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De Luidklok augustus 2022 jaargang 16  nr. 7 

Voor beëindigen lidmaatschap Seniorenvereniging  bel  vóór 1 januari   

06-25 35 05 65  (ledenadministratie)  

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

Kopij voor het volgende nummer kan worden ingeleverd  
tot en met zondag 11 september. 
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Vakantietijd en mantelzorg 
 
Het is stil om me heen, want het is weer die 
tijd van het jaar dat de meeste mensen op 
vakantie zijn. Ook onze dochter en haar 
gezin zijn inmiddels vertrokken. Ze rijden nu 
zo ongeveer door het zuiden van Frankrijk 
op weg naar Spanje. Vanmorgen zijn ze in 
alle vroegte op weg gegaan, dus hebben we gisteren al afscheid van ze 
genomen. Dat doen we altijd, want je weet maar nooit. 
Dit keer waren ze toch wat bezorgder om ons achter te laten, want 
manlief zit in de lappenmand en ik heb de schone taak om mantelzorger 
te spelen. Maar we redden het wel samen, dat lukt ons altijd wel. Hoewel 
onze dochter nu toch verschillende keren mee in heeft moeten springen 
om ons op en neer te brengen naar het ziekenhuis. 
Manlief heeft zijn voet gebroken en niet zo’n beetje ook. Hij is inmiddels 
geopereerd en alle botten zijn weer op hun plek gezet. Maar dat betekent 
wel dat hij, ondanks dat hij in het gips zit, zes weken niet op die voet mag 
staan. Dus zit hij in een rolstoel en crost hij zo het hele huis door en 
samen met mij ook het hele dorp. 
Niks aan de hand zou je denken, maar dat is toch niet helemaal waar. 
Dat begint al ’s morgens bij het opstaan. Wij slapen op de eerste 
verdieping en dat betekent dat we daar de rolstoel niet bij de hand 
hebben. Maar we hebben een kruk op wieltjes en die rijd ik ’s morgens 
naast zijn bed zodat hij eruit kan komen. Dan rolt hij zo naar de 
badkamer, moet dan even op één been gaan staan, zonder gebruik te 
maken van zijn gebroken voet, dan til ik de kruk over de drempel en dan 
kan hij weer gaan zitten. Maar dan komt de grootste truc, die ik iedere 
morgen opnieuw nog steeds eng vind. We rollen de kruk tegen de 
doucheruimte aan. Daar zit een lage drempel, maar toch altijd nog best 
hoog voor deze truc. Hij zet zijn gezonde been dan over dat drempeltje, 
moet dan weer gaan staan en balancerend op dat ene been een halve 
slag draaien om uiteindelijk op een douchekruk neer te vallen. Het is 
iedere morgen weer een opluchting als hij veilig en wel op dat krukje zit, 
maar ja, hij moet er natuurlijk ook weer uit.  
De trap op en af gaat eigenlijk best wel goed, al kost hem dat wel 
behoorlijk wat inspanning, want zittend gaat hij zo van tree naar tree. 
Eenmaal beneden redt hij zich weer wel en kan hij me soms zelfs wat 
helpen bij kleine karweitjes. Voor de rest sta ik er momenteel alleen voor 
en dat op een moment dat het eigenlijk helemaal niet goed uitkomt. 
Onze tuin wordt binnenkort namelijk helemaal verbouwd en voordat ze 
gaan beginnen, zouden wij de gebeitste planken van onze bestaande  
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schuur vervangen door planken van keralit, een soort kunststof. Nou, dat 
plan werd dus even met de grond gelijk gemaakt door die gebroken voet. 
Gelukkig neemt de hovenier, die onze tuin aan gaat pakken, dat karwei 
voor zijn rekening. Maar de planken eraf halen, dat heb ik uiteindelijk zelf 
gedaan. Gelukkig kwam onze schoonzoon ook een avond meehelpen en 
is de laatste wand nog snel afgebroken door onze hovenier. En nu, een 
paar flinke blauwe plekken verder, veroorzaakt door een plank en door 
een breekijzer, zijn we de trotse eigenaren van een afgepelde schuur. 
Volgende week komt de hovenier met zijn werklui en gaat zo’n twee 
weken aan de slag om van onze tuin en schuur weer iets moois te 
maken. En dan moet ook mijn man weer naar het ziekenhuis en krijgt hij, 
als het meezit, loopgips, zodat hij weer een beetje mobieler is. We kijken 
er naar uit. 
Hopelijk hebben jullie ook weer uitgekeken naar de Luidklok, want, na 
een maand vakantie, wordt het toch weer tijd dat hij op de mat valt. Er 
valt weer genoeg te lezen en ik wens iedereen dan ook weer veel 
leesplezier. 
 

Marie-Louise. 

