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De Luidklok juni 2022 jaargang 16  nr. 6 

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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Wat hebben we eindelijk weer kunnen genieten 
 

Terwijl ik de Luidklok aan het samenstellen ben, zit ik nog na 
te genieten van een prachtig concert dat we enkele dagen 
terug hebben mogen geven. Met we bedoel ik het A-orkest 
van Muziekvereniging Jong Nederland Asten, samen met 
een aantal zangers, zangeressen en gastspelers. De vaste 
lezers van onze Luidklok weten inmiddels dat ik met hart en 
ziel klarinet speel bij deze vereniging.  
Ruim 26 lange maanden had ik, vanwege de pandemie, 
geen enkele repetitie meer bezocht, maar ik was wel thuis 
blijven repeteren. Zo’n vier weken geleden durfde ik het 
eindelijk weer aan en wat was het fijn om weer samen met 
het hele orkest te repeteren. En ja, het was even heel hard 
werken, ook voor de andere leden, maar de beloning was 
dan ook groot, toen een uitzinnig publiek helemaal uit zijn bol 
ging tijdens de zomereditie van ons Toppersconcert. 
Omdat er op dit moment een nieuw gemeenschapshuis 
wordt gebouwd, moesten we dit keer uitwijken naar de oude 
St. Jozefkerk. Die was voor deze gelegenheid door onze 
leden helemaal omgebouwd tot een mooie feestzaal in 
zomerse sferen. Vanaf de eerste tot de laatste noot hebben 
niet alleen het publiek, maar ook alle deelnemers met volle 
teugen genoten. Iedereen, en dat bedoel ik ook echt 
iedereen, was zo dankbaar dat dit weer kon. Het samenzijn, 
samen plezier maken, samen muziek maken, maar vooral 
ook  samen genieten, wat hebben we dat met zijn allen 
enorm gemist. 
Natuurlijk had ik, net als iedereen in coronatijd, zo mijn 
momenten dat ik alles en iedereen ontzettend miste, maar 
dat ik het zo erg had gemist, dat merkte ik eigenlijk pas die 
avond. Ik heb er gewoon geen woorden voor om dat gevoel 
te omschrijven. Nou ja, ik loop nu nog steeds met een grote 
grijns op mijn gezicht. Dat zegt genoeg, denk ik.  
Laten we hopen dat corona echt nooit meer op deze manier 
toe gaat slaan. Daarom een wijze raad van mij: blijf toch altijd 
nog een beetje alert en zorg goed voor jezelf en je naasten. 
Blijf gezond. 
 

Marie-Louise  
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Van de voorzitter 
 

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Na 18 jaar stopt Louis 
Haazen als routebepaler, voorop rijder en (mede)organisator bij de 
Trappers. Hij was een lange tijd actief voor onze vereniging en dat 
waarderen we.  
Ook zien we weer veel nieuwe leden die zich aanmelden en ik hoop dat 
zij nog lang kunnen genieten van al de activiteiten die we organiseren.  
Ik geniet zelf van de wandelingen met de Stappers, het fietsen met de 
Trappers en van de mooie reis die weer fantastisch georganiseerd was. 
Echt een aanbeveling voor iedereen. Helaas moet je wel wachten tot het 
najaar voor de volgende reis zich weer aandient.   
Al onze vrijwilligers zorgen steeds voor een perfecte organisatie, zodat 
we onbezorgd kunnen genieten van de 
activiteiten.  
Ik wens iedereen een mooie zomer toe. 
Hopelijk kunnen we gaan genieten van heel 
veel dagen met mooi weer. 
 

Theo Martens. 

Alzheimer Café over dagbesteding 
 

In juli en augustus is er geen Alzheimer Café, maar september wordt een 
bijzondere maand. Dan is er een regulier café op dinsdag 6 september 
waarop verschillende aanbieders van dagbesteding zich zullen 
presenteren.  
Voor mensen met dementie kan het deelnemen aan 
dagbestedingsactiviteiten heel zinvol zijn. Bovendien geeft het 
mantelzorgers ruimte. In Deurne, Asten en Someren zijn verschillende 
aanbieders van dagbesteding. Hierover gaat deze bijeenkomst, die een 
iets andere opzet heeft dan gebruikelijk is. 
Na de inloop vanaf 19.00 uur is er van 19.30 tot 20.30 uur een 
afwisselend programma: de gespreksleider gaat in gesprek met een 
casemanager dementie (Marion Staals-Vermeulen, Savant) en in twee 
blokken presenteren verschillende aanbieders van dagbestedingen zich. 
De casemanager vertelt over de zin van de dagbesteding, hoe 
financiering werkt, hoe aanmelding verloopt en dergelijke. De 
verschillende aanbieders uit de regio vertellen of laten zien - ieder in 
anderhalve minuut - wat hun dagbesteding inhoudt, zodat de verschillen 
tussen de aanbieders duidelijk worden en iedereen kan bepalen welke 
activiteiten het beste bij de persoon met dementie passen. 
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Na de pauze van 20.30 tot 20.40 uur is er een dagbestedingsmarkt: de 
verschillende aanbieders hebben een stand in de Spiegelzaal waar ze 
uitgebreider informatie geven over hun locatie en hun activiteiten. 
Deze markt krijgt een vervolg op en rond Wereld Alzheimerdag  
(21 september) in de vorm van openstelling voor belangstellenden.  
Daar kan men zich voor opgeven met een aanmeldingsformulier, 
verkrijgbaar op 6 september. 
In oktober en november zijn er dan weer gewone bijeenkomsten op de 
eerste dinsdag van de maand. Het Alzheimer Café in december krijgt 
een feestelijk tintje vanwege het vijfjarig bestaan van AC Peelland. 
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. 

