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De Luidklok april 2022 jaargang 16  nr. 4 

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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Langzaam pakken we het gewone leven weer op 
 

Steeds meer activiteiten verschijnen inmiddels in De Luidklok. Nog even 
en we zitten weer aan het normale niveau van voor de coronacrisis. 
Langzaam maar zeker wordt ook overal het gewone leven weer 
opgepakt, zeker nu de laatste coronaregels zijn verdwenen. Terrassen 
zitten weer vol, winkels en winkelstraten worden weer druk bezocht en 
het uitgaansleven ligt weer helemaal open voor de jongeren. 
Kortom het is weer genieten voor iedereen, ook al gebeurt dat, vooral 
door ons ouderen, nog met een zekere terughoudendheid. Want de 
coronaregels mogen dan zijn verdwenen, corona is dat nog steeds niet. 
Maar door de vaccinaties en de boosterprikken voelen we ons toch een 
stuk beter beschermd en daarom kunnen ook wij ouderen, zij het ietwat 
schoorvoetend en stapje voor stapje, weer deelnemen aan allerlei 
gezellige en mooie activiteiten. Er is in ieder geval weer genoeg te doen. 
Laat het ons eens weten hoe jullie deze dagen, waarin de coronaregels 
los worden gelaten, beleven. Als een spannend avontuur of als iets heel 
normaals? Pak je je oude leven zomaar weer gewoon op of ben je nog 
steeds heel voorzichtig? Moet je wennen aan al die drukte opeens weer 
om je heen of heb je dat juist vreselijk gemist? Wij als redactie, maar ik 
denk zeker ook de lezers, horen het graag. 
Ondertussen kan er weer genoten worden van alle verhalen, en dat zijn 
er veel deze keer, en van alle leuke activiteiten en mededelingen die 
deze Luidklok weer te bieden heeft. 
Veel leesplezier. 
 
Marie-Louise. 

Beste mensen 
 

Dit zal de laatste keer zijn dat ik me 
via de Luidklok onder dit kopje tot u 
richt, want in de jaarvergadering op 23 maart heb ik afscheid genomen 
als voorzitter van de seniorenvereniging Asten en Ommel. 
De voorzittershamer is nu in handen van uw nieuwe voorzitter, Theo 
Martens en die is bij hem in goede handen, daar ben ik van overtuigd. 
Behalve een nieuwe voorzitter is het bestuur met nog twee leden 
versterkt. Van harte wens ik het bestuur veel succes, maar vooral ook 
veel plezier in het werk toe.   
En u dank ik voor het vertrouwen dat u in mij heeft gesteld. Blijf naar 
elkaar omkijken en zorg  goed voor uzelf en uw dierbaren. Het ga u goed. 
 
Maud. 
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Van de voorzitter 
 

Als kersverse voorzitter wil ik me graag aan u 
voorstellen. Een aantal mensen in Asten kennen 
me als wethouder, maar wie Theo Martens nu 
precies is misschien niet. Daarom even 
voorstellen: 
Ik ben geboren in Ommel en woon hier nog 
steeds, momenteel in een levensloopbestendige 
woning, zodat ik hopelijk samen met Mariet mijn 
vrouw nog lang in Ommel kan blijven. We 
hebben drie kinderen en zeven kleinkinderen, 
die in Asten, Heusden en Ommel wonen. 
Vanaf de jaren ‘80 heb ik verschillende bestuurlijke functies gehad in de 
sport, de school, de belangenbehartiging en later in de politiek. Na mijn 
pensionering wilde ik het rustig aan gaan doen, maar het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan. Inmiddels ben ik ook bestuurslid bij TWC en bij 
het Mariaoord en Park van Vrede in Ommel. Ook ben ik nu actiever op 
de mountainbike en racefiets, bij TWC, triatlongroep van de Punderman 
en ons Ommels ATB clubje. Samen met een aantal ‘ouderen’ hebben we 
in 2020 een jeu-de-boulesbaan in Ommel op het plein aangelegd en ik 
speel daar met veel plezier iedere maandagochtend. Hier kunnen we 
dan ook meteen het Ommelse nieuws doornemen. Ook ben ik onlangs 
begonnen met bridge, nu nog enkel leren en oefenen. Deze sociale 
contacten zijn belangrijk, zeker als je niet meer iedere dag collega’s om 
je heen hebt.  
Gelukkig biedt onze Seniorenvereniging ook een heleboel mogelijkheden 
om elkaar te ontmoeten. De laatste paar jaar helaas wat minder door 
corona, maar nu weer alles mag, zou ik zeggen, kijk eens in de Luidklok 
of op onze website en doe mee met een van de aangeboden activiteiten, 
er is beslist iets leuks bij voor u. Mensen ontmoeten is op zich al leuk en 
kan tot nieuwe vriendschappen leiden. Om te ontdekken wat u nu echt 
leuk vindt en wij dat nog niet organiseren, gaan we weer een enquête 
houden. Als u nu nog niet zo vaak meedoet en er wel dingen zijn die u 
leuk zou vinden, laat het ons dan weten. Misschien kunnen we hier dan 
iets voor organiseren. Schroom in ieder geval niet om tegen die tijd de 
enquête in te vullen. Ieder idee is er een.  
Tenslotte: ga elkaar ontmoeten en genieten nu het weer kan. We zien u 
wel bij een van onze activiteiten. 
 
Theo Martens. 
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Alzheimer Café 
 

De bijeenkomst op 8 maart toonde aan dat er behoefte is aan het 
Alzheimer Café. Meer dan dertig belangstellenden uit Deurne, Asten en 
Someren en een tiental vrijwilligers zorgden voor een gezellig gevulde 
Spiegelzaal. Gespreksleidster Hannie Derksen en psycholoog Martine 
Veldman gingen voor de pauze met elkaar in gesprek over het thema 
‘Onbegrepen gedrag’ en na de pauze werd ingegaan op vragen uit de 
zaal. 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. 
De volgende ACP vindt plaats op 3 mei met als thema dementie en 
bewegen. Het thema ‘van thuis naar verpleegtehuis’ wordt besproken 
tijdens de bijeenkomst op dinsdag 7 juni. De viering van het vijfjarig 
bestaan van het Alzheimer Café Peelland is inmiddels verplaatst naar 
december.   
Alzheimer Café Peelland is bedoeld voor mensen met dementie, hun 
naasten en belangstellenden uit Asten, Deurne en Someren en 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. 