Van de voorzitter 
 

Onze seniorenvereniging houdt zich niet alleen bezig met leuke 
activiteiten, maar doet ook aan belangenbehartiging. KBO-Brabant doet 
dat op het gebied van met name landelijke zaken zoals: AOW, 
Pensioenen, zorg, toeslagen die ouderen betreffen en zet zaken op de 
politieke agenda in Den Haag. Ook komen zij aan tafel  bij de minister of 
staatssecretaris. De belangen voor ons ouderen worden daar aan de 
orde  gebracht. Dit lobbywerk heeft vaak een lange adem, maar door te 
wensen, te willen en soms te eisen komen er toch goede dingen voor 
ons uit.  
Ook lukt het om in de krant en zelfs op televisie te komen. Bijvoorbeeld 
net voor de vakantie op de voorpagina van het ED over de schrijnende 
situatie bij de thuiszorg, waar in de vakantieperiode mensen geen 
thuiszorg dreigen te krijgen. Dit wordt zo onder de aandacht van het 
grote publiek gebracht. 
Het kringbestuur zit regelmatig bij de gemeente, met ambtenaren en 
wethouder hebben we het dan over lokale zaken zoals: zorg en welzijn 
(WMO), verkeersveiligheid, bouwen en wonen en onderwerpen die op 
dat moment actueel zijn. Zoals nu bijvoorbeeld het gemeenschapshuis, 
waar we ook met het bestuur van het gemeenschapshuis praten over 
ruimtes die we willen en huurprijzen. Over de woonvisie die gemeente  
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gaat opstellen en dan met name over het hoofdstuk woon-zorg. Dit is ook 
in Asten een probleem, hier moet echt nieuw beleid gemaakt worden en 
snel tot uitvoering komen. Wij willen daar intensief bij betrokken zijn, wel-
licht ook met een of meerdere middagen of avonden waar alle leden wor-
den uitgenodigd. Zo krijgen we dan een nog beter beeld van wat de wen-
sen en noden zijn van u. 
Zoals u leest is er nog genoeg te doen voor het bestuur, maar dat doen 
we met plezier. 
 

Theo Martens. 

Alzheimer Café 
 

September wordt een bijzondere maand voor het Alzheimer Café. 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. 
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  
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vindt iedere eerste dinsdag van de maand plaats in Dienstencentrum de 
Beiaard aan de Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten. Het programma start om 
19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur. De zaal gaat open om 19.00 uur. De 
toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. 
 
Alzheimer Café Peelland. 

Seniorenvereniging-mededelingen 

Congres ‘Bouwen aan de Toekomst’ 
 

Zaterdag 2 juli vond in het provinciehuis het congres ‘Bouwen aan de 
Toekomst’ van KBO-Brabant plaats. 
Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport sprak over de 
toekomst van de zorg en hoe die er uit zou kunnen zien. Een grote 
toename van het aantal ouderen en te weinig mensen die de benodigde 
zorg kunnen verlenen, maken nieuwe inzichten in beleid volgens de 
minister noodzakelijk. Een nieuwe beleidsnota is maandag 4 juli aan de 
Tweede Kamer aangeboden. Rode draad in het verhaal van de minister 
was, dat we samen als gemeenschap meer zullen kunnen doen. In de 
discussie in het daarop volgende panel werden voorbeelden in Brabantse 
regio’s  gepresenteerd. Uiteengezet werd hoe men in de praktijk daarmee 
aan de slag gaat.  
Na de middag was er een projectenmarkt en de mogelijkheid om 
workshops bij te wonen. Ik heb de workshop Voorzorgcirkels’ bijgewoond. 
Dit kunnen cirkels zijn via telefoon of whatsapp of anderszins, in dorpen 
en wijken, waarin bewoners samen aangeven wat men met elkaar en voor 
elkaar wil en kan betekenen. Het filmpje van een van de onlangs 
gehouden bijeenkomsten van Goed Voor Elkaar in Asten, werd zelfs 
vertoond.  
Het was kortom een zeer inspirerend congres. Het geheel was 
aangekleed met plezierig entertainment.  
 

Tiny Leenders v.d. Beuken, bestuurslid Asten. 
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Gezamenlijke besturendag 
 

28 juli vond in Hart van Heuze in Heusden een gezamenlijke 
besturendag plaats van de seniorenverenigingen Asten en Ommel en 
Heusden. Het doel was onder andere kennismaking met elkaar en 
mogelijk afstemming van activiteiten. Gasten waren wethouder Sociaal 
Domein Asten, Janine Spoor en Wim Fijten, bestuurslid KBO-Brabant en 
woonachtig in Asten. Ook aanwezig was  Els van Daal, functionaris 
wonen, zorg en welzijn bij de KBO-Brabant. Rode draad in het 
programma was de toekomst van de KBO, de leden en de koers die de 
afdelingen daarin kunnen varen. Het thema wonen, in combinatie met 
zorg en welzijn, nam een belangrijk onderdeel van de vergadering in 
beslag. Wethouder Spoor gaf uitleg over de op te stellen woonvisie van 
de gemeente Asten en de integrale aanpak die na de vakantie staan 
gepland. Onder meer woningcorporaties en belangenorganisaties, zoals 
de KBO, worden daarbij betrokken, aldus Spoor. KBO-Brabant biedt de 
afdelingen desgevraagd kennis en ondersteuning aan bij activiteiten, 
zoals themabijeenkomsten over dit onderwerp. Ook de 
belangenbehartiging voor de leden, als het onder andere gaat over 
pensioenen en welzijn en zorg, zijn onderwerpen waarvoor KBO-Brabant 
zich sterk maakt. Plaatselijke cliëntondersteuners van de KBO  kunnen in 
dit kader naar de inwoners toe een belangrijke rol spelen.                
Verder kwamen aan de orde: de toekomst van de seniorenverenigingen 
van de KBO, de ledenwerving en de vraag welk programma ook jonge 
senioren aanspreekt. Ook werden de programma’s naast elkaar gelegd. 
Na de lunch werd tijdens een wandeling over het Vier Eijckenpad aan de 
Gezandebaan nog ontspannen nagepraat over de bevindingen en 
mogelijke gezamenlijke acties. Kortom een bijzonder nuttige en leerzame 
dag. Reageren en meedenken? Uw reacties zijn van harte welkom. 
 