Druk bezocht Alzheimer Café Peelland 
 

De belangstelling voor het Alzheimer Café op 7 juni, met als thema de 
verhuizing naar een verpleeghuis, 
was erg groot. Waarschijnlijk vanwege het onderwerp. Veel mensen met 
dementie krijgen er na verloop van tijd mee te maken en dus is het een 
thema dat zowel voor hen als voor hun mantelzorgers van belang is. 
Meer dan zeventig gasten en vrijwilligers, afkomstig uit Deurne, Asten en 
Someren waren naar de Beiaard gekomen om over dit onderwerp 
geïnformeerd te worden. 
* Casemanager: spin in het web. 
Gespreksleider Jac Huijsmans ging in gesprek met Vivian de Vree 
(casemanager dementie bij de Zorgboog) en Marieke van der Hoff 
(werkzaam op het transferbureau van de Zorgboog). Zij gaven aan hoe 
het verloop van de ondersteuning doorgaans verloopt. De rol van de 
casemanager is daarbij erg belangrijk. Hij/zij is de spin in het web en 
weet de weg in de wereld van beschikbare hulp, instanties en 
financieringsregels. 
Zodra dementie is vastgesteld kan een casemanager ingeschakeld 
worden om een zorgplan op te stellen. Het belang van de persoon met 
dementie en de mantelzorger staat centraal en de zorg is erop gericht de 
persoon zo lang mogelijk thuis in de vertrouwde omgeving te laten 
wonen. Zeker in het begin van het ziekteproces moet de cliënt zo veel 
mogelijk zijn gewone ritme vasthouden, actief blijven en doorgaan met  
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de leuke dingen die hij/zij voorheen deed. Daarnaast of daarna zijn er 
nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld bij seniorenverenigingen, in de  
wijk en op dagbestedingslocaties. 
In de (doorgaans) driemaandelijkse contacten van casemanager met 
cliënt en mantelzorger worden de mogelijkheden besproken, de 
moeilijkheden vastgesteld en kan het zorgplan worden aangepast. Ook 
wordt naar de toekomst gekeken, want duidelijk is dat dementie een 
progressieve aandoening is, dat wil zeggen ernstiger wordt.  De kans is 
groot dat er een moment komt dat het voor de cliënt en voor de 
mantelzorger niet meer te doen is om de persoon met dementie thuis 
te verzorgen. Dat moet tijdig besproken worden, zodat in een vroeg 
stadium de mogelijkheden en wensen besproken en afgewogen 
worden. 
* Indicatie. 
Voor verhuizing naar een verpleeghuis, wat vriendelijker klinkt dan 
opname in een verpleeghuis, is een indicatie nodig. Zonder indicatie is 
plaatsing op een wachtlijst niet mogelijk. Tegelijk met de indicatie kan 
een voorkeur voor een instelling gegeven worden. Daar wordt, als het 
zo ver is dat verhuizing nodig is, als het kan rekening mee gehouden. 
Maar wachtlijsten en de soms toch onverwacht snelle noodzaak tot 
verhuizing zijn er oorzaak van dat niet altijd direct plaats is in de 
voorkeurslocatie. Dat neemt niet weg dat de wens van de persoon met 
dementie en de mantelzorger uitgangspunt is bij de besluitvorming. 
* Wet- en regelgeving. 
Zowel in het gesprek tussen de gespreksleider en de dames als in het 
vragenrondje na de pauze kwamen termen voor die niet voor iedereen 
gesneden koek zijn. Gesteld werd dat mede daarom de rol van de 
casemanager zo belangrijk is, want hij weet in die wirwar wel de weg. 
WMO, ZVW, WLZ, Wet zorg en dwang, Indicatie 5, levenstestament: 
allemaal termen en onderwerpen waar een Alzheimer Café-
bijeenkomst mee te vullen zou zijn. Ook met de aangestipte 
onderwerpen “Het logeerhuis” en “Het beheren van je 
persoonsgebonden budget” zou een avond gevuld kunnen worden.   
* Gezellig. 
Bij de bijeenkomsten van het ACP is het geven van informatie een 
belangrijk doel, maar daarnaast is er ook ruimte voor informeel contact, 
met name bij de inloop en in de pauze. Dit en  de achtergrondmuziek, 
ditmaal van Jan van Geffen uit Deurne, geven de avond ook een sfeer 
van een avondje uit, een avondje dat afgesloten wordt met het 
bedanken van de sprekers, het uitreiken van bloemen en het luisteren 
naar en meezingen met het altijd weer mooie lied van Pro et Contra: 
Schuil maar bij mij. 
 
Johan van Lierop.  
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Seniorenvereniging-mededelingen 