Grote belangstelling voor 
Alzheimer Café Peelland 5 april 
 
Het doet de werkgroep Alzheimer Café Peelland deugd te constateren 
dat na de coronabeperkingen de mensen de weg naar de bijeenkomsten 
weer weten te vinden. Zo moesten op 5 april nog tafels en stoelen 
bijgezet worden om alle ruim zestig aanwezigen een zitplaats te geven. 
Er waren vertrouwde gezichten, maar ook nieuwe en ze kwamen zowel 
uit Asten als uit Deurne en Someren. Die belangstelling zal ook te 
maken gehad hebben met het thema: Van niet-pluis-gevoel tot diagnose, 
en dan? 
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Gespreksleider Jac Huijsmans ging voor de pauze in gesprek met de 
dames Verstraeten en Raaijmakers, artsen op de geheugenpoli van het 
Maxima Medisch Centrum en alle dagen bezig met dit thema. Zij gaven 
in duidelijke bewoordingen antwoord op de vragen van Jac, waardoor er 
een flinke hoeveelheid informatie aan de bezoekers meegegeven werd.  
De eerste signalen die leiden tot een niet-pluis-gevoel kunnen heel 
divers zijn. Vergeetachtigheid is een heel bekend signaal, maar hoort 
deels bij het ouder worden en is dus lang niet altijd een signaal voor 
dementie. Andere signalen kunnen zijn taalproblemen of 
concentratieproblemen. De huisarts is doorgaans de eerste die door 
patiënt of naaste om advies wordt gevraagd. Die kan doorverwijzen voor 
verder onderzoek. Hoewel voor dementie nog geen geneesmiddelen 
bestaan die de ziekte genezen, is het voor betrokkenen wel van belang 
te weten wat de oorzaak is van de problemen. Het geeft een verklaring 
voor problematisch gedrag en kan handvatten bieden in het omgaan 
daarmee. Onderzoek in het ziekenhuis gebeurt op patiëntvriendelijke 
wijze en betreft bloedonderzoek, een scan en gesprekken met patiënt en 
met mantelzorger. Ook volgt een psychologisch onderzoek. Dat laatste is 
wel eens moeilijk, zeker als de patiënt gestrest is of zich onzeker voelt in 
de onderzoekssituatie. Alles wordt geprobeerd om de patiënt op zijn/haar 
gemak te stellen, maar soms volgt uitstel van het onderzoek. Als het dan 
nog niet lukt een betrouwbaar onderzoek te doen, dan wordt het 
overgeslagen en proberen de artsen met andere onderzoeken meer 
gegevens te verzamelen. 
 
De uitslag kan zijn dat sprake is van dementie. Dementie kent meerdere 
vormen met deels verschillende symptomen. De bekendste is Alzheimer. 
Te genezen is de ziekte niet. Wel zijn er geneesmiddelen die het 
ziekteproces kunnen vertragen. Onderzoek heeft aangetoond dat ook 
andere factoren het proces kunnen vertragen: bewegen, muziek en 
onder de mensen komen. 
Het verloop van de ziekte is heel divers. Dat heeft te maken met de 
verschillende vormen van dementie, maar ook met het verschil in onder 
andere karakter van de patiënt. Emoties, die vaak te maken hebben met 
de mate van herkennen en erkennen van de aandoening, bepalen het 
gedrag van de persoon met dementie. En dat gedrag kan weleens 
problematisch zijn en onbegrepen door de omgeving, zoals in het vorige 
ACP is besproken. 
Na de diagnose blijft de patiënt onder controle, waarbij ook de 
verpleegkundige een belangrijke rol speelt. Die geeft vaak praktische tips 
en verwijzingen voor zowel de persoon met dementie als voor de 
mantelzorger. 
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Voor de omgeving is het raadzaam om informatie over de ziekte in te 
winnen. Dat kan onder andere door lezen van boeken, tijdschriften of 
folders, door het zoeken van informatie op internet (Alzheimer 
Nederland), door gesprekken met lotgenoten of deskundigen en door het 
bezoeken van bijeenkomsten in het Alzheimer Café. 
Onvermijdelijk is het einde: eens komt de persoon met dementie te 
overlijden, soms aan dementie, maar vaker aan een combinatie met 
andere  gezondheidsproblemen. 
Na de pauze werden een heleboel vragen gesteld over allerlei facetten 
die al dan niet met dementie te maken hebben, variërend van leeftijd, 
voeding, erfelijkheid, combinaties met andere ziekten, medicatie, 
nachtrust en rijvaardigheid. Interessante vragen met interessante 
antwoorden.  
Alle aanwezigen gingen naar huis met een boel informatie; de 
gastsprekers en een drietal bezoekers ook nog met een fraai boeket. 
 
Johan van Lierop. 

Onze overledenen 
 

Wij gedenken onze overledenen. Wij willen de familie graag ons 
medeleven betuigen en hen veel sterkte toewensen. 
 
Mevr. Wies van Bussel-Verstappen  De Lisse 
96 jaar      overleden op 17-01-2022 
 

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. 

Seniorenvereniging-mededelingen 

Senioren Expo 
  
Daar zich te weinig standhouders hebben aangemeld, gaat de Senioren 
Expo niet door. De Expo stond gepland van 10 t/m 15 mei 2022. De 
Expo van volgend jaar zal gehouden worden van 17 t/m 22 januari. 
  
Guus Zeebregts. 
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Goed voor elkaar 
 
Inmiddels is Goed Voor Elkaar van start gegaan en hebben de senioren 
van 70 jaar en ouder van de gemeente een uitnodiging gekregen voor 
een wijkbijeenkomst. 
De kick-0ff en de eerste bijeenkomsten waren een groot succes. De 
laatste vier bijeenkomsten komen er nog aan. Heeft u nog geen 
gelegenheid gehad om te komen, geef u dan op voor de laatste 
geplande bijeenkomsten of als u dat liever doet voor een huisbezoek. 
Op de website van de gemeente, www.sociaalteam-asten.nl/
goedvoorelkaar, kunt u zien welke straten er onder uw wijk vallen. U kunt 
zich voor deze bijeenkomst aanmelden via 
goedvoorelkaar@oniswelzijn.nl  of bel naar 0493-441234. 
  