Tiny Leenders v.d. Beuken, bestuurslid. 

Dank aan twee vrijwilligers 
 

Twee vrijwilligers van onze vereniging hebben zich jaren ingezet, te 
weten Harrie Mennen en Louis Arts. Beiden hebben, als instekers van 
De Luidklok in de ONS, bijna maandelijks dit werk verricht in De Beiaard. 
Heel wat uurtjes hebben zij nauwkeurig en plichtsgetrouw deze klus 
samen gedaan. Voor ongeveer 940 ledenadressen maakten zij stapels 
van 50 stuks, waardoor mijn werk vereenvoudigd werd om ze voor de 
bezorgers op aantal klaar te leggen. Hulde mannen, prima werk en veel 
dank daarvoor.Inmiddels hebben we twee vervangers voor hen en zijn 
we inmiddels deze maand weer gestart. 
 

Namens de ledenadministratie, Rina Slaats. 
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Onze overledenen 
 

Wij gedenken onze overledenen. Wij willen de familie graag ons 
medeleven betuigen en hen veel sterkte toewensen. 
 
Dhr. Piet Driessen  Wilhelminastraat 29 
91 jaar    overleden op 18-06- 2022  
   

Mevr. Riet van de Vorst Laurierstraat 21 
72 jaar    overleden op 3-07-2022 
 

Dhr. Nico van Oosterhout Prins Bernhardstraat 12b 
86 jaar    overleden op 8 juli 2022 
 

Dhr. Louis van Bussel  Margrietstraat 17 
91 jaar    overleden op 15-07-2022 
 

Dhr. Gerrit Aarts  Lindestraat 18 
83 jaar    overleden op 29-07-2022 
 

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. 

Rabo Clubsupport gaat weer van start 
 

Ook dit jaar zullen wij weer meedoen met de actie Rabo Clubsupport. De 
Rabobank verdeelt ieder jaar een geldbedrag onder de deelnemende 
goede doelen. De leden van de bank bepalen, door de stemmen, welke 
stichting of club een financiële bijdrage krijgt en hoeveel.  
U kunt onze vereniging een financieel steuntje in de rug geven door als 
lid van de Rabobank een stem op ons uit te brengen. Alleen leden van de 
bank kunnen stemmen. Dit stemmen gaat via de Rabo app of Rabo 
internetbankieren. Er wordt dus geen stemcode per mail of post gestuurd. 
Vanaf 5 september t/m 27 september kunt u een stem uitbrengen op drie 
verschillende verenigingen en stichtingen. Alle stemmen tellen, dus 
probeer zoveel mogelijk mensen in uw omgeving te mobiliseren (bijv. 
partner, kinderen, kleinkinderen, vrienden, buren etc.). Volg hiervoor het 
volgende stappenplan: 
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Log in op uw rekening bij de Rabobank op de site of in de app. Ga links 
bovenaan de pagina naar Service. U komt dan uit op Zelf regelen en ga 
dan naar Stem op onze vereniging. U klikt in de lijst van deelnemende 
clubs op Seniorenvereniging Asten-Ommel (enkel aanvinken is niet 
genoeg) en klikt op Stemmen. U kunt nu uw Stem bevestigen of eerst nog 
twee andere clubs selecteren en daarna uw drie keuzes gezamenlijk 
bevestigen via Stem bevestigen. 
Hopelijk krijgen we ook dit jaar weer een mooi bedrag bij elkaar. Vorig jaar 
was de opbrengst € 539,67. 
 
Omdat de afgelopen twee jaren geen kerstviering is geweest hebben wij 
als doel gesteld om dit jaar meer aandacht aan deze viering te kunnen 
geven. 
Heel veel succes. 
 

Connie van Bussel,  
penningmeester Seniorenvereniging Asten en Ommel. 

Najaarsreis 2022 
 

Na de geweldige voorjaarsreis met het bezoek aan de zeehonden gaan 
we nu weer op pad. We vertrekken op dinsdag 25 oktober om 8.00 uur in 
Ommel vanaf het Onze Lieve Vrouweplein, om 8.15 uur bij de Schop en 
om 8.30 uur bij de Klepel. 
We beginnen met een bezoek  aan het StroHotel Aalshof in Haps. Het 
hotel is gebouwd van pakken stro en leem. Hier worden we ontvangen 
met koffie en gebak. Daarna worden we op humoristische wijze 
bijgepraat: wat was er het eerst, de kip of het ei en we horen ook allerlei 
kip- en ei-weetjes met een heuse advocaatproeverij. 
 