Goed voor Elkaar 
 

De zes wijkbijeenkomsten van Goed Voor Elkaar zijn afgerond. In totaal 
hebben 260 mensen de bijeenkomsten bezocht. De eerste conclusie 
mag dan ook zijn dat de bijeenkomsten in een behoefte hebben 
voorzien. De opzet was om mensen bewust te maken van de eigen 
situatie en hoe deze in de nabije toekomst eruitziet. 
Na een welkomstwoord en een filmpje ging men in kleinere groepjes aan 
de slag met de zogenaamde netwerkkaart. Dit mondde vaak uit in een 
goede discussie over de eigen situatie en dit is juist de opzet van Goed 
Voor Elkaar, inzicht in eigen situatie en dat men zelf actie moet 
ondernemen. Senioren worden geacht zo lang mogelijk thuis te blijven 
wonen en bij wie kun je dan terecht als je hulp nodig hebt? Voor veel 
deelnemers blijft het moeilijk om hulp te vragen, terwijl men wel graag 
hulp biedt.  
Veel voorkomende vragen gingen over woningbouw voor senioren, 
computerles voor mensen zonder enige computerervaring die nu merken 
dat het steeds moeilijker wordt nu alles digitaal gaat en hoe kun je het 
netwerk uitbreiden?  
Inmiddels hebben zich 12 mensen aangemeld voor een huisbezoek en 
daar zijn we nu mee bezig. De volgende stap zal zijn dat we in gesprek 
gaan met allerlei instanties ( bijvoorbeeld woningbouwvereniging, 
gemeente, seniorenverenigingen) om de vragen en suggesties van de 
deelnemers aan hen voor te leggen en gezamenlijk te bekijken hoe we 
zaken een vervolg kunnen geven. 
Dit plan gaat nu verder uitgewerkt worden, zodat Goed Voor Elkaar 
verder gaat en we gezamenlijk met anderen kunnen bijdragen aan een 
fijn dorp voor de inwoners en met name de senioren. 
  
Annelies Dittner. 

Albert Heijn spaaractie 
  
De Albert Heijn spaaractie, die gehouden werd van 7 maart tot 1 mei, 
heeft onze vereniging een mooi bedrag van 406,73 euro opgeleverd. Van 
de 22 deelnemende clubs en verenigingen zijn wij op de achtste plaats 
geëindigd. Niks mis mee dus. Op 11 mei werden in de winkel van AH de 
prijzen uitgereikt. Alle spaarders: bedankt voor het sparen en op naar de 
volgende actie. 
  
Namens het bestuur, Guus Zeebregts. 
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Onze overledenen 
 
Wij gedenken onze overledenen. Wij willen de familie graag ons 
medeleven betuigen en hen veel sterkte toewensen. 
 
Mevr. Nellie Berkers  Deken Meijerstraat 143 
87 jaar    overleden op 5-06-2022 
 
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. 

Najaarsreis 2022 
 

Na de succesvolle dagtrip in juni naar de basiliek van Oudenbosch, 
gevolgd door een prachtige boottocht met zeehondensafari en 
genoeglijke eet- en drinkmomenten, hebben wij op grond van vele 
vragen besloten om in het najaar weer een prachtige reis te organiseren. 
Ook nu weer met veel bezienswaardigheden, gezelligheid en niet te 
vergeten heerlijk eten en drinken. 
We zijn hard aan het werk om het programma rond te krijgen. We 
kunnen jullie verzekeren dat het een gezellige en inspirerende dag wordt. 
Er is altijd heel veel belangstelling voor de dagtochten. Dit blijkt ook weer 
uit het feit dat we velen hebben moeten teleurstellen voor onze 
voorjaarsreis, want ook hier geldt: vol is vol. 
We raden jullie aan, mocht je interesse hebben voor deze bijzondere 
dag, houdt De Luidklok in de gaten, schrijf je op tijd in en omcirkel in je 
agenda of kalender de datum: 25 oktober. We verheugen ons erop om er 
samen een mooie dag van te 
maken. 
 

Agnes Verdonschot,  
tel 06-38002752  
en Louis Michiels, tel 06-22277207.  
Mailadres: 
senior.reizen.asten@hotmail.com. 
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Zeehondensafari zeer geslaagd 
 

Op 7 juni vertrokken we met 62 leden van seniorenvereniging Asten en 
Ommel aan deze reis.             
Met chauffeur Edith achter het stuur kwamen we natuurlijk geheel 
volgens schema op tijd in Oudenbosch aan. Om aldaar de basiliek te 
bezoeken. Maar eerst uiteraard koffie en gebak. Hierna werden we in 
groepjes verdeeld voor de rondleiding. Allerlei jaartallen kwamen voorbij, 
onder andere het jaar waarin begonnen is met de bouw, 1865. De 
basiliek werd voltooid in 1892. En verder teveel om op te noemen of te 
onthouden. Maar wel mooi het verhaal van de beschilderde pilaren en 
het plafond in de koepel, dat als marmer oogt, maar het niet is. Knap 
gemaakt in die tijd.  
Na deze bezichtiging reden we naar Sint Annaland op het eiland Tholen. 
Daar lag de rondvaartboot klaar. Eenmaal aan boord kon iedereen aan 
de lunch beginnen. De zeehonden lagen klaar om bekeken te worden. 
Ze wisten immers dat we kwamen. Mooi om te zien. Voor ons niet 
alledaags net als de vijf kilometer lange, imposante Zeelandbrug, die 
steeds op de achtergrond was. Een knap stukje staal, gebouwd op 54 
pijlers. En in 1965 geopend door onze  voormalige koningin Juliana. 
Uiteindelijk voeren we ook nog onder deze brug door en konden deze 
ook nog van dichtbij bekijken. Weer van boord hadden we wat tijd om 
wat van Zierikzee te zien. Kort, maar een kleine indruk van een mooie, 
oude stad. 
Voldaan weer de bus in en terug naar Brabant,  waar we in Terheijden 
verwacht werden voor het diner. Zoals bekend voor velen een prima 
adres. Heel voldaan belandden we rond 21.30 uur weer in Asten.  Mede 
door de goede organisatie en het prachtige weer een hele geslaagde 
dag. Deze reis gemist? Dan maar mee met de volgende trip in oktober. 
Houd de Luidklok in de gaten.  
 

Maria Aarts. 