Data wijkbijeenkomsten: 
 
Welke wijk: Wanneer:  Waar: 
Wijk Noord Di. 26 april 14.30 uur De Beiaard Past. De Kleijnhof 21 
Heusden Di. 10 mei 19.30 uur Hart v Heuze Past. Arnoldstr.3 
Wijk Oost Do. 19 mei 14.30 uur Onis-Biebruimte Emmastraat 
     (Ingang Onis) 
Wijk Zuid- 
en Centrum Do. 2 juni 19.30 uur De Beiaard Past. De Kleijnhof 21 
 
U kunt zich ook opgeven voor een andere wijkbijeenkomst als dit beter 
uitkomt. 
  
Projectgroep Goed Voor Elkaar. 

Winkelen met korting  
bij De Midas 
 

Wij brengen u in herinnering dat u op donderdag 19 mei in alle winkels 
van De Midas 10% korting krijgt op uw inkopen. Uiteraard niet op 
afgeprijsde artikelen. Ook geen korting op tablets en smartphones in de 
Telecommunicatie winkel. Als u in aanmerking wilt komen voor korting, 
moet u wel uw KBO-pas tonen. Doe er uw voordeel mee. 
Voor overige kortingen voor leden van de Seniorenvereniging Asten en 
Ommel, zie onderstaand lijstje en onze website pagina: https://www.kbo-
astenommel.nl/ledenvoordeel/. 
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Op vertoon van uw lidmaatschapspas krijgt u de volgende kortingen bij 
lokale winkeliers / bedrijven: 
• Twee keer per jaar 10% korting in alle Midas-winkels. Geen korting 

op tablets en smartphones in de Telecommunicatie winkel. 
• 10% korting op zowel monturen als glazen bij Bril 88 (Markt 10). 
• 15 % korting op monturen en 5% korting op glazen bij Philip Optiek 

(Burg. Wijnenstraat 44). 
• Speciale abonnementen verkrijgbaar bij Move Your Body 

Sportcenter (Nobisweg 1a):  
  € 25,75/p.m. jaar abonnement - onbeperkt 
  € 28,60/p.m. ½ jaar abonnement – onbeperkt 
  € 22,40/p.m. ½ jaar abonnement – 1x per week  
 Zie ook : https://www.moveyourbody.nl/ voor de laatste prijzen. 
• 10% korting op taxiritten boven de 15 km bij Taxibedrijf Hebben te 

Liessel (tel. 342342).  Op ritten naar vliegveld Eindhoven vast 
tarief.                                              

• 5% korting  op alle sportartikelen bij Willem Sportzaak 
(Julianastraat 73-75). Tevens gaat er 5% naar de vereniging. 

• 5% korting bij aankoop van een relaxfauteuil bij Berkvens 
Wooncentrum (Floraplein 2, tel.  693321). Dit is inclusief gratis 
advies en passen. 

• 10% korting op alle bestedingen bij Cafetaria ’t Stationneke van 
maandag t/m vrijdag. 

 
Het bestuur en ledenadministratie. 

Aanvullende informatie zeehondensafari 
 

Zoals jullie hebben kunnen lezen in het vorige nummer van de luidklok, 
organiseren we op 7 juni weer een prachtige dagtocht. 
Bezoek aan de basiliek van Oudenbosch met rondleiding, met de 
rondvaartboot in Zeeland naar de Galgenplaat waar we zeehonden 
spotten, vervolgens varen we onder de Zeelandbrug door naar Zierikzee. 
Koffie met gebak in Oudenbosch, lunch aan boord van de rondvaartboot, 
nog enige vrije tijd in Zierikzee en diner in Terheijden op de terugweg. 
Deze mooie reis even  nog in een notendop. 
Nog interesse? Bel Agnes 06-38002752 of Louis 06-22277207 of er nog 
plaats is. 
Zorg ook voor wat cash-geld aangezien er op de boot niet kan worden 
gepind. 
Vertrek om:  8.00 uur in  Ommel  
  8.15 uur bij de Schop 
       8.30 uur bij de Klepel (nieuwe) 
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Verdere informatie of vragen? Bel naar Agnes of Louis. Of mail naar 
senior.reizen.asten@hotmail.com 
Aangezien er enige tijd zit tussen kopij aanleveren voor de Luidklok en 
het in de brievenbus krijgen van de aanmeldingen, weten wij niet zeker 
of de reis vol zit of dat er nog plaats over is. Neem gerust contact met 
ons op. Voor iedereen een hele mooie reis en dag gewenst. 
 

Agnes Verdonschot.  /  Louis Michiels. 

Seniorenvereniging-activiteiten 

Ontmoetingspunt 
 

Elke  dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur  bent u  van harte 
welkom op het overdekte terras bij Jan van Hoek,Markt te Asten. 
U kunt onder het genot van een kop koffie, thee, een glas fris of een 
borreltje anderen ontmoeten, nieuws uitwisselen, praten over datgene 
wat u bezig houdt, het delen van lief en leed, maar ook genieten van een 
stuk gezelligheid. Elkaar ontmoeten zorgt voor verbinding en 
ontspanning. Kom gewoon een keer kijken of kom erbij zitten, maak 
kennis met anderen. Voor iedereen die daar zit, was het ook ooit de 
eerste keer. 
 

Namens de werkgroep Vieringen Activiteiten: Inge Veenhuizen. 

Werkgroep Vieringen en Activiteiten. 
 

De Spellenmiddag. 
De spellenmiddag van 14 maart werd goed bezocht. Zo’n veertien 
liefhebbers kwamen de huiskamer binnen. Het was spannend, het was 
gezellig, het was gewoon ontzettend fijn om weer samen bezig te zijn. 
Elke tweede maandagmiddag van de maand zo’n twee uurtjes elkaar 
ontmoeten, is zo belangrijk voor de meesten en dan onder het genot van 
een bordspel en een kop koffie of thee, daar wil men graag voor naar de 
huiskamer van de Beiaard. 
Schroom niet, maar kom een keertje kijken en doe gewoon eens mee. 
Niets moet, u mag. Als u deze Luidklok leest, is de spellenmiddag van  
11 april al achter de rug, maar de volgende staan al vast. 
Wat?  KBO-Spellenmiddag. 
Waar?  In de huiskamer van de Beiaard. 
Wanneer? Maandag 9 mei en 13 juni.  
Tijdstip? Aanvang 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur. 
Kosten? Alleen de koffie of thee mag u contant of met een  
  Beiaardmunt betalen. 
Mogen wij de volgende keer ook u verwelkomen? Gewoon eens doen. 
 
