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Voor beëindigen lidmaatschap Seniorenvereniging  bel  vóór 1 januari   

06-25 35 05 65  (ledenadministratie)  
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Koudwatervrees 
 

Onder een stralende zon zit ik aan de 
rand van het zwembad. Het is warm 
voor de tijd van het jaar en de eerste 
zweetdruppeltjes verschijnen op mijn 
voorhoofd. Met een schuin oog kijk ik 
naar het water, zou ik het wagen? 
Voorzichtig stop ik mijn teen in het 
water, maar trek hem verschrikt weer 
terug. Het is ijskoud!  
Toch blijft het water lonken en ik doe 
een tweede poging. Dit keer stop ik mijn 
hele voet in het water. Er loopt een rilling over mijn rug, maar toch zet ik 
door en mijn andere voet voegt zich bij zijn collega. Daar sta ik dan, een 
beetje onwennig aan de rand van het bassin. Ik zal toch door moeten 
zetten als ik een baantje wil trekken in dat prachtige, blauwe water, maar 
het is toch wel erg koud. De twijfel slaat toe en ik begin me nu langzaam 
toch echt een watje te voelen. Verdorie, stel je toch niet zo aan, denk ik 
bij mezelf, wat is hier nu moeilijk aan? Gewoon even doorzetten en dan 
lig je zo meteen heerlijk te genieten in dat verfrissende water. 
Voorzichtig doe ik nog een paar stappen naar voren en sta nu tot over 
mijn knieën in het ijskoude water. Ik heb kippenvel vanaf mijn kruintje tot 
aan mijn tenen. Een klein stukje verderop zie ik een heleboel kinderen en 
volwassenen zwemmen en ze lijken absoluut geen last te hebben van de 
kou. Hoe kan dat nu! Even komt de neiging in me op om zo snel mogelijk 
terug te rennen naar mijn stoel, die in alle rust op me wacht in die 
heerlijke, warme zon. Dan schud ik mijn hoofd, zet het plotseling op een 
rennen en beland met een harde plons in het water. Even voel ik de kou 
nog, maar een paar seconden later zwem ik genietend rond tussen al die 
andere zwemmers.  
Zo voelde ik me afgelopen zondag ook, toen ik voor het eerst na dik twee 
jaar weer eens echt onder de mensen kwam. En dan bedoel ik niet twee 
of drie mensen, maar een behoorlijke drukte op een sportveld met 
kinderen die daar spelletjes speelden. Samen met een heleboel ouders 
en grootouders was ik daar om te zien hoe onze jongste kleindochter 
samen met haar klasgenootjes genoot van de spellen die speciaal 
werden gehouden voor de schooljeugd. Met het prachtige weer en de 
zon als bonus heb ik met volle teugen genoten. Ja, soms moet je 
gewoon even je verstand op nul zetten en er voor gaan. 
 
Marie-Louise. 
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Woord van de voorzitter 
 

Alweer een maand voorbij, het gaat weer snel. Geen coronamaatregelen 
meer en weer bijna normaal. Toch is het nog even wennen, merken we 
bij onze activiteiten. Niet iedereen wil er weer op uit, toch nog een risico 
of er weer opnieuw aan wennen dat we weer bij elkaar mogen komen. 
De lenteviering was niet zo heel druk bezet, maar wel leuk. Twee 
Astense artiesten die de moeite waard waren. En natuurlijk een gezellig 
publiek.  
Het mooie weer komt er weer aan, de avonden worden langer en dat is 
genieten. Samen fietsen, wandelen of met de scootmobiel op weg. Voor 
dat alles is het nu weer tijd met dit mooie weer. Binnenkort gaan we op 
reis en ik hoop dat we er samen een leuke dag van maken. Gezien het 
programma gaat dat zeker lukken. 
 

Theo Martens. 

Jarige Job 
 

Er is er een jarig, hoera, hoera! Dat kun je wel zien dat ben jij! 
In mei 2007 werd het eerste boekje van onze huidige Luidklok gelan-
ceerd. Met een beetje gelige omslag, nog maagdelijk blanco zonder een 
naam. Via een prijsvraagje werd de naam ‘Luidklok’ geboren. Dus mag 
ons lijfblad deze maand de 15 jaartjes aantikken. 
Daarom aan de redactie, die er ondanks moeilijke tijden toch steeds 
weer in slaagt er een mooi info-blad van te maken: van harte gefelici-
teerd met de 15de geboortedag van onze Luidklok.  
Dank voor het vele werk dat er steeds weer wordt verzet, om er een 
keurig uitziend, goed leesbaar en voor alle lezende leden interessant 
KBO-blad van te maken. 
Laten we erop proosten, dat we nog lang mogen kunnen genieten van 
onze ‘Luidklok’.  
 

Inge Veenhuizen. 

Dankjewel 
 

Dankjewel Inge voor je felicitatie en je mooie woorden. Vijftien jaar is ook 
niet niks, daar zijn we als redactie ook best een beetje trots op. Met jouw 
hulp, maar zeker ook de hulp van onze lezers, kunnen we dit werk nog 
zeker een tijdje voort blijven zetten. 
 

De redactie. 
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Alzheimer Café 
 

Voor de zomervakantie volgt er nog één bijeenkomst op dinsdag 7 juni. 
Thema: Van thuis naar verpleegtehuis. Voor veel mensen met dementie 
komt er een moment dat het thuis niet meer gaat. Opname in een 
verpleeghuis is dan de enige optie. Wat komt daar allemaal bij kijken? 
Dat komt in deze laatste bijeenkomst voor de zomervakantie aan de 
orde. 
September wordt een bijzondere maand. Dan is er een regulier café op 
dinsdag 6 september waarop verschillende aanbieders van 
dagbesteding zich zullen presenteren. Die presentaties krijgen een 
vervolg op of rond Wereld Alzheimer Dag, 21 september, in de vorm van 
open dagen. De werkgroep Alzheimer Café Peelland is hierover in 
gesprek met de verschillende aanbieders en de eerste reacties zijn 
positief. De plannen passen perfect in het thema van Wereld Alzheimer 
Dag: Samen op pad. 
Het 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. 

