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De Luidklok maart 2022 jaargang 16  nr. 3 

Voor beëindigen lidmaatschap Seniorenvereniging  bel  vóór 1 januari   

06-25 35 05 65  (ledenadministratie)  

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

Voordat ik vandaag achter mijn computer ging zitten om De Luidklok in 
orde te maken, had ik al een mooie boswandeling van ruim vijf kilometer 
achter de rug. 
Wat was dat genieten. Die rust en die stilte. Je hoorde alleen het getjilp 
van vogels, het ruisen van de wind en het zacht schuren van takken die 
elkaar speels aantikten. De zon speelde af en toe verstoppertje achter de 
wolken, maar verder was het een perfecte dag in maart. De winterjas kon 
uit, de bodywarmer was meer dan warm genoeg en de wandelschoenen 
lieten hun afdruk achter in het toch al weer stoffige zand. 
‘Het wordt tijd dat het weer eens een dag gaat regenen,’ opperde mijn 
lief. En hij had gelijk, alhoewel ik me de dagen dat het bijna aan een stuk 
door regende nog maar al te goed kon herinneren. Dat was niet echt leuk 
geweest. De hele wereld om ons heen was nat en donker en iedereen 
werd met de dag somberder. Nee, geef mij de zon maar, daar klaart 
iedereen van op.  
Toch weet ik ook wel dat de natuur op haar tijd regen nodig heeft om te 
overleven, maar die regen mag wat mij betreft gerust ’s nachts vallen. 
Dan slaap ik toch. Of, nou ja, een keer overdag moet ook kunnen. Zo’n 
regenachtige dag waarop je je lekker terugtrekt om bijvoorbeeld De 
Luidklok te lezen of de puzzels op te lossen die er in staan. Ja, dat mag 
van mij wel. Vooral omdat er toch langzaamaan steeds meer activiteiten 
te vinden zijn in ons seniorenblad, waarop je je al lezend kunt 
verheugen. Maar ook weer gezellige verhalen en wetenswaardigheden. 
Kortom, er valt weer genoeg te lezen. Ik wens iedereen dan ook weer 
veel leesplezier. 
 

Marie-Louise. 
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Beste mensen 
 

Daar ben ik weer, na een lange periode van afwezigheid. Een 
ziekenhuisopname, twee operaties en daarna wekenlang revalideren, 
hebben een grote impact op mij gehad. Maar gelukkig ben ik nu weer 
thuis in mijn eigen vertrouwde omgeving. En hoewel nog niet alles 
helemaal oké is, boek ik wel vooruitgang of, zoals op de muren van her 
revalidatiecentrum staat geschreven, revalideren is als zeilen, ook met 
tegenwind kom je vooruit. En daar houd ik me aan. 
Hoe bent u de zoveelste lockdown doorgekomen? Een donkere, 
sombere januarimaand en hevige stormen in februari waren zeker niet 
bevorderlijk om de stemming erin te houden. Maar ondanks alles wordt 
het toch weer voorjaar. De narcissen staan fier te pronken en de bomen 
vertonen de eerste bladknoppen. Bovendien is het al een poosje fijn 
weer en in de zon is het  heerlijk toeven. Laten  we daar maar met z’n 
allen van genieten, zolang het kan. 
Blijf met elkaar in contact, zoek elkaar op en geniet van elkaars 
gezelschap. Maar vooral: zorg goed voor uzelf  en uw dierbaren en blijf 
gezond! 
 

Maud. 

Alzheimer Café 
 

Gelukkig kan het weer: een gewoon Alzheimer café. Alzheimer Café 
Peelland organiseert weer een aantal bijeenkomsten voor mensen met 
dementie, hun naasten en belangstellenden uit Asten, Deurne en 
Someren.  
 
Op dinsdag 5 april besteden we aandacht aan het eerder afgelaste 
thema ’Hoe verder na de diagnose’. Op dinsdag 3 mei (thema: dementie 
en bewegen) en dinsdag 7 juni (thema: van thuis naar verpleegtehuis). 
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. 
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Paaslunch mantelzorgers. 
De eerder geplande kerstlunch van KPN Mooiste Contact Fonds wordt 
een paaslunch. Deze vindt plaats op donderdag 21 april, van 12.00 tot 
15.00 uur  (inloop vanaf 11.30 uur) in het PSV stadion.  
Er is nog plaats voor een beperkt aantal mantelzorgers. De lunch is 
bedoeld voor de mantelzorger die direct betrokken is bij de persoon met 
dementie. Wie belangstelling heeft, kan een mail sturen naar 
alzheimercafepeelland@gmail.com. Dan ontvangt u een uitnodiging en 
aanmeldingsformulier. 
 
Alzheimer Café Peelland. 

Geslaagde herstart van Alzheimer Café Peelland 
   

Het was best spannend voor de vrijwilligers van Alzheimer Café 
Peelland, die herstart van het café. Na enkele jaren met afgelaste of 
zeer sterk aan corona aangepaste bijeenkomsten kon op dinsdag          
8 maart weer een normale bijeenkomst gehouden worden. Zouden 
mensen de weg naar De Beiaard weer weten te vinden? Het antwoord 
was ‘ja’. Meer dan dertig belangstellenden uit Deurne, Asten en 
Someren en een tiental vrijwilligers zorgden voor een gezellig gevulde 
Spiegelzaal en zij konden na afloop terugkijken op een geslaagde 
avond. 
 