Rond 11.30 uur vertrekken we weer om onderweg van een heerlijke 
lunch te genieten. Na de lunch rijden we richting Arnhem naar het 
Openluchtmuseum. In het Openluchtmuseum zijn ook veel oude 
woningen te bezichtigen uit Brabant, zoals de Goede moordenaar. Hier 
kan men ook een bakkie doen. Hiernaast zijn er nog vele mogelijkheden, 
zoals beugelen, bierproeven etc. U kunt ook alles bereiken met behulp 
van een unieke, ouderwetse tram. Binnen kunt u de hele geschiedenis 
doorlopen waar u ook zelf aan kunt deelnemen via plaatjes en films. Hier 
kunnen we rondkijken tot 17.00 uur om weer richting huis te rijden. 
 
Onderweg stoppen we voor een heerlijk 3-gangendiner. Na het diner 
gaan we richting Asten om rond de klok van 21.00 uur weer thuis te zijn.  
De kosten voor deze reis zijn 77,50 euro. 
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Opgeven voor 22 september via een e-mail naar 
senior.reizen.asten@hotmail.com en betalen op rekeningnummer 
NL21RABO0103630597 t.n.v. KBO Asten-Ommel. 
 
Bij opgave vermelden: naam, adres, telefoonnummer, het  aantal 
personen, de gewenste opstapplaats (Onze Lieve Vrouweplein Ommel, 
de Schop of de Klepel) en 
eventuele dieetwensen. 
 
Indien men niet kan mailen dan 
kan men zich tot 22 september 
telefonisch opgeven bij Agnes 06
-38002752 of Louis 06-
22277207. 
 
Louis Michiels  
en Agnes Verdonschot. 

Goed Voor Elkaar 
 
Goed Voor Elkaar heeft de eerste fase afgerond. Na de 
wijkbijeenkomsten hebben we de eerste balans kunnen opmaken. Nu is 
het moment aangebroken dat we de vele informatie en suggesties van de 
deelnemers gaan omzetten in de praktijk.  
 
Inmiddels hebben we hierover al een heel prettig gesprek gehad met 
wethouder Janine Spoor en gaan we verder met een plan om Goed Voor 
Elkaar in de praktijk te brengen. We kunnen dit uiteraard niet allemaal 
zelf en zullen ondersteuning nodig hebben van de gemeente en Onis. 
Die toezegging hebben we van de gemeente gekregen.  
 
We houden u op de hoogte. 
  
Annelies Dittner. 
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Ontmoetingspunt 
 

Iedere dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur bent u allemaal van harte 
welkom in de overdekte serre van Jan van Hoek, die nu met dit mooie 
weer heerlijk open staat.  
Bij een kop koffie, glas thee of iets anders kunt u lief en leed met 
anderen delen, op de hoogte komen van het laatste nieuws in Asten, 
praten over datgene wat u bezig houdt of gewoon genieten van het 
samenzijn en het elkaar ontmoeten.Die ontspanning heeft ieder van ons 
zo hard nodig, dat is gebleken tijdens en na de coronaperiode. 
Kom er gewoon eens bij zitten, maak kennis met anderen, met 
leeftijdsgenoten. Voor iedereen die daar inmiddels al heel wat jaartjes 
komt, was het ook ooit de eerste keer. 
 
Namens de werkgroep: Inge Veenhuizen. 

Tochten met de scootmobiel 
 

Op de woensdagen 17 augustus, 21 september en 19 oktober zullen er 
scootmobieltochten plaatsvinden.  
We vertrekken dan om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats naast sporthal 
de Schop op de hoek Lienderweg/ Lotusstraat te Asten.  
Deelname is gratis en iedereen die noodgedwongen gebruik moet maken 
van een scootmobiel mag deelnemen. 
 
Voor verdere inlichtingen:  
Cor Verhagen Burg. Ruttenplein 303 5721 DZ Asten. 

Scootmobielclub Asten op pad 
 
Van april tot en met oktober maakt de Astense scootmobielclub 
maandelijks een tocht door de regio. Maar om de grenzen te verleggen, 
gaat de club zo eens in het jaar een tocht maken buiten de regio. Dat 
gebeurde in 2019 voor de eerste keer, men ging toen naar Oisterwijk.  
 
Door de coronaperiode zijn er weinig of geen tochten gehouden in 2020 
en 2021. Maar in 2022 ging men weer volop van start. Op zaterdag      
16 juli vond de tweede tocht buiten de regio plaats. Om 10.45 uur kwam 
men bij sporthal De schop bij elkaar en werden de scootmobielen en  

Seniorenvereniging-activiteiten 
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diverse fietsen in de vrachtauto van de Gebr. Hoefnagels geladen. De 
deelnemers namen plaats in de auto’s van de diverse vrijwilligers en men 
vertrok naar voor de meesten een onbekende bestemming. Later bleek 
dit het Leudal te zijn. Hier vertrok men om 12.00 uur voor een prachtige 
tocht van bijna 25 km. door de omgeving. Onderweg werd gretig gebruik 
gemaakt van de door Plus Eric Gorissen verstrekte lunchpakketten en 
versnaperingen.  
Het was prachtig weer en wij maakten dankbaar gebruik van de 
bezienswaardigheden die door een in deze streek opgegroeide 
vrijwilliger werden verwoord. Men genoot van deze tocht, getuige de vele 
complimentjes die de organisatie kreeg.  
Dank past hierbij aan al diegene die op welke wijze dan ook hun 
medewerking hebben verleend. 
 