Alzheimer Café Peelland in beweging 
 

Het was een bijzondere bijeenkomst, het Alzheimer Café Peelland van 3 
mei. Zitten de mensen doorgaans rustig op hun stoel te luisteren naar 
het gesprek tussen gespreksleider en gastspreker, nu zat regelmatig 
niemand op zijn/haar stoel. En luisteren naar de gespreksleider was er 
ook nauwelijks bij. Dat kwam door de enthousiaste, aanstekelijke 
presentatie van Rinus Pecht, voormalig docent bewegingsonderwijs aan 
het Peelland College in Deurne. Sinds zijn pensionering is hij vooral 
bezig met beweging voor ouderen en is daar zelfs een boek over aan het 
schrijven. Reden genoeg voor de werkgroep ACP om hem uit te nodigen 
om uit te leggen hoe belangrijk bewegen is. 
Beweging remt Alzheimer. 
Rinus was er duidelijk in: bewegen geneest Alzheimer niet, maar werkt 
wel remmend op het ziekteproces. En hij maakte duidelijk dat je niet pas 
met bewegen moet beginnen als Alzheimer gediagnosticeerd is, maar 
dat bewegen voor alle ouderen van groot belang is. Wandelen 
bijvoorbeeld zorgt voor voldoende inspanning om zuurstof naar de 
hersenen te voeren, zonder in ademnood te komen. Want dat laatste is 
niet goed.  
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Hij ging verder in op de rol van de hersenen in het proces van bewegen, 
met name waarom en hoe de linker en de rechter hersenhelft beide 
geactiveerd moeten worden. Daar is bijvoorbeeld jongleren een 
uitstekende manier voor. En dansen. Er moet uitdaging in het bewegen 
zitten. Nou zijn dansen en jongleren niet direct bewegingsvormen waar je 
alle ouderen enthousiast voor maakt, maar er zijn volop varianten 
denkbaar die voor iedereen op zijn/haar niveau bruikbaar zijn. Rinus gaf 
daar een aantal voorbeelden van en nodigde de aanwezigen uit met hem 
mee te doen. En zo stonden of zaten de vijftig gasten en vrijwilligers op 
een gegeven moment allemaal te dansen en zwaaien met fleurige 
sjaaltjes en linten. En allemaal met een blije lach op het gezicht. Het 
bood, zoals gezegd, een heel andere aanblik dan de gebruikelijke 
bijeenkomst. Het leek wel feest. 
Positieve gezondheid. 
Door het enthousiasme van Rinus was de pauze, muzikaal opgeluisterd 
met een rustig achtergrondmuziekje van Ine Eijsbouts, wat later dan 
gepland en was er minder tijd na de pauze om vragen te stellen. Die 
waren er niet zo veel en ze werden door Rinus duidelijk beantwoord. Hij 
gaf verder aan dat we moeten uitgaan van ‘positieve gezondheid’. Dus 
niet uitgaan van de kwaaltjes en dingen die niet meer kunnen, maar van 
wat er wel kan en dan zijn er altijd wel uitdagende bewegingsvormen te 
vinden die gezond zijn en ook nog eens een blij gevoel geven. Dat 
laatste werd nog eens bewezen in de afsluitende activiteit: op een vrolijk 
muziekje volgde iedereen de pasjes en andere bewegingen van Rinus. 
De gasten gingen vrolijk naar huis en zeker de twee gasten die een fraai 
boeket meekregen. 
 

Johan van Lierop. 

Seniorenvereniging-mededelingen 

Goed Voor Elkaar 
 

Op dit moment (8 mei) hebben we drie wijkbijeenkomsten gehad en 
hebben we er nog drie te gaan. Als u dit leest hebben we de 
wijkbijeenkomsten bijna achter de rug. Tot nu toe een geweldig succes 
om met het Peelbelang te spreken: ‘Vliegende start voor Goed voor 
Elkaar’. Misschien moeten we zelfs een extra bijeenkomst plannen.  
Wat we tot nu toe het meest hoorden was: ‘Je weet het allemaal wel, 
maar je wordt nu meer bewust van het feit dat je moet werken aan een 
netwerk.’ Ook opmerkingen over de woningbouw voor senioren kwamen 
elke bijeenkomst terug. 
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Hoe gaan we verder na de wijkbijeenkomsten? We gaan in gesprek met 
tal van organisaties, zoals Seniorenvereniging, Dorpsraad, woningbouw, 
kortom met iedereen die een bijdrage kan leveren aan een goede 
toekomst voor alle senioren in de gemeente, want, hoe je het wendt of 
keert, we zullen zelf maatregelen moeten nemen. De tijd is geweest dat 
je alles in handen van anderen kon leggen. Daarbij speelt bewustwording 
van je eigen netwerk een grote rol. 
  
Projectgroep Goed Voor Elkaar. 