 
 



12 

 

De Liederentafel. 
Zoals vorige keer al in de Luidklok vermeld stond, gaat eindelijk, na twee 
podiumloze coronajaren de Liederentafel weer van start. 
Met de mannen van Toffel Vier hopen we er opnieuw een leuke 
meezingmiddag van te maken. U komt toch zeker ook? En neem 
gewoon uw vriend of vriendin mee. 
Ook hier weer twee uurtjes ontspanning en  meezingen met liedjes uit 
het repertoire, dat in een boek aan iedereen wordt uitgereikt. 
 
Wat?  KBO-Liederentafel met de mannen van Toffel Vier. 
Waar?  In de Spiegelzaal van de Beiaard. 
Wanneer: Maandag 2 mei. 
Tijdstip? Aanvang 13.30 uur tot 15.30 u met halverwege de middag 
  een korte pauze. 
Kosten? Slechts een Beiaardmuntje of contant voor de koffie of 
  thee met koekje. 
 
Misschien had u het al genoteerd of is het u ontgaan? De volgende 
Liederentafels zullen plaatsvinden op 5 september en 7 november. 
Kunnen de zangers maandag 2 mei rekenen op een volle bak? Zingen 
ontspant en verbroedert. 
 
Nationale Seniorendag. 
Het lijkt nog heel ver weg, maar de tijd vliegt. De werkgroep Vieringen en 
Activiteiten wil u alvast de datum doorgeven van de Nationale 
Seniorendag. Een dag waarop alle 80-plussers van Nederland, dus 
uiteraard  ook van onze Seniorenvereniging Asten en Ommel, 
uitgenodigd worden voor een goed verzorgde lunch en een fijne, 
gezellige ontspanningsmiddag met een drankje en muziek. 
Wilt u alvast de datum noteren op uw kalender of in uw agenda? De 
Nationale Seniorendag voor 80-plussers zal plaats vinden  
op vrijdag 7 oktober 2022. 
 
De KBO-Lentevieringen. 
Als u deze Luidklok nu in handen heeft, zullen de KBO-Lentevieringen al 
plaatsgevonden hebben op vorige week donderdag en vrijdag. Een 
verslag ervan zal in de volgende editie van uw lijfblad verschijnen. 
 
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 datums volgen hieronder.  
We vertrekken op de woensdagen 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. 
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Wandelen met de Stappers 
 

Liefhebbers van gezellig een dagje wandelen. 
De Stappers kunnen weer onbeperkt op pad en dat is te merken aan de 
grote deelname bij de laatste tochten in Zuid Limburg.  
Onze volgende wandeling staat gepland op 12 mei en begint in Beugen. 
Wij komen langs de Vilt, een oude arm van de Maas. Daarna gaan we 
het unieke natuurgebied De Maasheggen in. Voor de middagpauze 
kunnen we, met wat geluk, gebruik maken van de horeca in het 
Kruisherenklooster van St Agatha. Daarna wandelen we terug via de 
Maasheggen naar Beugen. Het Maasheggenlandschap 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. Het Maasheggenlandschap ademt de sfeer van 
historie. Elke boom, elke struik, elk weiland vertelt zijn eeuwenoude 
geschiedenis. Het lijkt alsof de tijd hier honderd jaar stil heeft gestaan 
 

Het Kruisherenklooster of Klooster Sint Aegten is een klooster in de 
Noord-Brabantse plaats Sint Agatha. In 1315 was er reeds sprake van 
een aan Sint Agatha gewijde kapel. Omstreeks 1371 kwamen nabij die 
kapel enkele monniken wonen om de kapel te bedienen. Hieruit is het 
klooster van de Orde van het Heilig Kruis, waarvan de monniken ook 
Kruisheren worden genoemd, ontstaan. Het klooster is nog altijd in 
gebruik en is daarmee het oudste nog bewoonde klooster van 
Nederland. 
De Vilt is een natuurgebied dat zich bevindt tussen Oeffelt en Beugen. 
Het heeft een oppervlakte van 154 hectare en is in het bezit van de 
Stichting Brabants Landschap. Het gebied omvat een oude Maasbocht 
die in de eeuwen tussen 1000 v.Chr. en 900 v. Chr. afgesneden raakte 
van de stroom en als zodanig uniek is in Noord-Brabant. Deze wateren 
werden gevoed door kwel. Het open water is omringd door broekbos 
waarbij houtwallen voor de afscheiding tussen de percelen zorgen.                                                            
Wij rekenen er op dat er weer veel Stappers mee gaan op deze mooie 
tocht in mei. 
Donderdag 16 Juni gaan we naar Solwaster in de Belgische Ardennen. 
De route loopt via enkele bruggetjes en vlonders, over rotspaadjes en 
langs een aantal pittoreske riviertjes. Je komt door mooie bossen, langs  
de 60 meter hoge Rocher de Bilisse en langs een mogelijk Keltische 
offersteen. We lopen over half verharde paden en struinen door een 
onontgonnen gebied. De naam Solwaster komt van solistat, d.w.z. aan 
de Statte en de bewoners van dit mooie dorp worden wel de Lopets  
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genoemd. Solwaster is een  echt typisch Ardens dorpje, gelegen op de 
heuvel tussen de rivier de Hoëgne en de Statte. Het dorp heeft de 
charme van de karakteristieke pastorale dorpjes uit de 19e eeuw, 
gelegen aan de voet van de Hoge Venen, behouden. Het is in 1981 
uitgeroepen tot één van de mooiste dorpen van België. De Belgische 
Ardennen bieden talloze idyllische wandelroutes voor natuurliefhebbers. 
Eén van de indrukwekkendste wandelingen die wij de laatste jaren heb 
verkend, is ongetwijfeld de vallei van de Hoëgne in de buurt van 
Solwaster (Jalhay).  Het gebied is met zijn talloze, idyllische 
watervalletjes, houten bruggetjes, bossen en velden, romantisch en ruig 
tegelijk.Wij  nodigen alle wandelliefhebbers uit om met de Stappers op 
pad te gaan. 
Voor info: 
loetvanbeers@upcmail.nl  en 0493-692119. 
jo.jurgens@kpnmail.nl en 06-48360783. 