Wij melden ook nog even dat belangstellenden, die zich bij ons willen 
aansluiten, geen lid hoeven te zijn van de Seniorenvereniging Asten en 
Ommel. Kom gewoon met je scootmobiel op woensdag 17 augustus om 
13.15 uur bij De Schop.  
Houd er wel rekening mee dat deze tocht ruim 29 km lang is. 
 
Voor verdere inlichtingen:  
Cor Verhagen Burg. Ruttenplein 303 5721 DZ Asten. 
E-mail: vermana@chello.nl  tel. 0493-692782. 
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Horizontaal: 1 reeks; gast; draad - 2 levenslucht; puinhoop; vogelverblijf 
- 3 droog; riv. in Rusland; aansteekkoord; scheepsvloer - 4 wolplukje; op 
die plaats; al - 5 spraakorgaan; seconde; onderdanigheid - 6 als onder 
(afk.); oevergewas; verheven stand; riv. in Spanje - 
7 onverschrokkenheid; slot; vis - 8 met name (afk.); gouden tientje (afk.); 
schoeisel; soortelijk gewicht (afk.); Europeaan - 9 vlaktemaat; 
vangwerktuig; koppel; wandversiering - 10 deel v.e. boom; 
schootcomputer; herkauwer - 11 zwaardwalvis; maand; heilige; een 
zekere - 12 pausennaam; autopech; draaikolk; lidwoord. 
 
Verticaal: 1 sluis; kerklied; koraaleiland - 2 nobel; destijds; zonderling - 
3 ontvangstbewijs; grond om boerderij; tropische hagedis - 4 in 
memoriam (afk.); grens; mep - 5 roem; loodrecht; schaapkameel - 
6 natie; vulkaan op Sicilië; pl. in Limburg - 7 eirond; eerste mens; metaal 
- 8 bevel; klimwerktuig; houding - 9 ik; serie; vrouwelijk dier - 10 soort; 
Italiaans ovengerecht - 11 bewijsstuk; binnenste van beenderen; 
kerkgebruik - 12 cowboyfeest; wapen; bijwoord - 13 en omstreken (afk.); 
man van adel; houding - 14 nihil; werpspel; sprookjesfiguur. 
 

Doorloper gemiddeld 
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Werkgroep Vieringen en Activiteiten. 
 
*  Nationale Seniorendag. 
Op vrijdag 7 oktober 2022 is het weer de Nationale Seniorendag. Een 
dag waarop  80-plussers een beetje extra verwend worden. De 80-
plussers horen nog altijd  bij de sterksten onder ons.  
Het bestuur van de Seniorenvereniging Asten en Ommel nodigt hierbij 
dan ook al haar 80-jarige leden (en ouder) van harte uit voor een lekkere 
lunch en een gezellige ontspanningsmiddag met fijn entertainment, 
gevonden in de ‘Carolientjes’. De middag begint om 13.00 uur en eindigt 
rond 16.15 uur. 
Al eerder verscheen een vooraankondiging van deze middag in de 
Luidklok. Nu besteden we er weer aandacht aan, om u eraan te 
herinneren. Maar  elders in deze editie van ons ledenblad vindt u meer 
details en uitleg van de middag en hoe u zich kunt aanmelden.  
Ik zou zeggen: ‘Gewoon doen.’ 
 
*  De Liederentafel. 
De zangers van Toffel Vier treden weer op in september. Kom ook 
meezingen, neem een vriend of vriendin, broer of zus, buurvrouw of 
buurman mee en laat uw stem horen en klinken. Hoe meer stemmen, 
hoe mooier de klank. 
Het is een bijzondere activiteit van onze seniorenvereniging en misschien 
wel voor de allerlaatste keer in de Beiaard. Zo’n meezingmiddag is altijd 
gezellig, ontspannend, gemoedelijk en gewoon leuk. 
 
Wat?  KBO-Liederentafel. 
Waar?  In de Spiegelzaal van de Beiaard. 
Wanneer? Op maandag 5 september a.s. 
Tijdstip? Aanvang 13.30 tot 15.30 uur  
  met halverwege een keeldoorsmeerpauze.  
Kosten? Geen, alleen de koffie kost een muntje of cash 1 euro. 
 
*  De Spellenmiddag. 
Degenen die het fijn vinden om in twee uurtjes gezellige ontspanning 
mee te doen aan bordspelletjes, kunnen iedere tweede maandagmiddag 
van de maand hun hart ophalen. 
Zin in Scrabble, Triominos ,Mens erger je niet, Yahtzee, Rummicub, 
SkipBo, kaarten of een ander spel? Ook een eigen spel is altijd welkom. 
Kom ook eens naar zo’n middag. Even weg van huis en genieten van 
twee uurtjes ontspanning. Neem een vriend, vriendin, buurvrouw of 
buurman mee. Misschien houden zij hier ook wel van in plaats van 
helemaal alleen thuis te blijven. 
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Wat?  KBO-Spellenmiddag. 
Waar?  In de huiskamer van de Beiaard. 
Wanneer? Maandag 12 september. 
Kosten? Geen.  
  Slechts één  Beiaardmunt voor de koffie/thee mét koekje. 
 
Kom gewoon eens een kijkje nemen. Voor iedereen was het ooit ook een 
eerste keer. Nu kunnen sommigen deze middag niet meer missen.  
 