Thema: Onbegrepen gedrag. 
Voor de pauze ging gespreksleidster Hannie Derksen in gesprek met 
psycholoog Martine Veldman, werkzaam bij de Zorgboog. Zij gingen in 
op de term onbegrepen gedrag, ook vaak probleemgedrag genoemd, 
omdat het gedrag problemen kan geven voor de persoon zelf, voor de 
naasten en voor de zorgmedewerkers, maar dat is niet altijd het geval. 
De vraag waarom die persoon dit gedrag vertoont, heeft te maken met 
de ziekte dementie. Dan werkt het brein niet meer zoals het dat 
voorheen altijd deed. Het denkwerk verloopt niet meer goed en emoties 
staan aan de basis van het handelen, zoals bijvoorbeeld angst, 
boosheid, verdriet, agressie. Aan de hand van vier ik-stadia gaf 
mevrouw Veldman uitleg over de belevingsfasen van de persoon met 
dementie. Zo verhelderde ze het gedrag voor de omgeving en gaf ze 
handvatten voor de manier van omgaan met de persoon met dementie. 
Die vier fasen zijn de bedreigde ik (je bedreigd voelen door het besef 
dat het allemaal niet meer klopt), de verdwaalde ik (je verdwaald voelen 
tussen het verleden en het heden), de verborgen ik (je raakt steeds 
meer in jezelf gekeerd, waardoor je verborgen bent voor je omgeving)  
en de verzonken ik (de laatste fase: je ‘ik’ lijkt verdwenen en er is 
nauwelijks nog contact met je te maken). 
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Onze overledenen 
 
Wij gedenken onze overledenen. Wij willen de familie graag ons 
medeleven betuigen en hen veel sterkte toewensen. 
 
Dhr. Dick Döpping   Floralaan 12 
84 jaar     overleden op 8-02-2022 
 
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. 

Aan de reacties uit de zaal bleek dat veel van het verhaal van mevrouw 
Veldman herkenbaar was. 
In de pauze was deze keer geen live muziek, minder gezellig misschien, 
maar dat maakte het wel mogelijk om met elkaar in gesprek te gaan en 
ervaringen uit te wisselen. En dat gebeurde dan ook, onder het genot 
van een tweede kopje koffie of een ander drankje. Het leek wel een café. 
Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen aan 
mevrouw Veldman of aan anderen en daar werd druk gebruik van 
gemaakt. Uit de vragen en antwoorden bleek wel, dat veel dingen 
herkenbaar zijn, maar ook dat elke persoon met dementie anders is en 
mensen dus ook heel verschillend kunnen reageren en veranderen. 
Mensen kunnen door de dementie bijvoorbeeld agressief of nors 
overkomen, terwijl anderen een stuk zachter, aardiger, vrolijker worden. 
Daarbij speelt ook een rol van welke vorm van dementie er sprake is. 
Mooi was het om te zien hoe een hulpvraag direct besproken kon 
worden en leidde tot een afspraak met een professional. En verder 
werden er op vragen concrete hulptips gegeven. 
Al met al een bijeenkomst zoals het Alzheimer Café bedoeld is: 
informatie opdoen van een deskundige en van elkaar, ervaringen delen 
en zo mogelijk direct verwezen worden naar de juiste instantie.  
Alzheimer Café Peelland is er voor mensen met dementie, hun naasten 
en belangstellenden uit Asten, Deurne en Someren. 
 

Johan van Lierop, Alzheimer Café Peelland. 

Seniorenvereniging-mededelingen 
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Op zeehondensafari met de seniorenvereniging 
 

Nu de coronaperikelen bijna voorbij zijn, willen we weer op reis gaan en 
wel op 7 juni 2022. 
Dit jaar doen we de reis die eigenlijk vorig jaar op de planning stond. Het 
vertrek is om 8.00 uur in Ommel bij de kerk, 8.15 uur bij zwembad de 
Schop en om 8.30 uur bij de nieuwe Klepel. 
We beginnen met een bezoek aan de basiliek van Oudenbosch. Dit is 
een kleinere uitvoering van de Sint Pieter in Rome. Hier krijgen we koffie 
met gebak en daarna een rondleiding door de basiliek. Indien er dan een 
uitvaart of zo is, moeten we het programma iets aanpassen. 
Daarna stappen we weer in de bus en rijden we naar Sint-Annaland op 
het eiland Tholen. Daar gaan we aan boord van rondvaartboot de Frisia. 
Hier krijgen we de lunch aangeboden en varen we naar zandbank de 
Galgenplaat, waar de zeehonden al op ons liggen te wachten. De 
kapitein zal ons vragen om stil te zijn om de dieren niet te verstoren. De 
boot vaart op korte afstand langs de zeehonden. Aan boord zijn een 
aantal verrekijkers beschikbaar, maar indien men er zelf een heeft, is dat 
praktischer. 
We vervolgen de vaartocht weer en varen onder de Zeelandbrug door 
naar Zierikzee, waar we van boord gaan om in anderhalf uur tijd de stad 
op eigen gelegenheid te verkennen. Als we weer terug in de bus zitten, 
gaan we richting het Brabantse land om onderweg in Terheijden te 
genieten van een driegangendiner. Omstreeks 21.30 uur zijn we weer 
terug in Asten. 
Aanmelden voor deze reis kan nog tot 1 mei via een e-mail naar: 
senior.reizen.asten@hotmail.com en het betalen van 76 euro op 
rekeningnummer: NL21RABO0103630597 ten name van KBO Asten-
Ommel. 
Bij opgave vermelden: 
Naam 
Adres 
Telefoon 
Aantal personen 
Gewenste opstapplaats (kerk Ommel, de Schop of 
de Klepel) 
Eventuele dieetwensen 
 