Op stap met de Stappers 
 

Donderdag 17 maart was het weer zover. 
Deze keer gingen we naar Cadier en Keer 
vlak bij Maastricht. We hadden nog maar een 
paar honderd meter in de benen of we zaten 
al midden in het Limburgse heuvellandschap. 
Een landschap dat bekend staat om een 
afwisseling van klimmen en dalen. Dit levert 
dan mooie vergezichten, holle wegen en 
graspaden tussen het vee op. Het was nog 
vroeg in het voorjaar, maar toch waren er al 
diverse planten aan het uitlopen en soms 
stak er een bescheiden bloempje al de kop op. Diversen lopers wisten 
mij te vertellen welke bloemen/planten het waren.  
Aangekomen in Bemelen hadden we daar onze lunchplek. De uitbater 
was het voorbeeld van klantonvriendelijkheid. Als ons Jantje zich zo 
gedroeg, zou ik er nooit meer naar toe gaan. Na de lunch liepen we over 
de Bemelenberg met zijn kalkgraslanden.  
De kers op de taart was toch wel de Mariagrot, zomaar ergens midden in 
het mergellandschap. Op een van de bankjes kon je daar zitten om je te 
bezinnen, zoals de boodschap van Maria aangaf.  
Het weer was die dag minder goed dan voorspeld, maar dat hinderde 
niet. Het was weer een geweldige wandeldag. Voor mij met mijn 
Limburgse roots is het weer duidelijk: Wie Sjoeën ós Limburg is, begrip 
toch nemes. 
 

Mariet Martens, een enthousiaste stapper. 
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Fietsen met De Trappers 
 

Op woensdag 8 juni stappen De Trappers weer op de fiets. De 30 km-
groep vertrekt om 13.30 uur bij De Beiaard. De 50 km-groep fietst op 
woensdag 22 juni. De start is om 10.00 uur eveneens bij De Beiaard. Op 
woensdag 13 juli is de 30 km-groep weer aan de beurt. Dan is de start 
om 13.30 uur bij De Beiaard. Op woensdag 27 juli vertrekt de 50 km-
groep om 10.00 uur ook vanaf De Beiaard. 
 

Peter Verweijen, werkgroep Fietsen. 

IVN-wandelingen voor senioren 
 
Op woensdag 11 mei wandelen in ’t Starkriet.  
Thema: waterberging en broekbos.  
Vertrek vanaf Teunis Spekbaan in Someren om 13.30 uur.  
Terugkomst om ca. 16.30 uur. Het dragen van laarzen is aan te raden. 
 
Op dinsdag 24 mei wandelen over Golfbaan ‘t Woold. Thema: natuur 
rond de golfbaan.  
Vertrek vanaf parkeerplaats Golfbaan ’t Woold om 9.30 uur. Terugkomst 
om ca. 12.30 uur. Het dragen van laarzen is aan te raden. 
 
Informatie bij Rinus Manders, tel. 06-49986693. 

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  

De oplossing is: 
- Sudoku gemiddeld met als oplossing: 1 6 3 2 7 
- Sudoku pittiger met als oplossing: 9 3 6 8 5 

Oplossingen Puzzels 
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Expositiebezoek in  
en rondleiding door  
het kasteel in Geldrop 
 

In de vorige Luidklok heeft Mariet het al 
aangekondigd: op dinsdagmiddag 10 mei 
brengen we een bezoek aan het kasteel 
in Geldrop en de expositie die op dat 
moment loopt. Hopelijk heeft u ook de mail hierover al kunnen lezen.  
Het kasteel is in de 14de eeuw door de heren van Geldrop opgetrokken 
in een moerassig gebied nabij de Kleine Dommel. In de afgelopen 650 
jaren is het meerdere malen verwoest, herbouwd en verbouwd. Sinds 
1870 is het nauwelijks veranderd. Rondom het kasteel ligt een prachtige, 
Engelse landschapstuin. Er zijn zeven sfeervolle kamers te bekijken en 
daarnaast bezoeken we de expositie van de Utrechtse schilder Mar 
Diemèl (1903-1983).  
 

Het programma van de middag is als volgt: 
12:45 uur verzamelen bij de Beiaard. 
13:00 uur vertrek naar Geldrop met eigen auto’s.  
13:30 uur start van de rondleiding door het kasteel. 
14:30 uur bezoek expositie. 
 

De kleindochter van de kunstenaar, Ingrid Gaasterland-Diemèl, zal ons 
kort over leven en werk van haar grootvader vertellen, waarna we het 
werk zelf kunnen bekijken. 
 

15:15 uur wandelen we naar de Kasteelhoeve waar we op eigen 
gelegenheid wat kunnen gebruiken (er worden binnen plaatsen voor ons 
gereserveerd, maar er is ook een terras). 
16:00 uur sluit het restaurant, voor ons blijven ze open tot 16:30 uur. 
Tot 17:00 uur is er voor de liefhebbers gelegenheid om de Bloemenhof te 
bekijken. Het kasteelpark is open tot zonsondergang. 
 

Praktische informatie: 
Kosten: 7 euro per persoon en als u meerijdt 2 euro voor de chauffeur (te 
betalen aan de chauffeur). 
Opgeven kan uiterlijk tot en met 3 mei. Dit doet u door 7 euro over te 
maken op rekeningnummer NL21RABO013630597  t.n.v. KBO Asten-
Ommel. Onder vermelding van: 10 mei kasteel Geldrop. En daarnaast 
een mail te sturen naar marietloomans@outlook.com. Geeft u in de mail 
aan of u mensen mee kunt nemen in de auto of dat u zelf graag mee wilt  
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rijden. Als mailen niet kan, kunt u Mariet ook bellen: 0493-694856, liefst 
voormiddag. 
Het adres is Kasteel Geldrop, Mierloseweg 1 (voor navigatiesysteem: 
Helze 8) 5662 KA Geldrop,  
www.kasteelgeldrop.nl 
Parkeren is gratis en kan aan de Helze. Dit is ongeveer 5 minuten lopen 
van de kasteelingang waar de rondleiding start. 
 

Namens de werkgroep Cultuurtrips, Dymph Bakx en Marijke van Rens. 

Geniet, beweeg, ontmoet! 
 