Namens de werkgroep Vieringen en Activiteiten: Inge Veenhuizen.  

Fietsen met De Trappers 
 
Op woensdag 14 september vertrekt de 30 km-groep voor een mooie 
fietstocht. De start is om 13.30 uur bij De Beiaard. De 50 km-groep 
vertrekt op 28 september om 10.00 uur vanaf De Beiaard.  
De laatste fietstochten van dit jaar worden gereden op woensdag          
12 oktober, 30 km-groep vertrek 13.30 uur De Beiaard,  
en op woensdag 26 oktober, 50 km-groep, vertrek 10.00 uur, De Beiaard. 
In de maand november wordt er weer gewandeld. 
 
Werkgroep Fietsen. 

Expositiebezoek Vincentre en wandeling Nuenen 
 

De excursie van de werkgroep Cultuurtrips gaat dit keer naar Nuenen en 
wel op 13 september. 
We bezoeken het museum Vincentre, drinken wat en na de koffie maken 
we een wandeling door Nuenen langs de van Gogh-highlights onder 
leiding van een gids. 
In museum Vincentre, geopend in 2010, beleef je het Nuenen van 1883, 
toen Vincent van Gogh hier kwam wonen. Bij de permanente 
tentoonstelling leer je op een interactieve manier Vincent kennen als 
mens en je ziet zijn ontwikkeling tot wereldberoemd kunstschilder. Ook 
maak je kennis met de intimi van Vincent. Enerzijds het gezin waarin hij 
opgroeide, anderzijds zijn schildervrienden. Zijn nazaten, en hun rol bij 
het behoud van zijn oeuvre, komen eveneens uitgebreid aan bod. Van 
de schilderijen van Van Gogh zijn prachtige, grote reproducties te zien, 
geen originelen. 
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Het programma van de middag is als volgt: 
12.30 uur - verzamelen bij de Beiaard.  
       We proberen met zo min mogelijk auto’s te rijden 
12.45 uur - vertrek naar Nuenen  
13.30 uur - bezichtiging expositie in Vincentre  
        met korte film en museumshop 
14.45 uur - koffie of thee met eventueel wat lekkers  
       bij Le Souris, Berg 16 
15.30 uur - wandeling met gids langs de highlights van Nuenen 
 
Praktische informatie: 
De kosten zijn 7 euro pp voor de gids. De entree is 9 euro pp en met een 
Museumkaart gratis. 
Als u mee wilt rijden betaalt u 3 euro aan de chauffeur. Koffie of thee is 
voor eigen rekening. 
 
Opgeven kan uiterlijk tot 4 september.  
Dit doet u door 7 of, als u geen museumkaart hebt, 16 euro over te 
maken op rekeningnummer NL21RABO0103630597 t.n.v. KBO Asten-
Ommel. Onder vermelding van: 13 september Nuenen. 
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 rijden. Ook graag vermelden of u in het bezit bent van 
een museumkaart. 
Als mailen niet kan, kunt u Mariet ook bellen: 0493-694856, liefst 
voormiddag. 
Er kunnen maximaal 30 personen mee en vol is vol. Deze worden in het 
museum en tijdens de wandeling in drie groepen verdeeld. 
Het adres van Vincentre is: Berg 29, 5671 CA Nuenen, 
www.vangoghbrabant.com. Parkeren in de buurt op twee gratis 
parkeerterreinen: Remise, 
Berg 15-1 (200m) en op het 
Vincent van Goghplein 
(400m). 
 
Namens de werkgroep 
Cultuurtrips,  
Marijke van Rens,  
Cora Gemen  
en Dymph Bakx. 
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IVN-wandelingen voor senioren 
 
Op woensdag 14 september wandelen in het gebergte in Lierop.  
Vertrek om 13.30 uur in de Winkelstraat in Lierop.  
Terugkomst om ca. 16.30 uur. Thema: voormalige zandverstuiving.  
 
Op dinsdag 27 september  
wandelen over de Lieropse heide.  
Vertrek om 9.30 vanaf Pastoorke van Moorsel.  
Terugkomst ca. 12.30 uur.  
Thema: bosontwikkeling en voormalig onderduikkamp. 
 

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. 

Energietoeslag: tegemoetkoming voor hoge prijzen  
voor mensen met lage inkomens 
 
De hoge energiekosten en stijging van de kosten van boodschappen zijn 
de laatste tijd veel in het nieuws. Mensen die voorheen rondkwamen, 
komen nu in de financiële problemen. 
Heb je een inkomen van maximaal 120 % van de bijstandsnorm, dan kun 
je de energietoeslag van 800 euro aanvragen. Overigens worden 
toeslagen niet meegenomen in de berekening om het inkomen te 
bepalen. Kom je voor deze 800 euro in aanmerking, dan heb je later dit 
jaar ook recht op nog eens 500 euro. 
Ken je of ben je iemand die het financieel niet breed heeft? Vraag dan 
deze toeslag aan. Het formulier is verkrijgbaar bij de gemeente.  
Weet je niet precies of je in aanmerking komt? Wil je hulp bij het 
uitzoeken of invullen van het formulier voor de toeslag? Kom dan naar 
het inloopspreekuur van hulp bij formulieren van Onis Welzijn. Daar 
helpen we je graag verder.  
Het inloopspreekuur van hulp bij formulieren is op maandag van 13.30 u 
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tot 14.30 uur in Asten, aan de Emmastraat 9. Dinsdag kun je van 13.30 
tot 14.30 uur terecht in Someren in De Ruchte. (NB: in de zomervakantie 
vervalt het inloopspreekuur in Asten op de maandagen 15 en 22 
augustus).  
 