Op zeehondensafari met de KBO  
 

Een Twintours-bus met oudere gasten, allen KBO-ers, vertrok uit Asten 
Niemand keek er zuur. Chauffeur Edith aan ’t stuur 
En vijfenvijftig personen die daar precies mooi in pasten. 
Vakkundig reed Edith door fileverkeer,  
buiten was het redelijk mooi weer. 
In Oudenbosch op bezoek: met koffie en koek. 
Dan basiliekbezichtiging met uitleg door een vakkundige heer. 
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Met rollators wel iets van de slome, zijn we bij de basiliek aangekomen. 
Binnen zó imposant en de uitleg interessant 
De kerk was een kleine kopie van de Basiliek van Rome. 
 
Een zekere “Kiske” had er veel “werk” verricht 
Lag hoog in de koepel met zijn ogen gericht 
op zijn prachtig schilderwerk, in deze bijzondere koepelkerk 
Járenlang aan gewerkt, een práchtig gezicht. 
 
Na een ritje met de bus naar Sint-Anna land 
Kwamen we bij de rondvaartboot aangeland 
Daar kregen we onverstoord lekkere lunch zó aan boord 
 Aan dek de zeehondjes spotten die te zonnen lagen op hun eigen strand  
 
We kregen uitleg over touwen 
en netten, 
Die gebruikt werden bij 
mosselzaadjes zetten 
En diep in het water na ruim 
twee, drie jaar later 
Waren ze zes centimeter klaar 
voor consumptie: lekker van 
de vette. 
 
Vol informatie en gevulde magen voeren we vlug 
Met z’n allen ónder de vijf km lange Zeelandbrug 
De langste brug in rang, maar niet meer zo lang 
Want in Denemarken haalden zij ’t record  terug. 
 
Het volgende bezoek was in Zierikzee 
En iedereen liep gezellig maar weer mee 
Omdat het zonnetje erg warm was. kozen we voor een koel terras 
Op tijd allen naar de bus en iedereen tevree. 
 
Om vijf uur zaten we allemaal weer in de bus wat moe 
En Edith reed ons naar Terheijden toe, waar ons een diner toelachte 
En een lekker maal dat ons daar wachtte 
Dan voldaan in  de bus en bij uitstap: houdoe !! 
 
Met Dank aan Edith de chauffeur, Agnes onze begeleidster en  
het Ehbo-duo Tonny met partner.  
 
Anny Ermers. 
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Zweedse puzzel gemiddeld 
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Zweedse puzzel pittiger 
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Cultuurt(r)ip 
 

Noteer vast in uw agenda. Op 
dinsdagmiddag 13 september willen we 
het Vincentre museum in Nuenen 
bezoeken. Daarna maken we, onder 
leiding van een gids, een wandeling "in 
de voetsporen van Vincent". 
Uitgebreide informatie komt in de 
Luidklok die eind augustus verschijnt. 
 

Namens de cultuurwerkgroep, Cora Gemen. 

Cultuurtrip naar Kasteel Geldrop  
 

Op deze mooie lentedag op  
10 mei vond de tweede cultuurtrip van de seniorenvereniging plaats. 
Een grote groep van 38 deelnemers bezocht, deels met auto’s, maar ook 
met de fiets, het kasteel in Geldrop. Een geoefende wandelaar was zelfs 
zo dapper de route lopend af te leggen.   
De aanwezige gidsen leidden de groep door de geschiedenis van het 
kasteel en haar eerste bewoners vanaf het jaar 1350, toen het landgoed 
met het kasteel gesticht werd. De gidsen vertelden over de adellijke 
bewoners, baronnen en baronessen, gedurende de geschiedenis. 
Namen als Philip en Jan van Geldrop kwamen voorbij en Amandus van 
Horne die onder andere door de 80-jarige oorlog onderdak verleende 
aan Frederik Hendrik. In 1972 verliet baronesse van Tuyll van 
Serooskerke het kasteel. Zij bezat ook het kasteel in Heeze. Haar latere 
familie woont daar nu nog. De gidsen lieten de mooie, bewaarde kamers 
zien met vele antieke meubelen, serviezen en andere oudheden.  
Het kasteel doet momenteel dienst als trouwzaal. Ook was er een 
expositie van kunstenaar Mar Diemêl die leefde van 1903 tot 1983. Zijn 
kleindochter Ingrid Gaasterland-Diemêl gaf uitvoerig uitleg over de mooie 
werken. Hierna liep de groep naar de 
kasteelhoeve met de fraaie tuin en 
monumentale bomen, in 1870 aangelegd. 
Tenslotte belandden we met zijn allen op 
het gezellige terras, waar genoten werd 
van koffie en thee of een drankje met wat 
lekkers erbij. Het was een mooie dag.  
De volgende trip staat voorlopig in de 
planning op 13 september.  
 

Tiny Leenders-van de Beuken. 
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  Seniorenvereniging-activiteiten 

Ontmoetingspunt 
 

Iedere dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur bent u van harte welkom 
bij Jan van Hoek op de Markt te Asten. Bij een kop koffie of thee, iets fris 
of een borreltje kunt u met anderen het laatste nieuws uitwisselen, 
elkaar ontmoeten, lief en leed delen, praten over datgene wat u 
bezighoudt of gewoon genieten van gezelligheid. Elkaar ontmoeten, 
zorgt voor verbinding en ontspanning en dat heeft iedereen af en toe 
hard nodig.  
Kom gewoon eens binnenlopen, kom erbij zitten, maak kennis met 
leeftijdsgenoten. Voor iedereen die nu daar komt, was het ooit ook de 
eerste keer. 
 
Namens de werkgroep: Inge Veenhuizen. 

Werkgroep Vieringen en Activiteiten. 
 