Indien men niet kan e-mailen kan men zich tot 1 
mei telefonisch opgeven bij Agnes  
Tel. 06-38002752 of Louis tel. 06-22277207. 
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Goed Voor Elkaar 
 

We zijn blij, na twee jaar gedwongen uitstel door corona, te kunnen 
starten met het project Goed Voor Elkaar. Dit project heeft als doel: de 
zelfredzaamheid van senioren vanaf 70 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 70 jaar van de gemeente 
Asten. 
Van senioren wordt verwacht dat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
wonen. Uiteraard een mooi streven, maar senioren zijn zelf 
verantwoordelijk om te regelen dat dit ook mogelijk is. Het is niet meer 
vanzelfsprekend dat er snel 
bijvoorbeeld huishoudelijke 
hulp is als dat plotseling 
nodig is, maar men zal 
rekening moeten houden 
met een wachtlijst. 
Het project wil een aanzet 
geven en ondersteunt hierbij 
de inwoners van Asten in de 
leeftijd van 70 jaar en ouder 
om het eigen netwerk in 
beeld te brengen. Is er al 
een goed netwerk? Of kan 
iemand nog wel wat hulp 
gebruiken? 
We gaan met senioren in gesprek over het ouder worden. Hiermee 
willen we bereiken, dat men zich bewust wordt van wat er geregeld is of 
juist nog niet. Tegelijk wordt er informatie gegeven over de 
mogelijkheden waar men terecht kan met hulpvragen. Deze gesprekken 
zullen in eerste instantie groepsgewijs plaatsvinden per wijk (zie 
onderstaand schema) en kunnen op verzoek gevolgd worden door een 
huisbezoek door hiervoor opgeleide vrijwilligers. 
U zult te zijner tijd van de gemeente Asten een uitnodiging ontvangen 
om een bijeenkomst (avond of middag) in uw wijk te bezoeken. U kunt 
altijd iemand meenemen, partner, kinderen, familielid of buren. 
Voor meer informatie: www.sociaalteam-asten.nl/goedvoorelkaar, 
goedvoorelkaar@oniswelzijn.nl 
tel: 0493-441234 
 
Projectgroep Goed Voor Elkaar. 
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Seniorenvereniging-activiteiten 

Ontmoetingspunt 
 
Iedere dinsdagochtend van 10.00  tot 12.00 uur bent u van harte wel-
kom bij café Jan van Hoek aan de Markt te Asten. 
Bij een kop koffie of glas thee ontmoet u anderen om samen de laatste 
nieuwtjes uit wisselen, te praten over zaken die ons allen aangaan, om 
lief en leed samen te delen, om te weten te komen of juist te melden 
wat er zoal in ons dorp gebeurt. Anderen ontmoeten, zorgt voor verbin-
ding en ook ontspanning. Kom gewoon eens binnenlopen, kom erbij. 
 
Namens de werkgroep Vieringen en Activiteiten: Inge Veenhuizen. 

Werkgroep Vieringen en Activiteiten. 
 

De Spellenmiddag. 
Langzaamaan beginnen we weer gewend te raken aan activiteiten die 
weer van start zijn gaan. Zo ook de spellenmiddag. Die betekent voor 
sommige leden van de Seniorenvereniging Asten-Ommel nog altijd twee 
fijne uurtjes ontspanning op elke tweede maandag van de maand. We 
hebben er weer twee vastgelegd voor u. Ook zin in een spelletje 
Rummikub, Scrabble, Skip Bo, Triominos, Letra Mix of kaarten? 
 
Wat?   KBO-Spellenmiddag. 
Waar?  In de huiskamer van de Beiaard. 
Wanneer? Maandag 11 april en maandag 9 mei. 
Tijdstip? Aanvang 13.30 tot ongeveer 16.00 uur. 
Kosten? Gratis, alleen het kopje koffie of thee mag u met een 
  muntje of contant betalen. 
Komt u ook eens even binnen kijken? 
 

De Liederentafel. 
Wat hebben we ze toch gemist, de zangers van Toffel Vier. Eindelijk,    
na dik twee jaren, kunnen we weer  samen zingen. De Liederentafel gaat 
van start. 
De mannen van Toffel Vier hebben inmiddels de kelen gesmeerd, de 
nodige stemoefeningen gedaan en het repertoire weer eens goed 
doorgenomen, want we gaan er samen met hen een fijne 
meezingmiddag van maken. Zingen doet onze zorgen even vergeten, 
dus noteer de volgende data snel in uw agenda of op uw kalender. 
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Wat?  De Liederentafel met Toffel Vier. 
Waar?  In de Spiegelzaal van de Beiaard. 
Wanneer? Op maandag 2 mei a.s.  
Tijdstip? Aanvang 13.30 tot 15.30 uur met halverwege de middag 
  een korte keeldoorsmeerpauze.  
Kosten? Gratis, alleen koffie/thee/koekje mag u met een muntje 
  betalen. 
Wilt u ook alvast de volgende data noteren? Liederentafel ook nog op     
5 september en 7 november. Wij heten u van harte welkom.  
 

