zomaar even een complimentje van mij aan Anny Ermers voor haar 
superleuke, hilarische artikeltje in de laatste Luidklok van januari, “Het 
ochtendritueel als men ouder wordt.” 
In grote lijnen zo herkenbaar, met name de bewegingen, de 
opstartproblemen, de pijn aan botjes en spiertjes ,iedere ochtend weer, 
na een nachtje slapen. 
Hartstikke leuk beschreven, soms zelfs heel intiem en privé, maar heel 
gedurfd. Ik heb er in ieder geval heerlijk om kunnen gniffelen en lachen, 
wat in deze sombere, natte wintermaanden voor een leuk lichtpuntje 
zorgde. Bedankt, Anny. 
 

Inge Veenhuizen. 

Lieve mensen 
 

Ik heb de meest recente Luidklok net uit  en wat heb ik moeten lachen 
met Anny's Ochtendritueel. Zo bekend.  En een harde uiting van plezier 
met “de voeten die zo ver weg zijn". en “de extra laag in de onderbroek”. 
It's all there.  
Hartelijk dank, wij kunnen allemaal, tegenwoordig, een lach gebruiken. 
Marie-Louises artikel “Ik mis je nog steeds” was verdrietig, maar prachtig 
geschreven. Wat een verlies moet dat zijn geweest. Tot de volgende 
keer. 
 

Joanne Geurts-Baker. 
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Ook zo geschrokken van de nieuwe energietarieven? 
 

De energietarieven voor elektriciteit en gas zijn de laatste tijd enorm 
gestegen. Vooral mensen die een variabel tarief hebben, krijgen 
daardoor te maken met een flink hogere energierekening. Met een vast 
tarief voor meerdere jaren merk je er nog niet veel van, maar na afloop 
van de vaste periode natuurlijk wel. De overheid probeert de 
energielasten voor de gebruikers een beetje in de hand te houden door 
een verhoging van de teruggave energiebelasting, maar aan het eind 
van de streep blijft nog altijd een fors hogere energierekening over. 
 

5-15% Energie besparen met eenvoudige maatregelen. 
De beste manier om de energierekening omlaag te brengen, is nog altijd 
energie besparen. Immers, wat je niet gebruikt, hoef je ook niet in te 
kopen, dus ook niet te betalen. Energie besparen kun je op verschillende 
manieren aanpakken, maar altijd is het startpunt isoleren: zorg dat er 
geen warmte weglekt uit je woning naar buiten. 
Door heel eenvoudige maatregelen zoals tochtstrippen, kierdichting, 
deurborstels, radiatorfolie enz. bespaar je al gauw 10-15%, zonder veel 
kosten. Ook gedrag, zoals bijvoorbeeld korter douchen en geen ruimten 
verwarmen waar je niet verblijft, draagt bij. En, als je nog ouderwetse 
gloeilampen hebt, vervang deze dan onmiddellijk door ledlampen en 
bespaar 70% elektra voor verlichting. Op de website van Energiehuis 
Slim Wonen kun je bijvoorbeeld bij het onderdeel ‘Slim starten’ lezen hoe 
je heel gemakkelijk de maximum temperatuur van het ketelwater terug 
kunt brengen naar 60 graden Celsius en daardoor 5-10% gasverbruik 
per jaar kunt besparen. Ook staan er een heleboel tips op de website 
hoe je het energieverbruik in huis kunt verminderen. 
 

Een woning isoleren met extra maatregelen en 10-35% besparen. 
De volgende stap is isoleren van muren, vloer, dak en ramen. Dit zijn 
maatregelen die natuurlijk veel meer kosten, maar die je, zeker bij de 
hogere energieprijzen, ook weer vrij snel 
terugverdient. Pas als je de isolatie van jouw 
huis op orde hebt, kun je het huis verder 
verduurzamen door bijvoorbeeld het 
aanschaffen van een (hybride)warmtepomp, 
eventueel gecombineerd met de bestaande 
gasketel als jouw (oudere) huis niet echt goed 
is te isoleren. De extra elektriciteit die je nodig 
hebt, wek je natuurlijk op met zonnepanelen 
op het eigen dak, of door deelname aan een 
gezamenlijk zonnepark. 
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Deskundige voorlichting en/of een afspraak met een Energiecoach. 
Over deze en andere onderwerpen kun je (gratis) voorlichting krijgen bij 
het Energiehuis Slim Wonen. Deze voorlichting is onafhankelijk en 
objectief. Maak daarvoor een afspraak voor een gesprek in Helmond met 
een van onze energiecoaches via de website. Ook kun je onze thema-
avonden bezoeken, bijvoorbeeld over isolatie, warmtepompen, 
zonnepanelen, of subsidies en financieringen. Ook hiervoor inschrijven 
via de website. In 2022 kun je als bewoner (huurder of eigenaar) in 
Asten, Heusden en Ommel al jouw vragen over het besparen van energie 
en over het verduurzamen van jouw woning stellen tijdens het 
inloopspreekuur energiebesparing. Ons team van lokale deskundige 
energiecoaches van het Energiehuis Slim Wonen (Ton van Bussel, Harrie 
van de Voort en Jan Rooze) is dan aanwezig om vragen te beantwoorden 
en om samen overzicht en inzicht te krijgen in mogelijke 
bespaarmaatregelen voor jouw woning. 
 