Vier de Lente 
 

Om maar gelijk met de 
deur in huis te vallen: 
wie niet geweest is, 
heeft een aangename 
middag gemist. 
Omdat corona zo 
ongeveer twee jaar 
lang alle activiteiten en 
vieringen lam legde, 
kwam onze ex-
voorzitter Maud met 
het idee om in het 

voorjaar een activiteit te organiseren om de 
gemiste bijeenkomsten zo snel mogelijk achter ons te laten. Het werd: 
organiseer een activiteit met als thema Vier de lente. En met die opdracht 
kon de werkgroep Vieringen en Activiteiten aan de slag. 
Het was al snel duidelijk dat het iets zou worden in de trant van de 
kerstvieringen. Een draaiboek werd opgesteld en de taken verdeeld. We 
zagen de grote zaal van de Beiaard alweer tot de nok toe gevuld, want 
iedereen zou wel toe zijn aan een middag ontspanning. Gelukkig kon nog 
net een mededeling daarvan meegenomen worden in de toen 
verschijnende editie van De Luidklok. 
Bij de eerste ronde van de verkoop van de toegangskaarten viel de 
verkoop enorm tegen. Die hadden we niet zien aankomen. Wat nu? 
Crisisberaad. Allerlei mogelijke oorzaken kwamen boven drijven, maar 
door meerdere aanwijzingen (‘Daar weet ik niks van’) bleek dat heel veel 
mensen De Luidklok niet goed hadden gelezen. Besloten werd om via de 
mail een bericht te laten uitgaan dat er een extra verkoopronde werd 
ingelast. Dat bleek in zoverre een succes dat het aantal verkochte 
kaarten verdubbelde, waarmee de voortgang van beide geplande 
middagen doorgang kon vinden. 
 

 

Rob Fritsen/SIRIS  
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De gasten werden op beide dagen ontvangen met een mooi stukske 
vlaai bij de koffie/thee en kregen alle gelegenheid om vooraf efkes bij te 
praten, ondertussen snoepend van de talrijke chocolade paaseitjes. 
Het entertainment werd verzorgd door Hans van Gorp en Piet Snijders. 
Hans bracht een scala aan sfeervolle luisterliedjes, afgewisseld door Piet 
met leuke verhalen en gedichten uit eigen werk, alles aangepast aan het 
thema van deze middag. Hun inbreng werd ten zeerste gewaardeerd. Ter 
afsluiting zat er nog een gratis loterijtje in de pot. 
Het is jammer dat niet meer mensen genoten hebben van deze activiteit. 
Mocht deze activiteit volgend jaar weer op de agenda komen te staan, 
dan zullen we er zeker eerder melding van maken, zodat minder mensen 
het over het hoofd zien. En dan, naar alle waarschijnlijkheid, in het 
nieuwe gemeenschapshuis. 
 

Peter Berkvens. 

Foto’s Rob Fritsen/SIRIS  
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Onze overledenen 
 
Wij gedenken onze overledenen. Wij willen de familie graag ons 
medeleven betuigen en hen veel sterkte toewensen. 
 
Mevr. Riek Meuffels-van den Heuvel  Burg. Ruttenplein 108 
80 jaar      overleden op 3-04-2022 
 
Mevr. An Aarts-van den Berkmortel  Wilhelminastraat 29 
84 jaar      overleden op 8-04-2022 
 
Mevr. Miet Mennen-van Vijfeijken  Wilhelminastraat 29 
95 jaar      overleden op 14-04-2022 
 
Mevr. Christine Schuurmans-Lemaire De Lisse 
87 jaar      overleden op 15 -04-2022 
 
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. 

Eenmalige energietoeslag, aanvragen vanaf 2 mei 
 
De kosten voor energie zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Het kan 
daarom moeilijk zijn om uw energierekening te betalen. Gemeente Asten 
stelt daarom onder voorwaarden een bijdrage van € 800,00 per 
huishouden beschikbaar. De tegemoetkoming is eenmalig. Iedereen die 
er recht op heeft, krijgt hetzelfde bedrag. Deze regeling wordt namens 
Asten uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten.  
De eenmalige energietoeslag is bedoeld voor huishoudens met een laag 
inkomen. Wat een ‘laag inkomen’ is, hangt af van uw leefsituatie. Een 
laag inkomen is het netto inkomen van u en uw partner en mag 
gezamenlijk niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm zoals in 
onderstaande tabel weergegeven. 
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Pensioengerechtigden 
Maximaal netto inkomen per 

maand 

Alleenstaande of 

alleenstaande ouder die niet 

samenwoont met 1 of meer 

volwassenen 

€ 1.382,89 

Gezamenlijk inkomen 

gehuwden waarvan 1 of 

beiden pensioengerechtigd 

€ 1.872,50 

Welke inkomens tellen mee? 
 
• Loon dat u krijgt van een werkgever 
• Uitkering van de gemeente, het UWV, de SVB of een andere 

organisatie 
• Inkomen uit winst/eigen bedrijf 
• Inkomsten uit verhuur van woonruimten, gebouwen of gronden. 
• Inkomen uit kinderalimentatie of partneralimentatie 
         Pensioen. 
• Heeft u een partner? Het inkomen van uw partner telt ook mee 
 
Heeft uw partner geen of heel weinig inkomen? Dan telt de algemene 
heffingskorting minstverdienende partner mee als inkomen. 
 
Heeft u begin mei geen automatische betaling van de energietoeslag 
ontvangen, maar heeft u wel recht op de toeslag, dan kunt u zelf een 
aanvraag doen. Dit kan vanaf 2 mei 2022. 
De Peelgemeenten voeren de eenmalige energietoeslag uit. Heeft u 
niets ontvangen, maar bent u van mening dat u wel in aanmerking komt 
en voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u zelf een aanvraag doen. 
Vanaf 2 mei kunt u het aanvraagformulier downloaden. U moet het dan 
zelf uitprinten, invullen en ondertekenen. 
 
U kunt het formulier ook op papier krijgen. Dit kan door op werkdagen 
tussen 9.00 en 17.00 uur te bellen met Sociaal Team Asten op 
telefoonnummer (0493) 671 234. U krijgt het formulier dan per post 
toegestuurd.  
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Het ondertekende aanvraagformulier kunt u tezamen met eventuele 
bewijsstukken inleveren bij: 
mp@peelgemeenten.nl of Antwoordnummer524, 5750 VB Deurne. 
Meestal ontvangt u binnen acht  weken nadat uw aanvraag is ontvangen 
een brief met de beslissing. 
Hebt u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? U kunt elke 
maandagmiddag tussen 13.30 uur en 14.30 uur binnenlopen bij de open 
inloop van Hulp bij Formulieren van Onis Welzijn, Emmastraat 9,  
1e verdieping. Ook uw Seniorenvereniging kan u helpen. 
 