Nationale Seniorendag. 
Op de eerste vrijdag van oktober, dat is dit jaar vrijdag 7 oktober, is het 
de Nationale Seniorendag. Een dag waarop alle tachtigplussers in Ne-
derland, dus natuurlijk ook de tachtigplussers uit Asten en Ommel, een 
beetje extra verwend worden. 
U wordt door het bestuur van  Seniorenvereniging Asten en Ommel uit-
genodigd om in de Beiaard deel te nemen aan een goed verzorgde lunch 
en een gezellige ontspanningsmiddag met een drankje, entertainment 
met muziek en zang. 
De middag begint met de lunch om 13.00 uur en eindigt rond 16.15 uur. 
Omdat er in juli geen KBO-bladen bezorgd worden, leest u in de Luidklok 
van augustus nog een keer een herinnering. En in de Luidklok van sep-
tember vindt u dan een aanmeldingsformulier. We zijn erg benieuwd 
naar de opkomst van onze tachtigplussers., 
 
De Spellenmiddag. 
Iedere tweede maandag van de maand komen liefhebbers van bordspel-
len bij elkaar in de huiskamer van de Beiaard. Van 13.30 tot ongeveer 
16.00 uur, met halverwege een koffie-of theepauze, genieten de aanwe-
zigen van twee heerlijke, ontspannende en spannende speluurtjes. 
Scrabble, Yahtzee, Skip-Bo, Mens-erger-je-niet, Rummicub, Letra-Mix, 
Triominos, Ganzenbord enzovoort zijn de favoriete spellen. Kaarten kan 
ook en een eigen spel meebrengen is ook superleuk. 
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Kom ook eens een keer kijken of meedoen. U bent van harte welkom. 
Wat?  KBO-spellenmiddag. 
Waar?  In de huiskamer van de Beiaard. 
Wanneer? Na de zomervakantie op maandag 12 september. 
Kosten? Voor de koffie of thee kunt u met een Beiaardmunt of 
  contant betalen.  
Kunnen wij u de volgende keer ook verwelkomen? Kom gewoon eens 
meedoen. 
 

Liederentafel. 
In de vorige berichtgeving was het al genoemd: de mannen van Toffel 
Vier treden weer op in september. In de maand mei hadden zij er al veel 
zin in en stond de zanggroep met een groot aantal het eerste optreden 
sinds corona te verzorgen. Ook durfde een aardig aantal 
belangstellenden het aan om uit volle borst mee te zingen met de liedjes 
uit de bundel. 
En het wás gezellig. Bij de volgende Liederentafel hopen wij nog méér 
zangliefhebbers te verwelkomen. Komt u ook? Neem gewoon iemand 
mee, een vriend of vriendin. Hoe meer stemmen, hoe meer klank. En 
samen zingen verbroedert. Het was dus al eerder gemeld, maar voor alle 
zekerheid nogmaals datum en tijd. 
Wat?            KBO-Liederentafel. 
Waar?  In de Spiegelzaal van de Beiaard. 
Wanneer? Op maandag 5 september 2022. 
Tijdstip? Aanvang 13.30 en einde om 15.30 uur met halverwege 
  pauze. 
Kosten ? Voor de koffie/thee één Beiaardmuntje of contant. 
 

Namens de werkgroep Vieringen en 
Activiteiten: Inge Veenhuizen.  

KBO kom bij ons koersballen. 
 
Ja ik weet het, KBO heet tegenwoordig 
seniorenvereniging, maar het kan ook 
betekenen “kom bij ons”. 
Speciaal geldt dit voor de koersbalclub.  
Ik ga soms wel eens biljarten in de Beiaard. Zo ook vandaag en wat zie 
ik. Bij de ingang zitten vijf mensen, leden van de koersbal club, min of 
meer zielig te kijken. Zij kunnen vandaag niet koersballen, want ze 
hebben een lid te kort. Ze hopen dat hij/zij alsnog komt, want anders kan 
het niet doorgaan. 
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Het gebrek aan leden bij het  koersbal bestaat al enige tijd. Dat is 
jammer, want vooral koersbal is een sport waaraan je bijna altijd nog kunt 
meedoen. Ook wanneer je andere sporten niet meer kunt beoefenen, 
koersbal kan bijna altijd. Bij koersbal hoef je je niet geweldig in te 
spannen, het is gezellig, je hebt contact met anderen, leert mensen 
kennen en je kunt buurten over van alles.  
Denk er eens over na. Geef je op, je doet er niet alleen jezelf een plezier 
mee, maar ook anderen. Kom er bij. Elke maand staat in de Luidklok 
wanneer het te doen is. 
 

Piet Schippers. 