Loop binnen. 
Het inloopspreekuur energiebesparing is in principe elke derde zaterdag 
van de maand van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek van Asten aan de 
Emmastraat 9. De bibliotheek is te bereiken via de ingang aan de 
Burgemeester Frenckenstraat (ingang Albert Heijn in winkelcentrum 
Midas), via de trap of de lift, op de 1e verdieping naast de Hema. Het 
inloopspreekuur kan natuurlijk alleen doorgang vinden als de dan 
geldende coronamaatregelen in de bibliotheek het toelaten. Gebruik 
maken van het inloopspreekuur is kosteloos en zonder verplichtingen. 
Als het tijdens het inloopspreekuur energiebesparing druk is en je moet 
even wachten op de beschikbaarheid van een energiecoach, dan is er 
een leestafel beschikbaar over het (brede) thema duurzaamheid. Met op 
die tafel onder meer boeken van de bibliotheek en inkijkexemplaren van 
de rapportage “programma warmtetransitie” van de gemeente Asten. 
 

Woningscan met een warmtebeeldcamera. 
Leer je huis kennen en zie waar de meeste warmte verloren gaat. Het 
Energiehuis Slim Wonen biedt je de mogelijkheid om warmtebeelden te 
laten maken van jouw huis. Met een warmtebeeldcamera kunnen we de 
warmte die elk oppervlak afgeeft, waarnemen en vastleggen. De 
opnames geven dan een indicatie van waar de meeste warmte verloren 
gaat.  
Wat kun je van ons verwachten? We willen de bewoners en eigenaren 
een beeld geven van de belangrijkste warmtelekken in hun huis. Dat 
doen de plaatselijke energiecoaches door middel van een aantal 
opnames van de gevels en het dak van de woning. Tijdens het maken 
van de opnames zullen wij deze mondeling toelichten, de opnames 
worden later naar je toegestuurd. 
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Heb je belangstelling en is het bouwjaar van uw huis van vóór 1990, dan 
kun je je hiervoor opgeven via het formulier op de website van 
Energiehuis Slim Wonen. De kosten voor het uitvoeren van een 
woningscan met een warmtebeeldcamera zijn € 10, te voldoen bij de 
aanvraag. Er is momenteel een flinke wachtlijst en we kunnen deze 
dienst alleen aanbieden bij koude/droge/zonloze dagen (de 
buitentemperatuur moet bij de opnames onder de 5 graden liggen). We 
gaan proberen alle aanvragen nog vóór het komend voorjaar af te 
werken, maar het is mogelijk dat we een aantal afspraken naar najaar 
2022 moeten doorschuiven. 
De lokale energiecoaches nemen telefonisch contact op voor het maken 
van een afspraak. Tip: doe vooraf de Isolatie(lek) zelfscan en/of de 
Woning QuickScan, zie voor links naar deze scans de website van 
Energiehuis Slim Wonen bij het onderdeel “Slim starten”. 
 
Meer informatie. 
• Inschrijven thema-avonden:      
         https://energiehuisslimwonen.nl/agenda/ 
• Afspraak maken voor een gesprek in Helmond:   
         https://energiehuisslimwonen.nl/afspraak/  
• Inschrijven woningscan met warmtebeeldcamera:   
         https://energiehuisslimwonen.nl/warmtescan/  
 
Let op:  door actuele coronamaatregelen kan het zijn dat we de 
themabijeenkomsten (tijdelijk) digitaal (met Zoom) moeten aanbieden. Je 
hebt daarvoor geen extra programma nodig. Afspraken in Helmond 
kunnen in verband met corona ook digitaal plaatsvinden. Je ontvangt 
hierover automatisch per email bericht op de betreffende datum. 
 
Jan Rooze, vrijwilliger Energiehuis Slim Wonen. 
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Zeldzame Zegen (9-12-2021) 
 

Een goeie bridgevriend kwam mij op zijn verjaardag vragen 
Zodat Martien en ik, na jaren elkaar weer zagen 
We hadden intussen allebei onze partners verloren 
En zó werd onze vriendschap spontaan geboren 
We hebben gesproken en ook gezwegen 
Een beginnende relatie is een zeldzame zegen. 
 
We hebben onze partners “daarboven” behaagd 
En om hun beider toestemming gevraagd 
We staken kaarsjes aan, ze lieten ons niet verbazen 
Ze hebben de kaarsjes niet uitgeblazen 
Ook toestemming van onze kinderen gekregen 
Want een nieuwe relatie is een zeldzame zegen. 
 
Hoewel ik heel goed heb geweten 
Dat Martien al heel veel ging vergeten 
Zijn we tóch bewust er voor gegaan 
En hebben veel leuke dingen samen gedaan 
We maakten met elkaar volle dagen, van die lege 
Onze relatie werd een zeldzame zegen. 
 