Lentevieringen. 
Het bestuur van onze seniorenvereniging lanceerde het idee om, een 
beetje in de stijl van de kerstvieringen, twee middagen te organiseren 
met als thema: Vier de Lente. 
Nu de coronaregels zo goed als allemaal geschrapt zijn, is er weer ruimte 
voor een dergelijke grote activiteit. En de werkgroep Vieringen en 
Activiteiten is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen ervan. 
 
Wat?  Twee middagen met koffie, thee, iets lekkers, een drankje 
  en muziek en zang. 
Waar?  In de grote zaal van de Beiaard. 
Wanneer? Donderdag 21 april en vrijdag 22 april.  
Tijdstip? Aanvang 13.30 uur tot ongeveer 16.30 uur. 
Kosten? € 1,- door het kopen van een kaartje. 
  Zien wij u dan ook? U bent van harte welkom. 
 
Kaartjesverkoop voor de Lentemiddagen. 
Voor deze middagen worden dus kaartjes verkocht. Zo weet de 
organisatie op hoeveel gasten ze per middag kan rekenen. De kaartjes 
kosten slechts € 1,-- per stuk op vertoon van uw lidmaatschapspasje. 
 
Wat?  Kaartjesverkoop voor de KBO-Lentemiddagen 
Waar?  Op donderdag 14 april. 
Hoe laat? In de Lisse van 9.30 tot 10.30 uur.  
  In Amaliazorg van 10.00 tot 10.30 uur.  
  In de Beiaard van 10.45 tot 11.45 uur. 
Let wel: Ondanks de huidige coronaversoepelingen hanteert de 
organisatie toch een maximaal aantal bezoekers in de Beiaard. Op is op. 
Verzoekje: wilt u zo vriendelijk zijn het entreekaartje met gepast geld af te 
rekenen? 
Laten we er met zijn allen weer een mooie lente en zomer van maken. 
 

Namens de werkgroep Vieringen en Activiteiten: Inge Veenhuizen.  
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Tochten met de scootmobiel 
 

Ook in 2022 organiseren wij weer scootmobieltochten. Je mag hieraan 
deelnemen als je noodgedwongen gebruik moet maken van een 
scootmobiel. Je hoeft geen lid te zijn van de Seniorenvereniging Asten/ 
Ommel, dat kan altijd nog natuurlijk. Enige voorwaarden tot deelname 
zijn er echter wel.  
Zo moet men met een volle accu aan de start verschijnen. 
Bandenspanning 3,5 bar. Aangepaste snelheid 13 km per uur. Haalbare 
af te leggen kilometers moet minimaal 25 km zijn, (gerekend vanaf 
vertrek thuis tot aankomst thuis), haalt je scootmobiel deze afstand niet, 
dan is het raadzaam dat je niet deelneemt. En verder houden wij 
gedurende de coronatijd de afstand tot elkaar op 1,50 meter. Voldoende 
geld op zak voor drank onderweg, want niet altijd is er gratis koffie of 
thee of andere consumpties. 
 
Je wordt begeleid door enthousiaste vrijwilligers waaronder de E.H.B.O. 
en mensen met enige technische kennis van scootmobielen. De groep 
staat onder leiding van Cor Verhagen die al meer dan 12 jaar de tochten 
uitzet in de fraaie omgeving van Asten, met bezoeken aan bijvoorbeeld. 
aardbeien- en paprikatelers. Dus neem eens een keer deel aan een of  
meerdere tochten.  
De data  volgen hieronder.  
We vertrekken op de woensdagen 20 april, 18 mei, 20 juli, 17 augustus, 
21 september en 19 oktober. Er wordt om 13.30 uur vertrokken vanaf de 
parkeerplaats langs sporthal de Schop hoek Lienderweg/Lotusstraat.  
In de maand juni zal er een verrassingstocht worden gehouden en omdat 
deze niet in de directe omgeving van Asten is, zijn wij afhankelijk van 
vervoer van jullie scootmobielen met een vrachtwagen. Omdat die 
meestal op zaterdag voor dit doel kan worden ingezet, zal deze tocht dus 
op een zaterdag in juni plaatsvinden. De datum wordt in overleg gepland 
en daarvan vindt publicatie plaats in onder andere de Luidklok of andere 
media. 
 
Voor verdere inlichtingen:  
Cor Verhagen Burg. Ruttenplein 303 5721 
DZ Asten. 
E-mail: vermana@chello.nl  tel. 0493-
692782. 
 
 
 
             verrassingstocht 
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 Wandelen met de Stappers 
 

Liefhebbers van gezellig een dagje 
wandelen. 
Nu we met enige zekerheid weten dat de 
coronaregels ons niet meer thuis houden, 
hebben we vol enthousiasme nieuwe 
wandellingen uitgewerkt en voor-
gewandeld. De tochten in januari en 
februari kenden een grote opkomst en 
binnenkort gaan we weer op pad. 
 
*  Donderdag 14 April: Van Epen naar 
Sippenaken, de zinkflora van de Geul.                                                                                        
De Geul is een kronkelige rivier met zo’n 
130 zijbeken. Ze stroomt vanuit de 
Ardennen door Zuid-Limburg en mondt 

boven Maastricht uit in de Maas. Het Geuldal, een 80 hectare groot 
natuurgebied in een diep uitgesleten dal, met on-Nederlandse 
vergezichten. Zink- loodmijnen en de watermolen loosden vroeger afval 
in de Geul, wat ‘zinkflora’ tot gevolg had. Er bloeien in het gebied onder 
meer zinkviooltjes. 
 