Dat bewegen goed voor je gezondheid is, weten we allemaal. Maar 
weten we ook allemaal dat we veel plezier kunnen beleven aan 
bewegen? Lees hieronder het verhaal van een deelnemer van mijn 
beweeglessen. 
‘Heel mijn leven had ik nog nooit gesport. Vorig jaar ben ik op mijn 79ste 
gestart met stoelyoga. Nooit gedacht dat ik op deze leeftijd nog zou gaan 
bewegen. Ik vind het nog leuk en gezellig ook. Iedere les geniet ik weer 
en voel ik dat het me goed doet. Ook heb ik allemaal nieuwe mensen 
leren kennen en drinken we na afloop samen gezellig een kop koffie. Ik 
krijg allemaal complimenten van de mensen om mee heen. Ze vinden 
het heel erg knap dat ik op latere leeftijd nog in beweging ben gekomen. 
En stiekem ben ik zelf ook wel een beetje trots op mezelf. Inmiddels ben 
ik 80 en heb ik nog een leuk beweegmoment gevonden en nu ga ik zelfs 
2x per week. Ik raad het iedereen aan.’ 
 

Wist je dat? Sporten en bewegen: 
• Geeft plezier en zorgt voor meer sociale contacten. 
• Verbetert het humeur en geeft energie. 
• Is goed voor de bloedcirculatie, ademhaling, spieren, gewrichten 

en botten. 
• Verbetert de loopsnelheid. 
• Stimuleert de stofwisseling en heeft een positieve invloed op het 

gewicht. 
• Verhoogt de weerstand en helpt om stress kwijt te raken. 
• Verbetert de balans, wat het risico op vallen verkleint. 
• Verkleint het risico op fracturen. 
• Hangt positief samen met gezondheid gerelateerde kwaliteit van 

leven. 
• Is goed voor de mentale gezondheid en draagt bij aan 

onafhankelijkheid op latere leeftijd. 
Lijkt de kans op fysieke en cognitieve beperkingen, waaronder dementie 
en Alzheimer, te verminderen. 
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Binnen de gemeente Asten is er gevarieerd beweegaanbod bij jou in de 
buurt. Individueel of in groepsverband, zelfstandig of onder deskundige 
begeleiding. Voor meer informatie en het aanbod, kijk op: 
www.leefasten.nl. Kom in beweging. 
 
Lotte Groothusen, KieVief Bewegen en Welzijn. 

Schilderen met ArtAstique 
 

De schildersgroep ArtAstique schildert elke donderdagmiddag in de 
benedenverdieping van de Beiaard van 13.00 tot 16.00 uur. 
Leden kunnen hier naar believen elke week of tweewekelijks vrij 
schilderen. Elk niveau is welkom (en krijgt gratis aanwijzingen.) De 
kosten zijn € 5,- per keer.  
Er zijn nog plekken vrij. Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
 
Jos Peters, tel. 06-50421789. 

Vergoeding AutoMaatje 
verhoogd 
 
Door de recente stijging van de brandstofprijzen zijn we genoodzaakt 
de vergoeding voor AutoMaatje te verhogen.  
Vanaf 21 maart rekenen we €0,35 cent per gereden kilometer. Deze 
verhoging geldt in eerste instantie voor de duur van twee maanden, tot 
23 mei. Omdat we niet kunnen inschatten wat de verdere 
ontwikkelingen zijn, informeren we jullie te zijner tijd weer over hoe het 
daarna verder gaat.  
Voor vragen bel 0493-441266 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 
12.00 uur). 
 
Mireille Bohnen, projectcoördinator Automaatje, Onis Welzijn  
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Herinneringen aan mijn kinderjaren 
 

Als ik terugdenk aan mijn jeugd 
Dan doe ik dat met heel veel vreugd 
In het dorp waar ik geboren ben 
En waar ik  alle plekjes ken 
Het was een hechte gemeenschap toen 
Met kinderrijke gezinnen in hetzelfde doen 
Overal kon je zo maar binnen lopen 
zelfs achterom, en dan maar hopen, 
dat de buurvrouw in de keuken was 
Een snoepje kreeg je uit haar tas. 
We gingen samen naar school en  kerk 
Saamhorigheid was toen heel sterk 
Spelend gingen we van school naar huis 
Slechts weinig auto’s en een bus incluis 
De bakker kwam met paard en wagen 
Ook reden bakfietsen nog rond in die dagen 
Moeders bakten zelf brood nog in die tijd 
Voor een hele week hadden we dan profijt 
We speelden samen nog op straat 
En iedereen raakte met elkaar aan de praat 
Er werden allerlei spelletjes gedaan 
Om de beurt mocht ieder dan gaan 
In een slootje konden we pootje baden 
Dan hadden we lol, dat laat zich raden 
Ook samen mulders vangen uit de heg 
Als je niet oplette vlogen ze weg 
We plukten bramen en ook bloemen 
Allerlei soort te veel om op te noemen 
Die werden dan in lege jampotten gezet 
En in de meimaand bij Mariabeeld gezet 
In de winter werd er geschaatst achter de molen 
op een overstroomde wei zo verscholen 
Mensen hadden nog tijd om te buurten met elkaar 
En elkaar te helpen met het vullen van de kaar 
Werd er in de buurt een kindje geboren 
Dan lieten alle buren zich daar zeker horen 
En was er iemand erg ziek of overleden 
Werd er saam de rozenkrans voor gebeden 
Bij naaste buren werd dan een kamer klaar gemaakt 
Met planken over wat stoelen, soms even gestaakt 
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Wij als kind vonden het een spannende tijd 
Met een zaklamp buiten er was geen elektriciteit 
Alles was toen zo gemoedelijk en vertrouwd 
In mijn herinnering blijft die tijd voor mij van goud. 
 
Anny Ermers. 