Voor vragen of meer informatie: Henny van den Boomen: 0493- 441237 
of h.vandenboomen@oniswelzijn.nl 

Avontuur van een aardse engel 
 

De nacht was ingevallen en daar zat ik, nagenietend van een zonnige 
dag. Ik mijmerde na over wat ik die dag allemaal voorbij had zien gaan, 
vanaf mijn hoge veilige uitkijkpost. Wat zat ik daar toch heerlijk, al drie 
weken, uitverkoren hoog op mijn troon in een aardse Hemel. 
Ouderen knikten me vriendelijk toe en de kleintjes wezen met hun 
vingertje naar me: ‘Kijk mama, een engeltje!’ Ik wierp ze dagelijks lieve 
kushandjes toe. De snelle, haastige voorbijgangers bezagen me met een 
lichte glimlach vanuit hun ooghoeken. In de drie weken die ik er engel-
heerlijk zat, heb ik intens aards genoten. Ik heb zon, wind en ijs 
getrotseerd, maar bleef trouw op mijn post de wacht houden.  
Tót die bewuste zondagavond. Nietsvermoedend zat ik in het 
schemerduister de nieuwe week af te wachten. Uit mijn stil gemijmer, 
werd ik opeens wreed gestoord door een schreeuwerige groep jongelui, 
waarvan ik de namen niet wil noemen, want een engel heeft zwijgplicht, 
die met veel bravoure mijn hoge troon wisten te vinden én te bestormen. 
En dat ondanks de smalle, schuine muur en de flinke hoogte waar ik zat. 
Letterlijk versteend bleef ik zitten, mijn vinger op de lippen van sssstt, 
maar ze kenden géén genade. 
Met een flinke mep, récht in mijn engelenmaag, werd ik compleet van 
mijn zitplaats gevaagd. Gebroken van ziel en lichaam bleef ik op het dak 
liggen, terwijl de vrolijke jeugd, lachend om hun fantástische prestatie 
van vernieling, zich snel uit de voeten maakte. 
Daar lag ik toen, met een gebroken been en vleugels. Maar de Heer was 
mij genadig, Hij stuurde een klein aards engeltje Joyce en liet haar al 
mijn gebroken delen verzamelen en stuurde haar naar een geheim 
hospitaal, waar een Cheruburg zich over mij boog. Wat hij zag, deed zijn 
voorhoofd bedenkelijk fronsen en zijn hoofd schudde van nee. Maar toen 
hij het bedroefde, maar toch hoopvolle gezichtje van ’t aardse engeltje 
zag, besloot hij de Cherubijnse handen uit zijn engelenmouwen te 
steken. Op een  papieren laken vól kleine lettertjes, ze noemen dat op 
aarde een krant, werden al mijn ledematen, stukken romp, vleugels en 
hoofddelen uitgespreid. (Met mijn nog goede oog zag ik veel aards 
ellende op dat lakentje.) Na veel passen en meten en deskundig beleid  
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van de cheruburg, begon ik inmiddels weer aardig op mezelf te lijken. 
Tóch bleven er veel hiaten. De goede cheruburg had ooit een bijzondere 
cursus plastische chirurgie gevolgd, speciaal voor dit soort ongevallen. 
Hij zette een masker op en begon binnen in mij allerlei kunstmatige 
organen aan te brengen, inclusief een metalen pin. Wonder boven 
wonder hield ik het makkelijk uit zónder verdoving. Het lezen van de 
letters op mijn dekentje bracht immers genoeg afleiding.  
Ziezo, nu een paar dagen rusten, géén bezoek en volledig voedselvrij 
dieet hoorde ik hem zeggen. En aldus geschiedde. Alhoewel ik nooit zal 
verklappen van al die bezoekjes en beterschapskaarten en 
verontwaardigingen over dit misdrijf. Dat houd ik voor mezelf. 
Toen ik een beetje opgeknapt was van enkele dagen liggen op een 
papieren letterbedje, kwam de cheruburg eens naar me kijken, maar 
voorál betásten. Jeetje, moest dat nou? Hij boog zich zó diep over me 
heen, dat ik zijn engelenharen voelde kriebelen. Versteend bleef ik maar 
liggen, bang als ik bewoog om weer een stukje van mijn nét 
gerepareerde engelenlijf te verliezen. Hij trok aan mijn been, voelde aan 
mijn buik en wees naar mijn nek. Hij mompelde iets van: ‘nog een groot 
gat.’   Getsie, dát kon ik nou zélf nét niet zien, want ik voelde er zelf echt 
niks van. Ook niet of het daar tochtte. Zonder mijn ogen af te dekken of 
me te waarschuwen, haalde hij een grote spuit tevoorschijn en zonder 
ook maar te aarzelen, viel hij me aan. Niet alleen mijn nek, nee mijn  
borstkas, vleugels, mijn armen en één been werden onder handen 
genomen. Och, wat voelde ik me toen stijf. Géén vleugel kon ik meer 
bewegen. 
Weer een dag later kwam een Serafijntje met een wit kapje en 
doorzichtige handschoentjes. Ze had een spatel, een kwast en een groot 
blik witte zalf bij zich. Daar zalfde ze me heel zacht en voorzichtig mee 
in, ik voelde er echt niks van, ook niet dat het daar tochtte. Al mijn 
wonden en littekens en hechtingen werden hier voorzichtig mee 
afgedekt. Wat deed me dát deugd. Ik begon er zowaar van te glimmen. 
Zou het dan tóch mogelijk zijn ooit weer op mijn geliefde uitkijkpost terug 
te keren? Er gloorde hoop. 
Eindelijk was het zo ver en werd ik genezen verklaard. Tijd om van mijn 
revalidatieplek weggehaald te worden. De dag van ontslag brak aan. Ze 
tilden me op. Engelen, Serafijnen en Cherubijnen schaarden zich om me 
heen. De Hemeltrap werd uit het voorgeborchte gehaald en achter mij 
kwam het verdere Hemelse gevolg, dat getuigen wilde zijn van mijn 
wederopstanding. De grote aarstengel Franciscus toog naar de 
uitverkoren zuil, die al een paar weken een triest aanblik bood met een 
stukje voet van mij er nog aan. De grote klus nam een aanvang. Eerst 
werd ik zorgvuldig op het plat dak gelegd, de ogen gericht naar de 
blauwe hemel, waaronder ik nu open en  bloot weer een tweede kans 
zou gaan krijgen 
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Operatie engel-terug-op-paal kon beginnen. Een kostbaar, opborrelend 
goedje, ik geloof dat ze dat pur noemen, werd op mijn zuilzitpaal en ook 
op mijn zitvlak gespoten. Dat voelde wel aangenaam, moet ik toegeven. 
Na een  poosje werd ik onder luid gejuich teruggeplaatst op mijn troon. 
Angstig keek ik rond. Het leek allemaal veel hoger dan voorheen. Ik zal 
toch geen hoogtevrees gekregen hebben? Van onzekerheid zakte ik 
schuin naar achteren. Zo bleef ik afwachten wat er verder komen ging. 
De Heer zou mij wel bijstaan, zo sprak ik mezelf moed in. Er werd later 
nog pur van de zuil afgeschuurd die naar beneden was gegleden. Zuil 
opnieuw geverfd. Ik kreeg mijn voetje weer terug en de Heer zag dat het 
goed was. De mensen en kinderen ook. Ze stopten met de fiets, knikten 
me bemoedigend toe. Sommigen staken een duim in de lucht en de 
kindjes in hun mond. Ik zelf hield mijn duim stijf tegen mijn lippen, want 
de angst was nog niet helemaal weg. Daarom was ik de aartsengel 
dankbaar dat ie voor mij de klok een uur terugzette, zodat het ‘s avonds 
wat langer licht bleef. Nu maar stilletjes bekomen van mijn herstel en 
hopen dat álle mensen me  mijn hoge plekje bleven gunnen. 
 