Jan G.M. Bosch, VOA. 

Seniorenvereniging-activiteiten 

Ontmoetingspunt 
 
Iedere dinsdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur heeft u de 
mogelijkheid om anderen te ontmoeten en bent u van harte welkom bij 
Jan van Hoek aan de Markt te Asten. Bij een kop koffie of glas thee of 
misschien wel een borreltje valt er veel  te bepraten, te buurten en de 
laatste nieuwtjes te horen. Men deelt er lief en leed  en u leert op een 
gezellige  manier anderen kennen.  
Kom er ook eens bij. 
 
Namens de werkgroep Vieringen en Activiteiten, Inge Veenhuizen. 

Werkgroep Vieringen en Activiteiten. 
 
*  De Spellenmiddag. 
De spelletjesmiddag van 11 april werd een aangename middag. Exact 
om 13.30 uur zaten de meesten al op hun plekje aan een tafel en keek 
men halsreikend uit naar een maatje om samen aan een spel te begin-
nen. 
Een mooie opkomst, gezellige spelers, een lekker bakkie bruin, een trak-
tatie van een jarige en een smakelijke verwennerij van weer een ander. 
Triominos, Scrabble, Letra-Mix, Rummikub, Yahtzee en het meest favo-
riete spel bij de deelnemers: Skip-Bo. Goede ogen, oplettendheid en op-
perste concentratie zijn nodig om dit spel te kunnen winnen. 
Sommigen kiezen ervoor om één spel te spelen, enkelen willen verschil-
lende spellen proberen te winnen. Elke maand, op de tweede maandag, 
kunt u ons gezelschap houden in de huiskamer van de Beiaard. 
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 Wat?  KBO-Spellenmiddag 
Waar?  In de huiskamer van de Beiaard. 
Wanneer? Maandag 13 juni  en maandag 11 juli (onder voorbehoud) 
Tijdstip? Aanvang 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur. 
Kosten? Koffie/thee/koekje kunt u met een Beiaardmunt of cash 
betalen. 
 
Wanneer de Beiaard precies dicht is in verband met de zomervakantie, is 
nog niet bekend, daarom is 11 juli nog niet zeker. 
 
*  De Liederentafel. 
Maandag 2 mei was het dan zover. De liefhebbers van meezingers uit 
onze jeugdtijd kwamen deze middag, na ruim twee jaar van stilte, weer 
aan hun trekken. Toffel Vier, beter gezegd Toffel Tien (want onze 
zangers gaven met een  grote groep acte de présence) zorgde deze 
middag voor een prima sfeer, uitstekend begeleid door gitarist en 
accordeonist. Zanger André kreeg een aubade, vanwege zijn koninklijke 
onderscheiding. Gerda bracht een prachtig gezongen lied ten gehore, 
dat verwees naar de jaren ’40-’45. En tijdens de koffiepauze was er 
gelegenheid om met elkaar weer eens goed bij te praten. 
De mensen die geweest zijn, hebben genóten. Degenen die niet durfden 
of wilden komen, hebben een fijne middag gemist. Ook al was het aantal 
belangstellenden nog niet  op het niveau van vroeger, want het is voor 
alles en iedereen toch nog wennen, voor de aanwezigen in de 
Spiegelzaal van de Beiaard kon deze middag niet meer stuk. 
 
De KBO-Lentevieringen van 21 en 22 april. 
Van deze middagen staan al wat foto’s op onze site van de 
Seniorenvereniging. Ook stonden foto’s, gemaakt door Rob Fritsen, in 
die week op de Siris-site. En een verslag hiervan kunt u  elders in deze 
Luidklok  lezen. 

Rob Fritsen/SIRIS  
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*  Nationale Seniorendag. 
Attentie! Het lijkt nog zo ver weg, maar, zoals u zelf al steeds ervaart, de 
tijd vliegt en voordat u het in de gaten heeft, is het zover. 
In de vorige Luidklok werd al een tipje van de sluier opgelicht. Dit wordt 
alvast een kleine vóóraankondiging. In juli besteden we er nogmaals 
aandacht aan en in augustus komt al het programma en het 
deelnameformulier. We hebben het over de Nationale Seniorendag. Die 
is  op vrijdag 7 oktober 2022. In het hele land worden dan de 80-plussers 
extra in het zonnetje gezet. En natuurlijk ook onze tachtigers van de 
Senioren Vereniging Asten en Ommel.  
Degenen, geboren in 1942 of ervóór, kunnen die middag in de Beiaard 
genieten van een heerlijke lunch, gezellige muziek, acts en zang, dat 
alles onder het genot van een drankje. 
Noteert u deze datum dus in uw agenda of op uw kalender. 
 

Namens de werkgroep Vieringen en Activiteiten: Inge Veenhuizen.  

Wijziging datums tochten met de scootmobiel 
 

Op woensdag 15 juni vindt vanaf 13.30 uur de derde scootmobieltocht 
plaats. Deze tocht was gepland op 20 juli. (zie luidklok april.) 
De verrassingstocht die gepland was voor de maand juni wordt verplaatst 
naar de maand juli en vindt plaats op zaterdag 16 juli.  Op 20 juli is er dan 
dus geen tocht. 
Deelnemers en vrijwilligers vermeldt dit a.u.b. in uw agenda. 
Verrassingstocht zaterdag 16 juli 2022. Voor deze tocht kan men zich 
voor 1 juli opgeven bij Cor Verhagen Burgemeester Ruttenplein 303, 
5721 DZ Asten, email: vermana@chello.nl, tel. 0493-692782. In verband 
met bestellingen van onder andere de lunchpakketten is opgave verplicht 
en is dat na 1 juli niet meer mogelijk.  
Iedereen die noodgedwongen gebruik maakt van een scootmobiel kan, 
evenals aan alle andere tochten, hieraan deelnemen. Men hoeft geen lid 
te zijn van de seniorenvereniging Asten/Ommel. Na opgave ontvangt u 
van ons nadere informatie. Waar we heen gaan, houden wij voorlopig 
geheim. Wel kunnen wij u vertellen dat de Gebr. Hoefnagels met een 
vrachtauto om 11.00 uur klaar staan bij sporthal de Schop, waarna 
scootmobielen en fietsen worden ingeladen. De deelnemers reizen mee 
in de auto van de vrijwilliger of mogelijk eigen vervoer. U dient er 
rekening mee te houden dat niet alles gratis is, dus zorg voor voldoende 
euro’s. Informatie over deze tocht en alle tochten van seniorenvereniging 
Asten/Ommel kunt u ontvangen bij Cor Verhagen. 
 