Wandelen met de Stappers 
 

Liefhebbers van gezellig een dagje wandelen. 
Donderdag 15 juni mogen alle liefhebbers van een 
echte Ardennentocht mee gaan naar Solwaster voor 
een tocht door het dal van de Hoëgne. 
Solwaster is een typisch Ardens dorpje, het op een 
heuveltop gelegen centrum bestaat uit een pleintje met 
een kerk, een café en enkele boerderijen. We wandelen 
het dorp uit, volgen de Statte, een snelstromende beek. 
Herhaaldelijk moeten we de directe nabijheid van de 
beek verlaten, omdat de stroom haar bedding langs de rotswand kiest. 
Het pad is bezaaid met keien en wortels, klimt en daalt, maar met het 
aanleggen van veel bruggen is het goed wandelen en kunnen we 
genieten van een mooie tocht.  
De rotsen in dit gebied dateren uit het Cambrium tijdperk, ongeveer 550 
miljoen jaar oud. Bedenk dat de platen horizontaal gevormd zijn en nu 
verticaal staan. Op de Roche de Bilisse zagen wij een oehoe, de 
grootste nachtroofvogel met een spanwijdte van 160 cm  die jaagt op 
zoogdieren en vogels, zoals hazen, duiven en eksters. 
Nadat we op de hoogvlakte over brede veldwegen rond Wihonfange, 
een klein hoogveenveld, zijn gewandeld, gaan we de Hoëgne volgen. 
Opvallend zijn de vele watervalletjes in deze beek. Afhankelijk van de 
omstandigheden wandelen we 17 of 19 km. Het is een tocht over steeds 
stijgende en dalende boswegen, waar we vaak in ganzenpas moeten 
lopen. Maar wij zijn toch ervaren wandelaars? Dus rekenen wij erop dat 
er weer veel natuurliefhebbers mee gaan wandelen op deze mooie tocht. 
Donderdag 21 juli gaan we met de Stappers van uit Kornelimúnster in 
Duitsland wandelen door de dalen van de Itterbach en de Inde, beken 
die in Kornelimúnster samenvloeien. Wij trekken door de weilanden 
langs prachtige meidoorn en sleedoornheggen waar vele zeldzame  
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vlinders te bewonderen zijn. Opvallend zijn de zwarte elzen en de wilde 
rozen die langs de Itterbeek staan. Rond 1900 was deze streek de 
belangrijkste leverancier van gebrande kalk. De ronde kalkovens staan 
nu uitgedoofd  als monument in het landschap waar ook vele mooie 
boerenhoeves staan. Langs de beek staan verschillende oude 
watermolens, maar het meest opvallend is de grote variatie in planten. 
Mia zal haar wildeplantengids hier vaak mogen raadplegen. Het is de 
moeite waard om de dag af te sluiten met een bezoek aan het plaatsje 
Kornelimünster met zijn vele fraaie woonhuizen, kerkjes en terrassen. 
Verzuim zeker niet een blik te werpen in de fraaie abdijkerk. Het klooster 
van Kornelimünster werd in 8l7, vlak na de dood van Karel de Grote, 
gesticht door diens zoon Lodewijk de Vrome. 
 
Voor info loetvanbeers@upcmail.nl  en 0493-692119. 
               jo.jurgens@kpnmail.nl en 06-48360783. 

IVN-wandelingen voor senioren 
 

Op woensdag 13 juli van 13.30 tot 16.00 uur, wandelen door De Pan in 
Maarheeze, een wandeling van 5 km. Vertrek vanaf de parkeerplaats 
aan de Panweg in Maarheeze. Laarzen worden aanbevolen. 
 

Dinsdag 26 juli van 9.30 tot 12.30 uur 5 km wandelen door de Lange 
Bleek. Vertrek vanaf de bocht Vlaamse weg in Sterksel. Thema: bos- 
en heidelandschap. 
 

Woensdag 10 augustus van 13.30 tot 16.00 uur.  Ongeveer 17 km 
fietsen over de Strabrechtse heide. Vertrek vanaf Beuvenlaan in 
Someren. Thema: bloeiende heide. 
 
Dinsdag 23 augustus van 9.30 tot 12.30 uur 4,5 km wandelen door het 
Witven. Vertrek vanaf einde Beuvenlaan in Someren. Thema: 
antiverdrogingsmaatregelen. 

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. 
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Ouderenbridge en rikconcours 
 

Het bridgen op de dinsdagmiddag en het rikken op de vrijdagmiddag is 
inmiddels gedurende de vakantietijd gestopt. Wij starten weer op 
dinsdagmiddag 6 september met bridge en op vrijdagmiddag 9 sept met 
rikken. 
 
Jo van Horssen. 

Een grandioze verwenmiddag 
 
Toen een paar weken geleden iemand aan de 
voordeur belde, zich voorstelde en met mij in de 
huiskamer een gesprekje aanging, drong het nog 
niet direct tot me door, dat er iets heel leuks stond te 
gebeuren. 
Ineke, zo heette ze, vertelde dat ze mijn naam van iemand had 
doorgekregen. Net als die iemand, ben ik voor veel zaken van anderen 
afhankelijk, maar gelukkig niet eenzaam, want dank zij hobby’s en 
bezigheden én vooral mijn vrijwilligerswerk voor onze 
seniorenvereniging, geniet ik van veel  fijne contacten. Toch kwam Ineke 
mij vragen of ik zin had om deel te nemen aan een gezellige middag met 
andere senioren en wel in Someren-Eind. Nou, daar zei ik geen nee 
tegen. Ik vroeg me wel af wat het kostte en hoe ik daar kon komen, want 
ik heb geen auto. Maar Ineke zei dat het niets kostte en dat de middag 
me aangeboden werd door de Rotaryclub. ‘Voor alles wordt gezorgd en 
u krijgt van ons een brief met het programma.’ 
Huh? Mijn oogjes gingen heel even op steeltjes staan en ergens in mijn 
achterhoofd begon er iets te dagen wat betreft de betekenis van die 
naam. Ik was namelijk altijd in de veronderstelling geweest, dat het 
vanuit een speciale geloofsovertuiging opgericht was. Maar nee, de 
Rotaryclub blijkt goed betalende sponsors te hebben met als doel 
regelmatig voor bepaalde groepen mensen iets te willen doen en te 
betekenen en ze een keer extra in de watten te leggen. Dit jaar koos 
men voor de senioren. 
Donderdag 9 juni kwam een luxe auto mij aan huis ophalen om even 
later twee andere senioren, die een straatje verder wonen, in te laten 
stappen. En dat waren ook nog eens bekenden van mij.  
In gemeenschapshuis Den Einder werden we hartelijk ontvangen door 
een grote groep vrijwilligers, want de bezoekers kwamen uit Deurne, 
Asten en Someren. Koffie met gebak en een openingswoord van de 
voorzitter die de aanwezigen welkom heette. Iedereen zat gezellig 
gemengd en men vond al snel gespreksstof met elkaar. 
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Omdat er net een enorme stortbui was voorbijgetrokken, konden we nog 
niet in de pastorie terecht, dus de uitleg over de aanschaf van dit 
markante en mooie gebouw door de gemeenschap van Someren-Eind 
werd meteen ter plekke in de zaal gegeven. 
Hans van Gorp gaf een heel mooi optreden met zijn warme stem en 
perfect gitaarspel. Voor de belangstellenden kon even later een 
bezichtiging van de pastorie toch niet uitblijven en dat was een beleving 
apart. Ook een wandeling door het prachtige, aanliggende park lieten 
sommigen zich niet ontgaan. 
Terug in Den Einder werden we ontvangen met een heerlijke barbecue.  
Rotaryvrijwilligers ontfermden zich buiten, onder een partytent, over de te 
grillen hamburgers, kippenstukjes, worstjes, en spekjes, die ze met 
zichtbaar plezier bij de senioren aan tafel bezorgden. Salades erbij, 
drankjes en melodieuze achtergrondzang van Hans. Tot slot ijs met 
slagroom toe en een kop koffie. 
Na het slotwoord mocht Rotary deze geslaagde verwenmiddag afsluiten. 
De auto’s reden weer voor, de passagiers stapten in en iedereen zal 
rond 18.00 uur weer thuisgekomen zijn. 
Dank u wel, alle vrijwilligers van de Rotary Deurne, Asten en Someren. 
Jullie hebben een grote groep ouderen een hele mooie middag gegeven. 
Ik meende altijd, dat ik al tevreden genoeg was, maar deze middag 
voelde voor mij toch als extra luxe, waar ik overigens volop van genoten 
heb. 
  