PS. Helaas hebben de vandalen deze engel nógmaals ter ziele 
geslagen. Een tweede vervangende engel is door een nachtstorm 
verbrijzeld. Maar nu zit er al enkele jaren een engel braaf boven op de 
zuil, stevig vast en vergezeld van zijn knuffelkonijntje. Hopelijk mag ie 
als derde plaatsvervanger de tijd verder overleven. 
 

Anny Ermers, 

Oplossing puzzel 

gemiddeld 

MOESTUIN 
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Activiteiten vanaf 30 augustus t/m 1 oktober 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 12 september spellenmiddag in de 
huiskamer van de Beiaard 13.30 tot 16.00 uur. 

Fietsen met de 
Trappers 30 en 50 km. 
  

30 km. Iedere 2e Woensdag vanaf april tot en 
met oktober. Vertrek om 13.30 uur vanaf de 
Beiaard. 
50km. Iedere 4e woensdag van april tot en met 
oktober. 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 5 september om 13.30 uur in de 
spiegelzaal van de Beiaard. 

Koersballen. Iedere maandag van 13.45 tot 16.00 uur. 

IVN wandeling voor 
senioren 

Woensdag 14 september van 13.30 tot ± 16.30 
uur gebergte Lierop. Vertrekpunt Winkelstraat 
Lierop. 

IVN wandeling voor 
senioren 

Dinsdag 27 september van 9.30 tot 12.30 uur 
Lieropse heide. Vertrekpunt Pastoorke van 
Moorsel. 

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. 

http://www.kbo-astenommel
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 Elke dinsdag. Aanvang 13.15 uur. 
Inschrijven vanaf 12.45 uur 

Rikconcours Elke vrijdag. 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. 

Gym (De Lisse) Woensdag van 10.30 tot 11.30 uur. 3de 
etage. 

Geheugentraining Woensdag van 10.30 tot 11.30 uur. 2de 
etage. 2 euro per maand. 

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

Breien Woensdag van 14.30 tot 16.00 uur. 
Restaurant. 

Crea Donderdag van 10.15 tot 11.30 uur.  2de 
etage. 6 euro per maand. 

Geheugentraining Vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur. 
Restaurant. 2 euro per maand. 

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