*  Maandag 2 mei tot en met donderdag 5 mei: Berdorf, Luxemburg  
   in het Mullerthal.  
Vanuit Hotel Pérékop vijf dagen wandelen door en over de bergen van 
‘Klein Zwitserland’. Deze reis is bijna volgeboekt. Op alle kamers in het 
hotel logeren Stappers. 
*  Donderdag 12 Mei: Beugen. De Maasheggen. 
 
Het Maasheggen-landschap bestaat uit dichte meidoornhagen die de 
grasgroene uiterwaarden verdelen in kleinere weilanden. Voor vogels 
zijn de meidoornheggen een paradijs, zij bieden beschutting en er is 
voedsel, omdat de meidoornstruiken hun vruchten tot in de winter 
houden. Het is goed wandelen door de weilanden waar de knotwilgen en 
de prachtige oude eiken hun strijd voeren met het water. 
Wees welkom bij de Stappers op onze gezellige wandeldagen. 
 
Voor info loetvanbeers@upcmail.nl  en 0493-692119. 
               jo.jurgens@kpnmail.nl en 06-48360783. 
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Een Stapper vertelt 
 

Donderdag 17 februari vertrokken we om 8.00 uur met de auto richting 
Limburg naar Haler, waar we voor de Sint Isidorus Kerk parkeerden. Het 
was makkelijk te vinden, want Haler (gemeente Leudal) is een klein 
dorpje met 485 inwoners. 
De wandeling ging over verharde en onverharde paden, maar toen we bij 
de Uffelse beek kwamen, werd het anders. Het paadje langs de beek 
was nat en glibberig en door de regenval van de laatste dagen was het 
water van de Uffelse beek over het paadje gestroomd, zodat het 
regelmatig opletten was dat je geen natte voeten kreeg. We liepen 
verder langs Hunsel en over de landerijen tussen Ittervoort en Neeritter 
naar Thorn. Er was daar weinig beschutting, veel open veld en niet veel 
bossen, en als het dan hard waaide, was het fris. Maar als de zon 
scheen en er was even geen wind leek het wel lente. 
In Thorn hebben geluncht bij De Pannenkoekenbakker, dus wat werd er 
gegeten? Juist, pannenkoeken, maar ook soep.  
Weer verder langs de Itterbeek en landerijen, zigzag over de grens de 
ene keer in België en dan weer in Nederland, we hebben heel wat 
grenspalen gezien. Zo zagen we ook de Dodendraad WO1 bij  
Molenbeersel, waar de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog tussen 
Nederland en België een draad hadden gespannen met 2000 volt om 
vluchtelingen en deserteurs tegen te houden die naar Nederland wilden 
vluchten (Nederland was toen neutraal). 
Terug in  Haler hadden we zo’n 23 km gewandeld. Deze dag waren we 
met 24 personen. Na afloop zijn we nog met auto naar café De Prairie in 
Ell gereden, waar we nog gezellig wat hebben gedronken. Omstreeks   
vijf uur waren we weer terug in Asten. 

 
Het was een mooie, fijne en gezellige dag en 
ik hoop nog veel mee te kunnen gaan.  
Mia, Mart, Jo en Loet bedankt voor de mooi 
uitgezette wandeling. Ik vraag me wel af hoe 
jullie de paadjes gevonden krijgen. Of het nu 
in de Ardennen, Eifel, Limburg of verder in 
Nederland of  België is, er zijn paadjes bij 
waar de laatste tien jaar niemand meer over 
heeft gelopen. 
 
Bert Damen. 
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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 GEEN fietstocht !!. 
Woensdag 11 mei 30 km. 
Woensdag 25 mei 50 km. 
 

Werkgroep Fietsen. 

Blij(f) Actief Ommel    
 
Gelukkig is het einde van de coronatijd in zicht. De gasten hebben in de 
afgelopen maand onder meer kunnen genieten van een middag muziek, 
verzorgd door Piet Driessen. Hij zorgde voor een gezellige sfeer met tal 
van meezingers. Ook werden er bloemstukjes gemaakt en een spelle-
tjesmiddag gehouden. 
De crea is op de woensdagochtend weer van start gegaan. Om 12.00 
uur komen een achttal mensen de warme maaltijd gebruiken. Op de 
laatste woensdagmiddag van de maand is de mogelijkheid om te koers-
ballen. 
Gelukkig is ook het team aangevuld met vrijwilligers. Daardoor zijn we 
nog beter in staat om nieuwe gasten te verwelkomen. Ook gasten met 
een indicatie zijn van harte welkom. Een middag Blij(f) Actief kan een 
verlichting zijn voor de mantelzorger. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Riny Smeets tel 06-
44353936. Of kom op een woensdagmiddag even langs in de Kluis. De 
koffie staat klaar. 
 
Riny Smeets. 
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Puzzel  /  Doorloper  (gemiddeld) 

Horizontaal: 1 hoefdier; insect; welpenleidster - 2 guitig; klimwerktuig; 
nobel - 3 metaal; avondkleding; balletrokje; ik - 4 kleur; opvoering; 
godsdienst - 5 eentonig; pausennaam; kruiderij - 6 aan zee; kier; boom; 
putemmer - 7 tongstreling; land in Afrika; graag - 8 pers. vnw; 
stoomschip; Italiaans gerecht; kosten koper; een zekere - 9 loterijbriefje; 
zangstuk; wachthuisje; fideel - 10 Engels bier; stierenvechter; vlak - 
11 gewicht; persoon; bloem; tennisterm - 12 tennisterm; jaargetijde; 
fiasco; hectare. 
 