Voor verdere inlichtingen: Cor Verhagen Burg. Ruttenplein 303 5721 DZ 
Asten.E-mail: vermana@chello.nl  tel. 0493-692782. 
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Stappers op stap in Luxemburg 
 

Een groep van 16 Stappers is van 2 t/m 5 mei aan de wandel geweest in 
Luxemburg. Uitvalbasis was hotel Perekop in Berdorf. 
Berdorf is een klein plaatsje in de buurt van Echternach. Het hotel ligt 
een stukje buiten het dorp, langs de doorgaande weg naar Echternach. 
Het is geen 5-sterrenhotel (dat kan ook niet voor het geld dat we 
moesten betalen) maar het was er goed toeven.  
’s Morgens konden we gebruik maken van een ontbijtbuffet en daarna 
zelf ons lunchpakket samenstellen. ’s Avonds kregen we allemaal 
hetzelfde, eenvoudige 4-gangenmenu aangeboden (behalve de 
vegetariërs onder ons) en voor de meesten onder ons was dat 
voldoende. De avond werd doorgebracht met spelletjes in de lobby van 
het hotel. We hadden een riktafel, een bridgetafel en een tafel waar het 
spelletje Kezen werd gespeeld. 
Even terug naar waar we voor gekomen waren: het wandelen. Hebt u 
hartklachten, slechte bloedsomloop, heup- en of knieproblemen, 
problemen met de ademhaling of ander fysiek ongemak, dan raad ik u 
aan, mocht iets dergelijks nog eens georganiseerd worden, om zich 
vooral NIET aan te melden. Want er wordt het een en ander van je 
gevraagd, waarbij het kunnen afzien ook nog een goede bijkomstigheid 
is. En waarom zeg ik dat? Omdat het bewandelen van het Mullerthal 
voor mensen van onze leeftijd (gemiddelde leeftijd 70+) een regelrechte 
uitdaging vormt. Niet overal natuurlijk, maar er zitten passages bij waar 
er flink wat van je fysieke gesteldheid gevraagd wordt, zowel het klimmen 
als het dalen betreffend. Maar daar krijg je wel wat voor terug hoor. De 
natuur is zo mooi en soms zo overweldigend, met af en toe zo’n 
fantastische uitzichten. 
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Het was niet allemaal klimmen en 
dalen tussen rotsen en bomen door. 
We hebben ook gewandeld tussen 
weilanden vol bloemen en genoten 
van weidse vergezichten. Én, ook 
niet onbelangrijk, het was uitstekend 
wandelweer. Droog en zonnig bij een 
temperatuur rond de 18 graden, met 
kabbelende beekjes, fris groen 
gebladerte en vogelgezang rondom. 
De organisatoren hadden ons vooraf 
doorgegeven welke afstanden er 
dagelijks op het programma stonden, 
maar daar zijn we elke keer met 
enkele kilometers overheen gegaan. 
De eerste dag zouden we wat 
rustiger beginnen, omdat we alleen 
de namiddag hadden om te 
wandelen. Het werden uiteindelijk 15 
zware kilometers met steile 
beklimmingen en afdalingen en ik kan u verzekeren, dat schiet in de 
beentjes. De twee daarop volgende dagen maakten we meer dan 20 km. 
Het was niet alleen afzien, hoor. Op zijn tijd werd een pauze ingelast om 
het verloren vocht en energietekort aan te vullen. En er is wat afgekletst 
en gelachen. 
 
De laatste dag zijn we ’s morgens naar Echternach gereden om de 
afsluitende wandeling op nabij gelegen Duits grondgebied te maken. Die 
begon met een zeer stevige klim, maar daarna werd het een redelijk 
eenvoudige, vlakke wandeling met een langzame afdaling. Tijdens deze 
wandeling hebben we voor het eerst een terrasje genomen, maar wel met 
Torte en Apfelstrudel, want dat hadden we wel verdiend, vonden we. 
Toen de wandeling er op zat, hebben we de bus genomen om terug te 
keren naar Echternach. En, dat was ook mooi meegenomen, het 
openbaar vervoer in Luxemburg is ook nog eens gratis. Na een afsluitend 
drankje en hapje in het centrum van Echternach hebben we afscheid van 
elkaar genomen en zijn huiswaarts gekeerd. 
Bij deze wil ik namens alle deelnemers de organisatoren, Els de Vries en 
Loet van Beers, van harte bedanken voor al hun georganiseer en 
gepuzzel om elke dag een leuke route voor ons voor elkaar te boksen. 
Hulde! Bent u benieuwd naar foto’s van deze activiteit, bezoek dan de 
website van onze seniorenvereniging. 
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En dan was er nog onze klimgeit, Mia van Beers, dik over de tachtig jaar, 
maar vaak vooropgaand in de beklimmingen. Waar menigeen van ons 
zijn/haar stokken gebruikte om wat steun te hebben, daar vloog zij voorbij 
zonder gebruik van enig hulpmiddel. En Loet van Beers, ook dik over de 
tachtig, was onze herder die steeds achterop bleef lopen om er zeker van 
te zijn dat geen van zijn schaapjes verdwaalde. Alleen maar bewondering 
van ons jongeren voor deze twee nog zeer energieke oudjes. 
 