Inge Veenhuizen. 

Een kleuterjuf vertelt (4) 
 
Het was dierendag op school en alle kleuters mochten die dag een 
huisdier of dierenknuffel meebrengen. Het was een drukke bedoening 
op de speelplaats en een gekrioel en gedoe met dier en kleuter. Wij 
(twee juffen) zaten vanuit de klas dit gedoe aan te kijken. We hadden 
net stempelkussens gereed gemaakt en de stempelinktfles stond nog 
geopend op een tafeltje. Nu maar zien hoe we die letterlijke 
beestenbende de klas in kregen. 
Een van de kinderen kwam in de klas iets vragen en stootte per 
ongeluk de inktfles om. Eén zwarte, vieze, dikke laag inkt kwam op de 
vloer terecht. Oh néé, net nú? Vreselijk! Het kind schrok en liep toen 
ook nog met haar voetjes door de inkt heen, snel de klas uit, een spoor 
van zwarte voetstapjes achterlatend. Hoe we dát opgelost hebben weet 
ik niet goed meer. Ik denk  dat er één juf naar buiten is gegaan en de 
andere zoveel mogelijk de inktsporen schoon probeerde te krijgen en 
dat was niet helemaal gelukt volgens mij. 
 



21 

 

Ander triest voorval. 
Ik had, al zittend op de vloer, een kleuter op mijn knie om hem iets van 
dichtbij uit te leggen. Hij hield zich vast aan de binnenkant van de 
deursponning, toen er iets vreselijks gebeurde. Een kleuter kwam door 
die deur naar binnen en deed de deur dicht. Een schrééuw en ik zat 
meteen onder het bloed. De vinger van het kind was tussen de deur 
gekomen! Ik bedacht me geen moment en rende naar de andere klas. 
Die juf zag me aan komen en greep meteen de autosleutels en 
sommeerde de stagiaire, die gelukkig aanwezig, was, de kinderen verder 
op te vangen. We reden met het gewonde kind naar de ouders, maar die 
waren niet thuis. Dan maar door naar de huisarts. Het kind huilde van de 
pijn en ik hield hem stevig al troostend tegen me aan. De huisarts kon 
weinig uitrichten en zei dat we naar het ziekenhuis moesten. We reden 
naar de EHBO-post en dáár werd de kleuter uiteindelijk geholpen. Met 
een klein, zielig jongetje, geheel in verband en mitella, reden we naar zijn 
thuisfront. Moeder was al ongerust en schrok natuurlijk toen ze ons aan 
zag komen. Zeker toen ze al dat bloed op mijn witte bloes zag. 
Ik vertelde wat er gebeurd was en toen ze wat van de schrik bekomen 
was, gaf ze toe dat ze blij was, dat ze niet thuis was geweest. ‘Ik zou niet 
geweten hebben wat ik dan had moeten doen, want ik had dan ook geen 
auto gehad,’ zei ze. Ze was nu dus dankbaar dat wij deze situatie met 
haar kind hadden opgelost.  
 

Anny Ermers. 