Een kleuterjuf vertelt 
 

Het was het jaar 1960, dus erg lang geleden. Mijn groep kleuters 
bestond uit veertig vierjarige kindertjes met diverse achtergronden. Mijn 
klasje was ondergebracht in een groot kantinegebouw (dat nu inmiddels 
een asielcentrum is) midden in Dorplein vlak bij een zinkfabriek.  
Er werkten veel gastarbeiders uit diverse landen en zij waren met hun 
gezinnen ondergebracht in aangepaste noodlocaties. Er waren kleuters 
van Spaanse, Italiaanse, Belgische en Poolse afkomst. Kleuters uit 
arbeidersgezinnen en kleuters van directiepersoneel van de fabriek. 
Kinderen in zogenaamde fluwelen pakjes  en kinderen met 
opgedroogde snottebellen en plasbroeken. En vaak zette de rector van 
het dorp ook wel eens een kind met het syndroom van down in de klas, 
die fysiek sterker was, omdat ie meestal wat ouder was dan de kleuters 
waardoor kleintjes bang werden van  zo’n grotere kleuter. 
 De eerste schooldag kwamen ál die veertig kleuters tegelijk naar 
school. Gebracht door huilende ouders, die hun kleuter bij mij moesten 
achterlaten en maar moeilijk afscheid van ze konden nemen. Uiteraard 
kende ik geen enkele naam van zo’n kindje en daar moest ik de eerste 
dag zo snel mogelijk achter zien te komen. Na veel kushandjes en 
‘braaf zijn, mama komt jou straks weer halen’ en ‘goed naar de juffrouw 
luisteren!’ vertrokken ze gelukkig een voor een. En meestal hield de 
huilende kleuter ook op met huilen. 
Met de veertig kleuters op hun stoeltjes dicht rond mij begon ik een 
spannend verhaaltje te vertellen en met open mondjes en stralende 
oogjes droogden de traantjes en zo moest ik hun vertrouwen winnen. 
Helaas konden de buitenlandse kindertjes mijn taal niet verstaan, hoe 
moeilijk was dat. Ik begon met enkele simpele liedjes te zingen. Als 
voorbereiding had ik daar van karton een afbeelding van gemaakt, die 
ik later boven in de klas aan de muur hing, zodat er na elk nieuw 
aangeleerd liedje er weer een symbool bij hing. En zo groeide de muur 
vol en konden de kindjes makkelijker kiezen welk liedje we zouden 
gaan zingen. De eerste week was ’t zwaarste, want om drie uren vol te 
krijgen met zo’n groepje kleuters vereist veel fantasie.  
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Bovendien hadden we nauwelijks materiaal en was het dus vaak 
behelpen. 
Gelukkig hadden we wel een zandbak en wat klimtoestellen buiten. Ik 
genoot van hun ongedwongen spel en observeerde hun gedrag. De 
buitenlandse kindjes werden spontaan bij hun spel betrokken en zo 
ontstond er stilaan vriendschap en saamhorigheid. De eerste zware 
week (zónder stagiaires of andere hulp} zat er op en kon ik een heel jaar 
met volle teugen gaan genieten van deze nog onbedorven kinderzieltjes. 
En daar denk ik nu nog steeds vol dankbaarheid aan terug. 
 
Anny Ermers 

Een kleuterjuf vertelt (2) 
 
1960/1965. Mijn klasje bestond uit veertig vierjarigen en het tweede klas-
je ( met 5/6 jarigen) werd begeleid door een 50-jarige non met vliegkap. 
Er waren twee mini wc’s, één voor groep twee en één voor mijn kleuters. 
Wellicht bij iedereen bekend van vroeger hing er een balletje aan de 
deur, dat een kind meenam bij zijn toiletbezoek, zodat iedereen kon we-
ten dat de wc bezet was. 
Op zekere dag kwam de non bij mij klagen dat de jongens-wc steeds nat 
op de vloer was en of ik er op wou toezien, dat dat niet meer gebeurde. 
Ik had de boodschap begrepen.  
Met de kleuters sprak ik af dat we er samen op zouden letten, wie van 
hen het láátste naar de wc was geweest en dan zou melden als ze de wc 
nát aantroffen. Want áls dat wéér gebeurt, dán gaat dat kindje met de 
neus door de plas en dan samen alles schoonmaken. (Wát een dreige-
ment van toen he?) Alle kleuters waren stil en dachten na. 
Toen kwam een kleuter melden dat de wc nát was. Oei! Wélk kindje is 
het laatste naar de wc geweest? (Toevallig zat er zo’n onnozel grappig 
ventje in de klas die nooit iets had gedaan en altijd zei: ‘Adje niet te-
daan!’)  (Niet lachen, maar nu ik zo oud ben, gebruik ik die zin nog 
steeds als het zo uitkomt.) 
De kinderen wezen hem als zondebok aan en hoe hij ook ontkende, ik 
tilde hem op en nam hem onder mijn arm mee naar de deur. Alle oogjes 
keken vol spanning toe wat ik met Adje zou gaan doen. Toen ik in dood-
se stilte bij de deur stond met een gillend Adje onder de arm stond een 
ventje opeens op en hij zei: ‘Juffrouw, dat heeft Adje niet gedaan, ik heb 
dat gedaan, want mijn plassertje zat scheef, ik kon er écht niks aan 
doen.’ Wát een eerlijk, rechtvaardig jochie. Ik zette Adje neer en prees dit 
eerlijke ventje. Ik stelde hem om zijn eerlijke schuldbekentenis tot voor-
beeld aan de hele groep. We hebben het samen opgelost en ik voelde 
me zo dankbaar dat er nog eerlijke kinderen worden opgevoed. 
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Een hele tijd later had Peterke in zijn broek gepoept en de kinderen 
waren hem aan het uitlachen. Ik vertelde hen dat Peterke daar niks aan 
kon doen en dat ik hem een schone broek aan zou doen. Dat kan jullie 
ook gebeuren en dan maak ik ook je billetjes schoon, omdat je dat toch 
niet expres doet. En dan lach ik je ook niet uit, want dat gebeurt altijd per 
ongeluk toch? Peterke (een stil, teruggetrokken, zwijgzaam kereltje) 
begon zowaar te glimmen. De kleuters zwegen en Peterke ging met me 
mee om zich te laten verschonen. In die tijd waren er nog geen plastic 
zakken, maar wel afval grote enveloppen die we van de fabriek gekregen 
hadden. De vieze broek werd in zo n envelop geniet en een 
reservebroekje kreeg Peterke aan zijn schone billetjes. Later in de gang, 
toen de kinderen hun jasjes aan gingen doen om naar huis te gaan, zag 
ik Peterke héél trots met zijn poep-envelop naar diverse kindjes gaan, 
terwijl hij triomfantelijk zei: Rúúk ‘ns’, rúúk ns!’ Ik moest inwendig lachen 
bij deze zelfoverwinning van dit ventje. 
 
Anny Ermers. 