Peter Berkvens. 

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 8 juni wandelen in het Rulse 
Laarzenpad.  
Thema: kleinschalig beeklandschap.  
Vertrek vanaf parkeerplaats De Plaetse in Heeze 
om 13.30 uur. Terugkomst om ca. 16.30 uur. Het 
dragen van laarzen is aan te raden. 
 
Op dinsdag 28 juni wandelen door de Warande in Helmond. Thema: 
park met oud bos. Verzamelen bij paviljoen de Warande om 9.30 uur. 
Terugkomst om ca. 12.30 uur.  
 
Informatie bij Rinus Manders, tel. 06-49986693. 
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Puzzel gemiddeld 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het 
corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 eenstemmig 6 geneesmiddel 12 vergrootglas 13 fijn 
weefsel 14 wenk 16 geneesmiddel 18 sterrenbeeld 19 heks 21 voorzetsel 
22 eetgerei 24 achter 25 nauw 26 sigaar 27 naaldboom 28 mijns inziens 
30 onzes inziens 31 landbouwwerktuig 33 en dergelijke 34 autostalling 
37 deel v.e. breuk 40 pret 41 nageslacht 42 verborgen 45 arts 
48 familielid 49 onderofficier 50 bijwoord 51 getijde 53 ratelpopulier 
54 werklust 56 pl. in Gelderland 57 de lezer heil 58 nauwe straat 
59 eerste kwartier 60 vrouwelijk dier 62 vrucht 63 muurholte 
65 woonschip 66 pl. in Limburg 68 draaikolk 70 verdoving 71 Afrikaan. 

Verticaal: 1 uiterst 2 hoge berg 3 numero 4 olm 5 narede 7 uitstalkast 
8 korte tijd 9 oude lengtemaat 10 scheepsvloer 11 door water omgeven 
land 15 intiem 17 plant 18 soort appel 20 schande 23 paardenkracht 
29 fier 32 selecte groep 35 op de wijze van 36 Engels bier 38 haarkrul 
39 roem 42 werpstrik 43 larie 44 test 45 wapen 46 herkomst 
47 scheepsuitruster 48 vrucht 52 slaginstrument 55 zangnoot 
61 Europeaan 62 vogel 64 vreemde munt 65 papegaai 67 personal 
computer 69 vogelproduct. 

Oplossing puzzel  
Pittiger  blz. 20 

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

Horizontaal: 1 bureaucomputer 7 schattig 13 geldbuidel 15 Latijnse 
bijbelvertaling 17 sportterm 18 deel v.e. fiets 20 vat 21 tijdvak 24 grond 
om boerderij 25 selenium 27 vervoermiddel 29 als boven 30 ontaarding 
34 vogel 36 hoeveelheid 38 radon 39 deel v.e. tekst 40 Turks 
bevelhebber 41 slee 42 erfenis 45 pl. in België 48 bond 51 bevel 
53 slagader 54 nikkel 55 nachtvogel 57 beroep 59 bijenproduct 
60 vochtige warmte 62 tam 63 waakzaam 65 bespreking 68 werkplan 
69 enigma. 

Verticaal: 1 Europeaan 2 koppel 3 heks 4 schop 5 deel v.d. bijbel 6 deel 
v.e. station 7 helder klinkend 8 de onbekende 9 bezittelijk vnw. 10 één en 
ander 11 gewoonte 12 sportartikel 14 scheepsrebel 16 gesloten 
19 jaartelling 22 ambtsrust 23 brancard 26 elektro-encefalogram 
28 metalen staafje 30 wilde hond 31 autoriteit 32 gebak 33 verdieping 
35 roem 37 kwaad 42 naargeestig 43 deel v.e. wet 44 mengelmoes 
46 voorzetsel 47 brief 49 deel v.e. breuk 50 werkweigeraar 52 houding 
54 grappenmaker 56 waarnemend 57 heilige 58 gegevens 59 ouderloos 

Oplossing puzzel  
Gemiddeld  blz. 18 

LENTEBOEKET  
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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. 