Levenspuzzel     
 
Ieder mens krijgt bij zijn geboorte de eerste vier puzzelstukjes mee, 
namelijk de vier hoekjes waar later álle stukjes tussen moeten gaan 
passen. 
De eerste vier hoekjes liggen voor iedereen vast. Hoekje een is je 
geboortedatum, hoekje twee je eigen naam, hoekje drie staat voor je 
ouders en hoekje vier is je geboorteplaats. Heel af en toe kan het 
gebeuren, dat het helaas bij deze vier hoekjes blijft. Maar in het 
alleruiterste geval kan zo’n puzzel uit méér dan 10.000 stukjes bestaan. 
Het ligt er maar aan welke doos joú bij de geboorte is toegewezen. 
De eerste stukjes worden wellicht samen met je ouders, broers of zusjes 
gelegd. Op school begin je, eerst samen met je onderwijzer, en al steeds 
vaker alleen, beslissende stukjes te leggen. Je bent trots op je stuk wat 
al af is en al een klein beetje laat zien wat de afbeelding gaat worden. 
Er komen dagen dat je niet aan puzzelen toe komt en er geen 
vorderingen te zien zijn. Maar soms zit je dagen lang te puzzelen. Je 
komt er niet uit en het zou zo fijn zijn als iemand je wat kwam steunen en 
wat inzichten en bijstand zou kunnen geven. 
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Maar er zijn dagen dat het ene stukje na het andere goed aansluit bij de 
gelegde stukjes. Je bent zo tevreden dat het allemaal zo voorspoedig 
gaat. Trots dat je dat hele stuk al helemaal alleen uitgepuzzeld hebt. Af 
en toe raak je een stukje kwijt. Je blijft zoeken en je vindt het niet. Het 
stemt je ontevreden en je blijft zoeken tot je het gevonden hebt. Dat 
stukje blijkt uiteindelijk wel te passen, maar je ziet het kleurverschil, 
omdat het wat beschadigd is.  
Opeens merk je, dat je al over de helft bent met leggen. Hoeveel stukjes 
moet je nog? We kunnen ze wel wat gaan sorteren. De vrolijke kleuren, 
voor de blije, zorgeloze dagen, de moeilijk gevormde stukjes, voor de 
onzekere en afwachtende tijden en de kantjes zijn om dingen in je leven 
af te sluiten. De donkere stukjes komen ook voor als je moet rouwen of 
voor een ernstige zieke in je nabijheid. 
Vaak ben je supergelukkig als de stukjes zómaar opeens spontaan 
blijken te passen. Je bent gelukkig en voldaan en kijkt tevreden naar al 
die stukjes die je al gelegd hebt en wat er voor mooie fragmenten te 
voorschijn zijn gekomen.  
Hoe zal de héle puzzel er straks uit zien? Wanneer is ie helemaal áf? 
Kan ik dat allemaal nog wel alleen dan? Weet ik ze nog goed te 
plaatsen? Ga ik stukjes verliezen? Zal ik aan stukjes gaan knabbelen? 
Of uitdelen? Weet ik nog wel strakjes of dat míjn puzzel is? Wanneer valt 
het láátste stukje op zijn plaats? En wanneer dan uiteindelijk het 
allerlaatste stukje gelegd zal gaan worden, weet niemand, ook jijzelf niet. 
Maar laten we er van uitgaan dat het een wonderlijk en persoonlijk 
kunstwerk is geworden, dat de nabestaanden wellicht met eerbied zullen 
blijven koesteren. 
          
Bedacht door Anny Ermers-Brugmans.     
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Activiteiten                                                                                        
vanaf 7 augustus t/m 30 september 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 In de maanden juli en augustus geen 
spellenmiddagen. 

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. 

IVN-wandeling senioren Woensdag 13 juli De Pan. Dinsdag 26 juli 
Lange Bleek. Voor meer info zie De Luidklok. 

Koersballen. Iedere maandag van 13.45 tot 16.00 uur. 

Blijf Actie(f) Ommel 

Programma voor de woensdag 

Elke woensdag 9.30 uur tot 11.30 uur CREA 

  12.00 uur gezamenlijke maaltijd 

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

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

Buurtkamer Elke maandag van 9.30 uur tot 11.45 uur – 

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

Alzheimer Café  
Peelland 

Elke 1e dinsdag van de maand. Zaal open 
vanaf 19.00 uur. 

Ouderenvereniging  
Nooitgedacht (biljarten) 

Elke dinsdag- en donderdagmiddag van 
13.00 tot 17.00 uur 

Ouderenbridge Vanaf dinsdag 6 sept. Aanvang 13.15 uur. 
Inschrijven vanaf 12.45 uur. 

Rikconcours Vanaf vrijdag 9 sept. Aanvang 13.30 uur 
inschrijven vanaf 13.15 uur. 

Activiteiten in De Lisse 

Handwerken Maandag van 14.30 tot 16.00 uur. 
Restaurant. 

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

Geheugentraining Dinsdag van10.30 tot 11.30 uur.                  
2de etage. 2 euro per maand. 

Sjoelen en Rummikub Dinsdag van 14.30 tot 16.00 uur. 
Restaurant. 

Wandelen Dinsdag van 14.30 tot 16.00 uur. 

Gym (De Lisse) Woensdag van 10.30 tot 11.15 uur.                 
3de etage. 

Geheugentraining Woensdag van 10.15 tot 11.30 uur.                
2de etage. 2 euro per maand. 

Breien langste sjaal Woensdag van 14.30 tot 16.00 uur. 
Restaurant. 

Crea Donderdag van 10.00 tot 11.30 uur.                
2

de
 etage. 6 euro per maand. 

Kienen vanuit AGV 1e en 3e donderdag van de maand van 
14.00 tot 16.00 uur. 

Gym Vrijdag van 10.30 tot 11.15 uur. 

Geheugentraining Vrijdag van 10.15 tot 11.30 uur. 
Restaurant. 2 euro per maand. 

Koersbalvereniging Vrijdag van 14.30 tot 16.00 uur.                       
3de etage. 2 euro per maand. 

Extra activiteiten Voor informatie kunt u terecht bij team 
Welzijn De Lisse. 
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Oplossingen puzzels 

Kopij voor het volgende nummer  
kan worden ingeleverd  

tot en met zondag 7 augustus !! 

Gemiddeld 

Pittiger 
1. Gemiddeld met als oplossing: 
HITTEGOLF 
2. Pittiger met als oplossing:   
TUINFEEST  
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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   tel. 0493-692052  
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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