Engelen 
 
Volgens mij bestaan ze écht: engelen. Sommige mensen beweren dat 
ze weleens een engel hebben gezien. Daar twijfel ik aan. Ik houd het er 
op, dat ze onzichtbaar zijn. Dat ze onzichtbaar hun werk doen en dat ze 
vooral geen zin hebben in dat gekke gedoe van mensen die overal 
engelen aan de muur hangen. Engelen zijn bijzonder. En dan bedoel ik 
niet die blote kindertjes van goud met vleugeltjes en trompetjes of een 
harpje. Ik bedoel ook niet die zoetelijke wezens met lange roze jurken en 
gepermanent goudblond haar, die kindertjes over een bruggetje helpen. 
Ook niet die enge beelden die je weleens op een kerkhof ziet. Van die 
treurige, spierwitte gevallen, die de hele dag treurig naar beneden 
staren, sommige wat verveeld, met een hand onder de kin, anderen met 
de een of andere ondefinieerbare doek in de hand, die wat zinloos staan 
te staan. 
Nee, wat ik bedoel, zijn beschermengelen. En om meteen maar duidelijk 
te zijn, ik heb geen flauw idee hoe ze er werkelijk uit zouden zien. 
Misschien hebben ze wel van die grote vleugels waarmee ze kunnen 
klapwieken. Lijkt me heerlijk door de lucht te kunnen scheren. In ieder 
geval hoop ik niet dat ze van die kleine vlerkjes hebben, van die 
vogelvleugeltjes. Want met zoiets op je rug moet je keihard werken om 
van de grond te komen Dát soort engelen komt niet in aanmerking voor 
beschermengel. 
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Wat zó’n beschermengel doet? Ik weet het niet. Het lijken mij zo’n beetje 
de huishoudelijke hulpjes van God, die alle mogelijke klussen moeten 
doen. Heel stil en geruisloos, maar dat doen ze dan prima. En waarom ik 
er toch in geloof? Omdat er momenten zijn in je leven, waarvan je 
achteraf denkt: Poeh, dát was op ’t randje. Er zijn ook momenten, dat je 
bewust voelt dat je geholpen wordt. Door wie weet je dan niet en ook niet 
hoe. Volgens mij is dat dan het werk van zo ’n beschermengel. 
Deze dagen overkwam ons zoiets. Een heel dierbaar persoon uit onze 
omgeving moest plots hals over kop naar het ziekenhuis. Die kreeg 
onmiddellijk een spoedoperatie. Wat een beschermengel daar mee te 
maken heeft? Deze persoon werd nog nét op tijd gevonden. Als het wat 
langer had geduurd was die  er nu niet meer geweest. De arts die 
onderzoek deed, kon niet direct iets vinden en besloot de patiënt naar 
een ander ziekenhuis te verwijzen. Daar ontdekten ze wél iets. Iets 
ernstigs. De arts besloot direct te opereren. Een uur langer gewacht, had 
fataal kunnen zijn. Volgens mij heeft een beschermengel op ’t randje van 
de operatietafel gezeten. Steriel en op corona getest. Maar toch. Dit is 
allemaal té veel toeval om echt toeval te zijn. Daarom geloof ik serieus 
dat God zijn assistenten naar ons stuurt om ons te helpen en te 
beschermen. Een prettig gevoel, zo’n beschermengel. Waarmee niet 
gezegd is dat je met zo’n beschermengel maar onbeperkt je gang kunt 
gaan en met een snelheid van 140 km gaan rijden op een gladde weg. 
Daar zijn die engelen niet voor. Het zijn geen mascottes. Ze zijn een 
steun in de rug. Fijn dat God ons die beschermengel heeft gegeven. Ik 
ben in ieder geval heel zuinig op de mijne. 
Rijd nooit harder dan je beschermengel je kan bijhouden!  
 
Anny Ermers. 
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Sudoku Gemiddeld 
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Sudoku Pittiger 

De oplossingen van beide puzzels kunt u vinden op pagina 16 onderaan 
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Activiteiten vanaf 3 mei t/m 18 juli 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 9 mei 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. 

IVN wandeling voor 
senioren 

Woensdag 11 mei van 13.30 tot ± 16.30 uur. 
Starkriet. Vertrekpunt Teunis Spekbaan 
Someren. 

IVN wandeling voor 
senioren 

Dinsdag 24 Mei van 9.30 tot ± 12.30 uur. 
Golfbaan ’t Woold. Verzamelen parkeerplaats 
golfbaan ‘t Woold. 

http://www.kbo-astenommel
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Wekelijkse activiteiten in De Beiaard 

Buurtkamer Elke maandag van 9.30 uur tot 

Koersbal Elke maandag van 14.00 tot 16.00 

Alzheimer Café Peelland Elke 1e dinsdag van de maand. 

Ouderenvereniging Nooitgedacht 
(biljarten) 

Elke dinsdag- en 
donderdagmiddag van 13.00 tot 

Ouderenbridge Elke dinsdag. Aanvang 13.15 uur. 

Rikconcours Elke vrijdag. Aanvang 13.30 uur. 

Activiteiten in De Lisse 

Handwerken Maandag van 14.30 tot 16.00 

Diamond painting Maandag van 14.30 tot 16.00 
uur. Koffiecorner. Eigen spullen 

Geheugentraining Dinsdag van10.30 tot 11.30 uur. 

Sjoelen en Rummikub Dinsdag van 14.30 tot 16.00 uur. 

Gym (De Lisse) Woensdag van 10.30 tot 11.30 

Geheugentraining Woensdag van 10.30 tot 11.30 

Rikken Woensdag van 14.00 tot 16.30 
uur. Koffiecorner.€ 1,50 per 

Breien Woensdag van 14.30 tot 16.00 

Crea Donderdag van 10.15 tot 11.30 

Geheugentraining Vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur. 

Koersbalvereniging Vrijdag van 14.30 tot 16.00 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 

  13.30 uur activiteitenmiddag voor 

Laatste woensdag van de maand 13.30 uur activiteitenmiddag voor 
elk wat wils. 

Kopij voor het volgende nummer kan worden ingeleverd 
tot en met zondag 8 mei. 
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Colofon 
Bestuur: 
Voorzitter:  Theo Martens   tel. 06-57039513 
   theomartens@hotmail.nl 
Secretariaat:  Guus Zeebregts.  tel. 0493-692629 

 Henk van Kessel  tel. 0493-697364 
   secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com 
Penningmeester: Connie van Bussel   tel. 06-54907255 
Leden:  Annette Swenker   tel. 06-43550475 

 Arnold Spijker   tel. 06-22881100 
   Tiny Leenders  
               - van den Beuken tel. 06-37291318     

  
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 u 
(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 

mailto:theomartens@hotmail.nl
mailto:secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com
mailto:jangmbosch@kpnmail.nl
mailto:rinaslaats@gmail.com
http://www.sociaalteam-asten.nl
mailto:sociaalteam@asten.nl
mailto:marie-louise.klomp@planet.nl
mailto:deluidklok@gmail.com
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