Samen jokeren, legpuzzelen en rummikub 
Samen liederentafel en bridgersclub 
Bij elkaar logeren en samen lekker eten 
Dingen onthouden en dingen vergeten 
Soms kwamen we van de drup zó in de regen 
Maar altijd bleef deze relatie een zeldzame zegen. 
 
In het begin vaak wandelen, onbevreesd 
We zijn zelfs vier keer op vakantie geweest 
Veel raakvlakken en vroegere verhalen 
En eindeloos bleven we maar herhalen 
Later extra hulp. het was wikken en wegen 
En tóch bleef deze relatie een zeldzame zegen. 
  
Lijdzaam zagen we zijn mentale ziekte aan 
En hebben we hem naar een zorgcentrum laten gaan 
Twee weken Helmond en dan weer overgeplaatst 
In Mariënburght in Budel was hij t laatst 
15 maanden ver rijden, want het was vér gelegen 
de ontmoetingen daar, werden ook een zeldzame zegen. 
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Onverwachts mocht hij onlangs naar Someren terug 
Hem dáár bezoeken, dat was nu super vlug 
Snel was hij daar vertrouwd met iedereen 
Ook familie en kennissen konden er nu heen 
Na drie maanden heeft hij helaas corona gekregen 
En dát was voor niemand  nu een fijne zegen. 
 
Zes mooie jaren waren we bij elkaar 
Nu dit afscheid, eind van het jaar 
Op 5 dec 2014 afscheid van mijn Frans genomen 
Op 9 dec is Martien dit ook overkomen. 
In dezélfde periode zijn ze naar boven gestegen 
Met hen te mogen leven was een zeldzame zegen. 
 
Mijn man Frans en vriend Martien, beiden me zeer toegenegen 
Hebben het zómaar voor elkaar gekregen 
Om uit dit aards bestaan 
Dezélfde tijd uit ons leven te gaan 
56 jaren met Frans en 6 jaar met Martien 
Met elk van hen was het een wáre zegen. 
 
En nu Martien er niet meer is 
Voelt het als een zwaar gemis 
Wat waren we samen een bijzonder stel 
Ik ben er zo dankbaar voor: Dus Dankjewel 
En nu scheiden zich na mooie jaren onze wegen 
Ik blijf ‘t zeggen. Deze relatie was een zeldzame zegen. 
 
Anny Ermers. 
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Oplossing Zweedse puzzel (gemiddeld)  

STORMWIND 

Oplossing Zweedse puzzel (pittig)  

NARCISSEN 
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Activiteiten vanaf 1 maart t/m 18 april 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 

Wandelen met de 
Trappers. 
November tot en met 
maart. 

Iedere 2e en 4e woensdag, vertrek  
om  9.30 uur vanaf de Beiaard. 

Fietsen met de Trappers Iedere 2e woensdag, van april t/m november 
30 km. Vertrek 13.30 uur vanaf de Beiaard. 
Iedere 4e woensdag van april t/m november 
50 km. Vertrek om 10.00 uur vanaf de 
Beiaard. 

Wekelijkse activiteiten in De Beiaard 

Buurtkamer Elke maandag van  

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  

Ouderenbridge Elke dinsdag. Aanvang 13.15 uur. 

Rikconcours Elke vrijdag. Aanvang 13.30 uur. 
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Activiteiten in De Lisse 

Handwerken (Rode Kruis) Maandag van 14.00 tot 16.00 uur 

Wellness Maandag van 14.30 tot 16.00 uur 
(1x per 2 weken) 

Gym (Deken van Pelthof) Dinsdag van 9.00 tot 9.45 uur 

Sjoelen en Rummicub Dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur 

Wandelen Dinsdag van 14.30 tot 16.00 uur 
(mei t/m september) 

Kaarten Dinsdag van 19.30 tot 22.30 uur 

Gym (De Lisse) Woensdag van 10.30 tot 11.15 uur 

Geheugentraining Vrijdag van 10.30 uur tot 11.30 uur 

Crea Donderdag van 10.00 tot 11.30 uur 

Kienen AGV Donderdag van 14.15 tot 16.30 uur 
(1x per 2 weken) 

Bioscoop Donderdag van 19.00 tot 21.00 uur 
(1x per maand) 

Gym (De Lisse) Vrijdag van 10.30 tot 11.15 uur 

Geheugentraining Vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur 

Koersballen Vrijdag van 14.30 tot 16.00 uur 

Optredens “Muziekpaleis” 1x per maand 
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Blijf Actie(f) Ommel 

Elke vrijdag van 13.30 uur tot 16.30 uur Koersbal. 
Elke woensdag om 12.00 uur gezamenlijke maaltijd. 

Elke woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur CREA onder leiding van 
Betsie Jansen. 

1e en 3e week van de maand – Groep 1 
2e en 4e week van de maand – Groep 2 

Dit is bekend bij de deelnemers 
De crea stopt in mei en gaat in september weer beginnen 

Programma voor de woensdagmiddagen vanaf 13.30 uur 

Koersbal Elke vrijdag  
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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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