Verticaal: 1 dwaas; kerklied; traag - 2 profeet; werelddeel; brandstof - 
3 zowat; woonschip; loopstok - 4 rooms-katholiek; Europese taal; 
koraaleiland - 5 op de wijze van; gevolg; Europese hoofdstad - 6 sappig; 
vulkaan op Sicilië; land in Azië - 7 staat in Amerika; pl. in Italië; takje - 
8 en dergelijke; vrucht; behoeftig mens - 9 mannelijk dier; riv. in Rusland; 
bandiet - 10 dierentuin; vis - 11 sortering; opdracht; ijshut - 12 man van 
adel; Grieks eiland; a priori - 13 Frans lidwoord; draad; bijbelse figuur - 
14 overal; laan; bijbelse figuur. 
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Puzzel  / Doorloper  (pittiger) 

Horizontaal: 1 strijdgewoel; ondiepe plas; rookgerei - 2 Australische 
struisvogel; brandstof; stand - 3 Engelse graanjenever; mannelijk varken; 
blauw-paars; pl. in Gelderland - 4 dierentuin in Amsterdam; zonder haar; 
pus - 5 nogal groot; duivenhok; cowboyfilm - 6 trekdier; naar mens; 
witjes; bevlieging - 7 vrouwtjesschaap; schatten; opplakbriefje - 
8 namelijk; als onder; tuinvogel; oxidatie - 9 lage mannenstem; haspel; 
afgebroken stuk; pausennaam - 10 gravure; pijnlijk ongemak; schaakstuk 
- 11 huidplooi; bloeimaand; Scandinaviër; 100 vierkante meter - 
12 erfelijke factor; familielid; warme luchtstreek. 
 

Verticaal: 1 geluidstrechter; Europeaan - 2 Arabische vorst; afsluiting - 
3 ontstekingskoord; uitblinker; provinciehoofdstad - 4 water in Friesland; 
eethuis; opbergplaats - 5 pl. in Gelderland; onbuigzaam; Zuid-
Amerikaans lastdier - 6 bergtop; honingbij; voorteken - 7 Russisch 
gebergte; Oosters tapijt; ijzeren mondstuk - 8 loofboom; sneeuwval; 
smekend verzoek - 9 dakbedekking; deel v.h. bestek; oevergewas - 
10 niets uitgezonderd; wilddief - 11 druppel; drietal; licht bootje - 
12 bekeuring; welpenleidster; a priori - 13 eetbare stengelplant; uitbouw 
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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:  
Susan Swinkels, begeleider welzijn Savant De Lisse.  
E-mail: S.Swinkels@savant-zorg.nl. 

Nieuws van de Cultuurwerkgroep T(r)ips 
 

Ja hoor, eindelijk kunnen we weer een cultuurtrip organiseren. Het heeft 
een tijdje geduurd, maar nu de verwachtingen zijn dat de 
coronabeperkingen hopelijk voorgoed beëindigd kunnen worden, zijn we 
als werkgroep bij elkaar geweest. 
Er is binnen de groep afgesproken, dat we vooralsnog rustig willen 
beginnen. Daarom hebben we voor dit jaar drie data gekozen, waarop 
we een activiteit willen organiseren. Dat zijn voor dit jaar 2022: 10 mei, 
13 september en 8 november. 
Op 10 mei a.s. willen we een uitstapje plannen naar het Kasteel in 
Geldrop. Het voordeel is, dat de afstand hier naartoe niet heel ver is. 
Verder is er in het kasteel altijd een expositie tijdens een bepaalde 
periode. Bovendien is er een grote tuin aanwezig, waar rond dat tijdstip 
waarschijnlijk al veel te zien en te beleven is en waar gewandeld kan 
worden. In het kasteel is een restaurant, waar voor een lekker kopje 
koffie of thee gezorgd kan worden. Kortom, we verwachten dat de 
liefhebbers weer mee op stap willen. In de volgende Luidklok wordt het 
precieze programma gepresenteerd, dit bericht is vast een 
vooraankondiging. 
 
Namens de werkgroep, Mariet Loomans. 

Tegemoetkoming stijgende energiekosten 
 

In aansluiting op mijn eerdere bericht in de Luidklok van januari, met be-
trekking tot de toegezegde energietoeslag, vind u hier het laatste nieuws 
over dit onderwerp. 
 

Het kabinet heeft besloten om de eenmalige tegemoetkoming van de 
energierekening voor 800.000 Nederlandse huishoudens te verhogen 
van 200 naar 800 euro.  
Gemeenten moeten het bedrag zo snel mogelijk uitkeren. 
 

Jan Bosch. 
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Open dag zorgboerderij 
 

Zin in een uitje op eerste paasdag? Kom dan zondag 17 april tussen 
10.30 en 16.30 uur naar de open dag bij Zorgboerderij de Veluwse Hoe-
ve aan de Veluwsedijk 8 in Asten-Heusden. Kom genieten van de gezel-
lige sfeer. Er is veel te beleven voor jong en oud. 
 

Linda Hoebergen, Zorgboerderij de Veluwse Hoeve. 