Pandemie 
 

Ongeveer vijf jaar na de oorlog heerste toen in Nederland en bij ons in 
de regio, de besmettelijke ziekte Tuberculose; een longziekte. Het begon 
op school. Via de GGD Helmond kregen alle kinderen ’n kruisje op de 
binnenkant van de arm; als het opzette, dan was je positief. Dit was bij 
ons bij de vier jongste kinderen, 3 meisjes en 1 jongen, respectievelijk 11 
jaar, 9 jaar, 7 jaar en 5 jaar. Toen moesten de anderen van het gezin ook 
getest worden en helaas mijn moeder was ook positief. Een hele 
consternatie; drukke bakkerij, drukke winkel, maar gelukkig hadden we 
goede huishoudelijk hulp en goede medewerkers in de bakkerij. Mijn zus 
van 14 jaar kwam van de ULO en deed de winkel. We hadden een vlekje 
op de longen; we moesten rusten, plat op de rug liggen. Mijn moeder 
moest naar het St. Jozef Ziekenhuis in Deurne, op de vrouwenafdeling, 
en wij 3 zusjes ook daar, op de kinderafdeling; mijn broer ging naar het 
sanatorium in Bakel. En na een paar maanden moesten we naar het 
sanatorium Maria Auxiliatrix in Venlo; een groot oud klooster; daarbij 
grote bijgebouwen, midden in een bosrijk gebied, aan de 
Kaldenkirchenweg, richting Duitsland. In Deurne waren de zusters niet 
zo goed voor ons; b.v. we moesten alles opeten en mijn jongste zusje 
lustte het niet altijd en dan werd het terug in de mond geduwd en huilen 
dat ze deed. In Venlo was het veel beter; ook wel “Duitse zusters”, en we 
lagen wel half buiten op een open galerij met veel frisse lucht; goed voor 
de longen. We kregen geregeld een lang dun slangetje door de mond; 
dat ging naar de maag, helemaal niet fijn. 
Mijn vader ging iedere dag met de fiets naar Deurne en zelfs weleens 
met de fiets naar Venlo. Hij moest toch altijd ’s morgens vroeg op naar 
de bakkerij. Mijn zus runde de winkel. In het weekend kregen we bezoek; 
dat was wel fijn, mijn zus en Miet, de hulp. Gaandeweg werden we beter. 
We waren niet besmettelijk. Het was ook nog een heel koude, harde 
winter. In Venlo kregen we wel les van de zusters en we hebben heel 
veel boeken gelezen. Maar we waren wel een jaar achter op school; dat 
was  
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niet zo leuk. Veel gewandeld in de mooie bossen. Alles bij elkaar heeft 
het meer dan een jaar geduurd, voordat we allemaal thuis waren. Ik was 
de eerste na + 11 maanden; zo’n gek gevoel, in het begin moest je echt 
weer wennen, thuis. Mijn moeder was er niet, die is het laatst 
thuisgekomen. Mijn zusjes zijn een paar maanden later thuisgekomen en 
mijn broer ook. Alles bij elkaar 1 ½ jaar!  
En wij niet alleen, meer bekenden in Asten is het overkomen; en er zijn 
er veel aan overleden. Er waren mensen, die in isolatie moesten wonen, 
thuis of in een glazen huisje, die vele jaren “ziek” waren. Zo’n huisje 
heeft nog jaren in de tuin van het sanatorium in Bakel gestaan. Het is 
echt een nasleep van de oorlog geweest, maar vergeten doen we het 
nooit. In deze oorlogstijd hoor je het ook weer; van die vervelende 
ziektes! 
 
Marietje van Tilburg-van de Heuvel 

Je vraagt je wel eens af....  
 
1  Als je een smurf wurgt, welke kleur krijgt hij dan? 
2  Hoe zet men de bordjes met "Niet op het gras lopen" in de 
grasperken? 
3  Hebben analfabeten evenveel plezier met lettertjes in de soep? 
4  Toen de mens ontdekte dat melk van koeien kwam, waar was hij toen 
mee bezig? 
5  Als Chinezen rijst gooien op huwelijken, gooien Vietnamezen dan 
loempia's? 
6  Als een woord verkeerd gespeld stond in het woordenboek, zouden 
we dat dan ooit weten? 
7  Waarom is afkorting zo'n lang woord? 
8  Als de meeste auto-ongelukken gebeuren in een straal van vijf 
kilometer rond de woning, waarom gaat iedereen dan geen tien kilometer 
verder wonen? 
9  Hoe merk je dat de onzichtbare inkt op is? 
10  Waarom heeft Noah die twee muggen niet doodgemept? 
11 Als konijnenpootjes geluk brengen, heeft dat konijn dan ook geluk 
gehad? 
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12  Een boterham landt altijd met de beboterde kant naar beneden en 
een kat landt altijd op haar poten, maar wat gebeurt er als je boter op de 
rug van een kat smeert? 
13  Als de mens afstamt van de apen, waarom zijn er dan nog apen? 
14  Krijgen werknemers van Lipton ook een koffiepauze? 
15  Hoe weet een thermoskan of de drank koud of warm moet blijven? 
16  Hoe zorgt men ervoor dat herten bij die verkeersborden oversteken? 
17  Waarom krimpen schapen niet als het regent? 
18  Waarom kan je geen ander woord maken met de letters van 
anagram? 
19  Als het vandaag nul graden is en het wordt morgen twee keer zo 
koud, hoeveel graden is het dan morgen? 
20  Waarom moet het deksel van een doodskist dichtgespijkerd worden? 
21  Als er niets aan de antiaanbaklaag kan plakken, hoe krijgen ze de 
antiaanbaklaag dan aan de pan? 
22  Wat tellen schapen als ze niet kunnen slapen? 
23  Hadden Adam en Eva navels? 
24  Zwemt een eend met één poot in cirkeltjes? 
25  Hoe zorgt iemand die winkelrekken verkoopt er voor dat zijn winkel 
niet leeg lijkt? 
26  Olijfolie komt van olijven en maïsolie komt van maïs, maar waar 
komt babyolie dan vandaan? 
27  Als een taxi je achteruit rijdend naar huis brengt, moet de chauffeur 
jou dan betalen? 
28  Als je probeert te falen en je slaagt, ben je dan geslaagd of heb je 
gefaald? 
29  Als je in een voertuig zit dat beweegt met de snelheid van het licht, 
wat gebeurt er dan als je de koplampen aandoet? 
30   En tenslotte: Als een blinde naar het toilet gaat, hoe weet hij dan dat 
hij klaar is met zijn billen afvegen? 
 
Peter Berkvens. 
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Een kleuterjuf vertelt (3) 
 