Bruiloft op de koeienstal 
 

Vroeger mocht men in de Vasten ( de adventstijd) niet trouwen. Gevolg 
was dat er na de Vasten een drukke trouwperiode aanbrak. Het was 
geen uitzondering dat er twee en soms wel drie paren tegelijk het 
huwelijk sloten. En dat kwam voor de boerengezinnen het beste uit, 
want dan gingen de koeien de wei in. En dan kon de stal als trouwlocatie 
dienen. Dan werd de koeienstal grondig schoongemaakt, de bovenste 
helft van de muren werden wit gekalkt en de onderste helft met silo-lak 
zwart gemaakt. De ‘grup’ achter de koeien werd gevuld met zand en 
daar bovenop werden betontegels of stenen gelegd. In deze ‘feestzaal’ 
werden van steigerplanken lange tafels gemaakt en bij de brouwer 
werden klapstoelen gehaald. De ronde balken aan het plafond werden 
versierd met dennentakken en zelfgemaakte papieren bloemen. Zo had 
je een prachtige feestzaal.  
 
Elk dorp had vroeger een eigen kok die bij de mensen  thuis kwam 
koken bij een feest. De dag vóór de bruiloft kwamen ze  dan al naar de 
boerderij om voorbereidingen te treffen. Er werden wel dertig tot veertig 
vlaaien gebakken. Daarvoor gebruikte men het liefst eigen producten, 
zoals kersen, pruimen, appels en ‘ooften’ (dat waren gedroogde 
appelschijfjes). Verder werd er van een stuk rundvlees goeie soep 
getrokken. Er moest ook een grote mand aardappels worden geschild en 
feestpudding gemaakt. De kok of kokkin bracht zelf serviesgoed en 
bestek mee, want niemand had zoveel kopjes en borden in huis. Soms 
werd er in de buurt nog extra serviesgoed geleend. De kok bracht ook 
zijn eigen pollepel mee, omdat die zélf voor 
de gasten wilde opscheppen. 
 
Zodra het bruidspaar vanuit de kerk de 
feestzaal inkwam, was er eerst koffie met 
vlaai en tegen drie uur ‘s middags begon men 
met het diner. Tijdens dat feestmaal werden 
er dan door de gasten stukjes en liedjes  
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voorgedragen. ‘s Avonds kwam er een mini-orkestje (van twee personen) 
met een drumstel achter op de fiets en een ander met accordeon. In een 
hoek van de stal was dan een soort podium gebouwd van de zijschotten 
van een boerenkar. Er werden oude liedjes gezongen zoals Daar bij die 
molen, Zeeman, oh zeeman, Achter in het stille klooster, Daar bij de 
waterkant en Ik heb een huis met een tuintje gehuurd. 
Vlaai pikken was in die tijd ook een traditie. De opgeschoten jeugd uit de 
buurt probeerde in ‘t geniep door het kelderraam een paar vlaaien te 
jatten. Vaak hadden deze jongens connecties met de buurmeisjes die op 
het feest moesten meehelpen. Die meisjes zorgden er dan voor dat de 
jongens via de paardenstal een paar vlaaien konden bemachtigen. 
 
Anny Ermers. 

Boodschappen doen 
 

Zo, nog gauw efkes boodschappen doen. Jas aan. Wat hoor ik? De 
brievenbus? Even kijken, hé, een geboortekaartje? Ja hoor, mijn beste 
vriendin is oma geworden. Leuk! Wacht, ik zal ze gauw een kaartje 
sturen. Kaartje zo gevonden, maar de pen doet het niet, verdorie, eens 
kijken. Ik had nog ergens een pen liggen en die jas kan nou nog wel 
even uit. Ik gooi die iets te enthousiast over een stoel en dan valt de 
vaas met bloemen om. Oeps alle water eruit en dat drupt zo op mijn 
vloerbedekking. Snel een dweil halen, maar een grote zwarte dikke spin 
zit op mijn dweil een prooi af te wachten. Grote griezel, hoe krijg ik dat 
beest daar weg? Een bekertje erover en dan buiten zetten? Nou nee, dat 
is me een te griezelige onderneming. Wacht, de stofzuiger. In het 
halfdonker struikel ik over een krat met afvalglas die vóór mijn stofzuiger 
stond. Tja, die moest ik vandaag maar gelijk eens meenemen naar de 
glasbak. Ik zal de krat maar meteen in de auto gaan zetten.  
Ik sjouw de krat naar buiten en zie tot mijn schrik dat alle ruiten van de 
auto bevroren zijn. Dat heb ik weer. Krat op de grond en gelukkig had ik 
een ruitenontdooier vlak bij de hand. Snel begon ik te sproeien en te 
krabben en tegelijkertijd bedacht ik me dat ik mijn jas aan had moeten 
laten. Ruiten eindelijk schoon, krat achter in de achterbak en zo kon ik 
terug naar mijn bereikbare stofzuiger. Zou dat enge beest er nog zitten? 
Ja ,die zat er nog. Jammer voor jou beestje, maar de stofzuiger heeft 
honger en slokt je zo  op. Vóór de spin kans zag te ontsnappen, 
verdween hij al in de slokdarm van de stofzuiger. Arm beestje, levend in 
het stof, Niet aan denken, pak die dweil nou maar eens. Oeps, ja het 
water.  
In de woonkamer is een grote donkere plek te zien op de vloerbedekking 
waar al het water al ingetrokken is en die dweil niet zo heel veel meer 
kan doen. Beetje opdeppen en dan de treurig ogende bloemen redden.  
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Ze krijgen fris water in de vaas en terwijl ik daar mee bezig ben, gaat de 
telefoon. 
‘Ja, ja klopt, ik heb zojuist het kaartje ontvangen. Ik wilde je... Wat zeg 
je? Oh, had ’t zó lang geduurd?  
En is nu alles goed? Mooi, oh leuk een meisje. Nee écht? Bijna acht 
pond, nou een flinkerd. Ja ook een mooie naam, Charlotte. Ja, natuurlijk 
kom ik een keertje langs, ik heb toch tijd zat. Druk? Ik? Welnee joh, heb 
de hele ochtend nog niks om handen gehad. 
En twintig minuten later: ’Oké, groetjes en tot gauw!’ 
Nou snel het kaartje schrijven en dan kan dat ook gelijk op de post. 
 