1965: Inmiddels was ik door mijn huwelijk in Sittard komen wonen. 
Omdat een schoonzusje in het onderwijs zat, wist ze me over te halen 
om een kleuterjuf te vervangen, die tijdelijk afwezig was. Ondanks mijn 
zwangerschap nam ik de tijdelijke benoeming aan.  
Het schooltje had twee verdiepingen en een brede gazonvoortuin aan de 
weg. Natuurlijk was ik benieuwd naar deze leuke uitdaging en ik had er 
weer eens zin in. Het lokaal bevond zich op de eerste verdieping. Ik liep 
naar boven via de aangepaste kindertrap. Het hoofd van de school 
begroette mij en legde wat belangrijke zaken aan me uit. Ook vertelde ze 
dat er kinderen uit het naburige weeshuis op school zouden komen die 
waarschijnlijk voor problemen konden zorgen en wellicht een speciale 
aanpak nodig hadden. Ik was dus gewaarschuwd.  
De kindjes keken me nieuwsgierig aan en sommigen giechelden om mijn 
dikke buik. Het klasje liep vol met vrolijke kinderen, die netjes op de gang 
hun jasjes aan de kapstok hadden gehangen. Er kwamen nog wat kleine 
belhamels aan, waarvan er eentje zijn jasje op de grond gooide. Lachend 
zei ik hem: ‘Zou jij ook niet netjes je jas ophangen, zoals al die andere 
kindertjes gedaan hebben?’ Hij keek me brutaal aan, uitdagend hoe een 
nieuwe juf zou reageren. Ik herhaalde nogmaals vriendelijk het verzoek. 
De kinderen werden nieuwsgierig hoe dit zou aflopen. Ik hield voet bij 
stuk, maar het jochie ook. Na nog enkele verzoeken besloot ik iets 
rigoureuzer de zaak aan te pakken. Ik mocht niet het onderspit delven bij 
zo’n kleine rakker. Dit dreigement zou wel indruk maken, dus ik zei hem: 
‘Als je nou je jasje niet netjes gaat ophangen, gooi ik die door het raam 
naar buiten!’ Dát zou wel indruk maken, dacht ik zo. Mis! Hij weigerde en 
ik voegde de daad bij het woord, nam zijn jas van de grond en liep door 
de klas naar het raam, aangestaard door veel paar verbazende oogjes. Ik 
deed het raam open en gooide de jas naar beneden op het grote gazon 
onder het raam. Zie zo! Algehele stilte. Ik negeerde het jongetje en riep 
alle kleuters om me heen met hun stoeltjes.  
Ik vertelde wie ik was en dat ik maar even hun juffie was. En toen begon 
ik uit te leggen wat er voorgevallen was in de gang. Daarna vertelde ik 
een spannend verhaaltje. Het jochie had roerloos op zijn stoeltje gezeten 
en daar prees ik hem om.  
‘Omdat je nu zó lief geluisterd hebt, vind ik dat je nou je jasje beneden 
mag gaan halen.’ Maar toen stond een paar minuten later het hoofd van 
de school mét het jongetje bij mij in de klas:  
‘Wat hij nú weer heeft verzonnen. Op de eerste plaats is ie bijna een half 
uur te laat op school. Een dan beweert ie ook nog dat de juf zijn jas door 
het raam heeft gegooid!’  
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Met een rode kleur op mijn gezicht moest ik bekennen, dat zijn verhaal 
klopte. Ik heb verder de hele week een voorbeeldige klas gehad. En in ’t 
vervolg bedacht ik me voortaan goed welk 
dreigement ik zou moeten toepassen, bij 
een overtreding door een kind. 
 

Anny Ermers. 

Drie plaatsen overslaan 
  
Onze chauffeur Ron zou ons instrueren 
Hoe dat we in de bus moesten rouleren. 
Opstaan, drie rijen overslaan 
En dan weer netjes zitten gaan 
Hij dacht ik heb ‘t nu goed ingeprent 
En iedereen is met dit systeem content 
 

Maar hoor hoe dit in de praktijk toe gaat 
En iedereen door elkaar henen praat 
Dan kan het zo maar gebeuren, heel echt waar 
Dat er eentje roept: Hee wacht eens jij daar 
Ik wil nou niet direct op jou gaan vitten 
Maar ik dacht echt dat ik daar moest gaan zitten 
 

Nee hoor gisteren zat ik dáár en echt niet hier 
Jij moet gaan zitten daar op rijtje vier 
Kom op zeg doe niet zo flauw 
En kom van die plaats en een beetje gauw 
Luister eens goed, ik zit hier pas 
En trouwens hier ligt ook mijn tas 
 

Ik ken wel niet eens goed je naam 
Maar gisteren zat je aan dát raam 
Nou zeg, ik heb je wel goed door 
Ik kan zelf wel tellen hoor 
Drie plaatsen overslaan dit zijn er maar twee 
Dus snel moven, hupsakee 
 

Moet ik nu echt alles weer verslepen? 
En ik had het toch erg goed begrepen. 
Kijk eens daar helemaal vóór in de bus 
Hebben ze het ook al niet gesnapt en dus 
Hou nou maar even op met dat vitten 
Ga nu maar rustig heel gauw zitten 
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Toch snap ik er de ballen van 
Dat ik nog niet tot drie tellen kan. 
En die mensen daar op de bank heel achteraan 
Welke kant moeten die dan wel op gaan? 
Als die drie plaatsen gaan verschuiven 
Zien we ze de straat opstuiven. 
 

We zitten hier in een bus en niet in een trein 
Zo moeilijk kan dat toch niet zijn? 
Van al dat gesteggel, word ik zo moe 
Ik blief hier zitten, ik zit hier goe! 
En as ge dè mer heel goe wit 
Let ik heel goe op, woar dé gij morgen zelf zit. 
(Mooi als je zo’n gekibbel kunt observeren) 
 

Anny Ermers. 

Activiteiten vanaf 31 mei t/m 7 augustus 2022. 

Activiteiten Seniorenvereniging Asten en Ommel 

Spellenmiddag Maandag 13 juni 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 8 juni van 13.30 tot ± 16.30 uur. Rulse 
Laarzenpad. Verzamelen parkeerplaats De Plaetse 
Heeze. Kleinschalig beeklandschap. 

IVN-wandeling voor 
senioren 

Dinsdag 28 juni van 9.30 tot ± 12.30 uur. Warande 
Helmond. Verzamelen paviljoen de Warande. Park 
met oud bos. 
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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 uur. 

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

ook eens op www.kbo-astenommel 

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. 

Kopij voor het volgende nummer  
kan worden ingeleverd  

tot en met zondag 12 juni, 22.00 uur. 

http://www.kbo-astenommel
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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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