Anny Ermers. 

Waarom komen en gaan mensen in je leven? 
 

Mensen komen in je leven, soms een seizoen of een heel leven. Als je 
weet om welke reden het is, 
is het gewoonlijk, omdat je een behoefte hebt geuit. Ze zijn gekomen, 
om je te helpen door een moeilijkheid  heen. Om je te begeleiden met 
ondersteuning en je fysiek, emotioneel of spiritueel te helpen. Ze lijken 
gestuurd en dat zijn ze ook. Ze zijn er om een reden. 
Dan, zonder dat je iets verkeerds doet of op zo maar een moment, zegt 
of doet die persoon iets om de relatie te beëindigen. Soms gaan ze 
dood, soms lopen ze weg. Soms keren ze zich tegen jou en dwingen je 
tot een standpunt. 
Wat we ons moeten realiseren, is dat aan onze behoefte is voldaan. 
Onze wens is vervuld, hun werk is gedaan. Het is tijd om alleen verder 
te gaan. Sommige mensen komen in je leven voor een seizoen, 
omdat het jouw beurt is om te delen, te groeien of te leren. Zij brengen 
je een ervaring van vrede of ze brengen je aan het lachen. Ze kunnen je 
iets leren, ze leren jou levenslessen, dingen waar je op kunt bouwen, 
om zo een solide emotionele fundering te hebben. Het is jouw taak de 
lessen te accepteren. 
Houd van die persoon en stop, wat je geleerd hebt, in alle relaties en 
situaties in je leven. Men zegt: liefde is blind, maar vriendschap is 
helderziend. Engelen bestaan, alleen hebben ze geen vleugels, maar 
dat noemen we je vrienden. 
Sterke mensen weten hun leven op orde te houden. Zelfs met tranen 
achter hun ogen kunnen ze zeggen: 
‘Het gaat goed met mij!’ 
 

Anny Ermers. 
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Afscheid 
 

Het woordje afscheid betekent veel 
En menigeen krijgt hierin zijn deel 
Laat afscheid lopen door je brein 
Dan kan dat héél persoonlijk zijn. 
 
Je nam afscheid al van je jeugd, 
Dat was een tijd, gevuld met vreugd 
Afscheid ook van je klassentijd 
Op de toekomst voorbereid. 
 
Afscheid, steeds van elk jaargetij 
En weer is er dan een jaar voorbij. 
Zo kreeg je een geliefde en was trouw 
Opeens leefde je als man en vrouw. 
 
En waar je ooit ‘t meeste van genoot 
Je kindjes, helaas te snel heel groot. 
Zo leefde je samen heel voldaan 
Maar plóts kwam er een afscheid aan. 
 
Afscheid waar je niet om hebt gevraagd 
Maar dat je nu wel, steeds bij je draagt 
Zo’n afscheid doet verschrikkelijk pijn 
En dát zal voor iedereen hetzélfde zijn. 
 
Anny Ermers. 
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Activiteiten vanaf 29 maart t/m 16 mei 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 11 april spellenmiddag in de huiskamer 
van de Beiaard van 13.30 tot 16.00 uur. 

Fietsen met de 
Trappers 30  
en 50 km. 
  

30 km. Iedere 2e Woensdag vanaf april tot en 
met november. Vertrek om 13.30 uur vanaf  
de Beiaard. 
50km. Iedere 4e woensdag van april tot en met 
november. Vertrek om 10.00 uur  
vanaf de Beiaard. 

KBO- 
ontmoetingspunt. 

Elke  dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur bij 
café van Hoek. 

Toffel 4. Maandag 2 mei in de spiegelzaal van de Beiaard. 

Koersballen. Iedere maandag van 13.45 tot 16.00 uur. 

Wandelen met de 
Trappers. 

Iedere 2e en 4e woensdag vanaf maart tot en met 
november. Vertrek vanaf de Beiaard. 

Wekelijkse activiteiten in De Beiaard 

Buurtkamer. Elke maandag van 9.30 uur tot 11.45 uur. 

Koersbal. Elke maandag van 14.00 uur tot 16.00 uur 
in de grote zaal. 

Alzheimer Café Peelland. Elke 1
e
 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. 
Inschrijven vanaf 12.45 uur 

Rikconcours. Elke vrijdag. Aanvang 13.30 uur. 
Inschrijven vanaf 13.15 uur 
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Blijf Actie(f) Ommel 

Programma voor de woensdag 

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

  12.00 uur gezamenlijke maaltijd  
verzorgd door ’t Lijssels Vertier. 

  13.30 uur activiteitenmiddag voor elk wat wils. 

Laatste woensdag  
van de maand 

13.30 uur activiteitenmiddag voor elk wat wils. 
13.30  uur koersballen. 

Oplossing Puzzels 

Pagina 16 

Pagina 17 
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Kopij voor het volgende nummer kan worden ingeleverd 
tot en met zondag 10 april. 

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 
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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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