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Geef een beetje warmte aan elkaar 
 

De zomervakantie is inmiddels alweer enkele weken voorbij en de 
wereld om ons heen ziet er weer een beetje normaal uit. Nou ja, 
normaal? Zo normaal is het op dit moment allemaal niet. 
Niet eens zo heel ver van ons vandaan woedt een oorlog en vechten 
mensen voor het behoud van hun land. Veel vrouwen en kinderen zijn 
hun meest dierbare plekken ontvlucht uit angst voor de vijand en de vele 
bombardementen.  
Iedere keer als ik de beelden hiervan op de televisie zie, kijk ik er met 
verbijstering naar en kan ik nog steeds niet geloven dat één man zoveel 
ellende kan veroorzaken. Ondanks de roep dat de wereld geen oorlog 
meer wil, werden er na de tweede wereldoorlog toch al diverse strijden 
gestreden. En nu deze strijd zich zo relatief dicht bij huis afspeelt, lijkt de 
hele wereld in brand te staan. Vluchtelingen die op zoek zijn naar een 
veilige plek, gasprijzen die de pan uitrijzen, levensmiddelen die steeds 
duurder worden, personeelstekorten en bedrijven die omvallen. Soms 
voelt het voor mij alsof ik in een nachtmerrie zit, waaruit ik maar niet 
wakker kan worden. 
Toch gaat het leven hier ogenschijnlijk gewoon door. We doen onze 
boodschappen, gaan naar ons werk, naar school, genieten van de 
laatste zonnestralen van de zomer, pakken soms nog een terrasje, gaan 
een middagje shoppen en houden ons vooral bezig met onze eigen 
beslommeringen. En toch, iedere keer als ik de krant opensla of de 
televisie aanzet, bekruipt me dat akelige, onbestemde gevoel. Het zou 
ons land maar zijn, dat we moeten ontvluchten. Je moet er niet aan 
denken. Mijn hart huilt voor al die mensen die verwikkeld zijn in deze 
oorlog. En dan denk ik niet alleen aan de Oekraïners, maar ook aan die 
arme Russen die niets te zeggen hebben of naar het front worden 
gestuurd. Zij hebben hier ook niet om gevraagd.  
Maar ik denk ook aan al die mensen die het toch al niet zo breed 
hebben en door de gevolgen van deze 
oorlog nog eens extra gepakt worden door 
al die prijsstijgingen. Er zijn nu al mensen 
die zich vrijwillig af laten sluiten van het 
gas, omdat hun rekening onbetaalbaar 
wordt. Hun verwarming bestaat komende 
winter uit waxinelichtjes met een bloempot 
erop. En zich wassen kunnen ze daardoor 
alleen nog maar met koud water in de 
hoop dat ze af en toe een warme douche 
kunnen nemen na het sporten, als ze dat 
tenminste nog kunnen betalen. 
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Laten we elkaar de komende tijd zo goed mogelijk helpen en 
ondersteunen daar waar dat mogelijk is. Dat hoeft niet altijd met geld, dat 
kan ook met een beetje warmte, figuurlijk en letterlijk, met een boterham, 
een pannetje soep, of een warme trui die je over hebt. Warmte kun je op 
heel veel verschillende manieren geven. Je maakt er een ander zo blij 
mee. 
 

Marie-Louise. 

Van de voorzitter 
 

‘Oh, wat is het leven fijn, als de zon schijnt,’ zong André van Duin. Daar 
kunnen we deze zomer wel van spreken.  
Voor de meesten zit de vakantie erop. Een mooie zomer met hoge 
temperaturen en weinig regen. Voor vakantiegangers heel leuk, maar 
voor onze boeren en de natuur heel slecht. Maar ook de volkstuinders 
onder ons hebben hard moeten werken voor een beetje oogst. Ik was in 
de vakantie bij een wijnboer in Frankrijk die een dag later ging oogsten. 
Hij was heel erg tevreden met het weer dit jaar. Veel zon en droog, dat 
hebben wijnbouwers nodig. Vorig jaar was zijn oogst mislukt en dit jaar 
belooft het een super wijnjaar te worden vertelde hij.   
‘Na regen komt zonneschijn’ zong Kenny B. Voor deze boer wel, maar 
onze boeren hadden liever meer regen gehad. ‘Alleen aan alles komt 
een eind, ‘t is weer voorbij die mooie zomer’ (Gerard Cox). Laten we 
hopen dat we na deze mooie zomer een herfst en winter zonder corona 
krijgen. Al onze activiteiten kunnen dan doorgaan zoals we vóór 2020 
gewend waren. 
 

Theo Martens. 

Alzheimer Café 
 
Op 4 oktober is er weer een gewone bijeenkomst op de eerste dinsdag 
van de maand. Dit keer is het thema: rouw en verlies. Het Alzheimer 
Café in december krijgt een feestelijk tintje vanwege het vijfjarig bestaan 
van AC Peelland. 
Het Alzheimer Café Peelland vindt iedere eerste dinsdag van de maand 
plaats in Dienstencentrum de Beiaard aan de Pastoor de Kleijnhof 21 in 
Asten. Het programma start om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur. De 
zaal gaat open om 19.00 uur. De toegang is gratis en aanmelden is niet 
nodig. 
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Levendige Dagbestedingsmarkt Alzheimer Café 
 

Het was een experiment voor de werkgroep Alzheimer Café Peelland 
(ACP), afwijken van de traditionele, landelijke opzet. Geïnspireerd door 
het thema van Wereld Alzheimerdag op 21 september, Samen op Pad, 
werd besloten de samenwerking te zoeken met de aanbieders van 
dagbestedingsopvang voor mensen met dementie en met hen een 
dagbestedingsmarkt te organiseren. Die samenwerking kwam er en dat 
leidde tot de bedoelde markt op 6 september in De Beiaard in Asten. 
 

In gesprek. 
Direct voorafgaand aan de markt was er een bijeenkomst in de grote 
zaal van De Beiaard. Buiten de twintig mensen van de 
dagbestedingslocaties en de ruim tien vrijwilligers van ACP volgden zo’n 
vijftig gasten het gesprek tussen gespreksleider Jac Huijsmans en 
gastspreker Marion Staals-Vermeulen, casemanager dementie bij 
Savant. Aan de orde kwamen zaken als ‘Hoe kan men zich op 
dagbesteding oriënteren? (Via internet, verhalen van anderen en na 
diagnosestelling dementie via de casemanager). ‘Wat is dagbesteding of 
dagopvang (overdag samenkomen met anderen om dingen te doen die 
je leuk vindt) en wat is het nut?’ (Voor de persoon met dementie: Je bent 
er even uit, bent actief, doet dingen die kwaliteit van leven geven en die 
het dementieproces vertragen. Voor de mantelzorger: het geeft lucht, je 
wordt ontlast).  
Andere gespreksthema’s: Wanneer kom je in aanmerking (na 
diagnosestelling), hoe zit het met de financiering (via WMO of Wet 
Langdurige Zorg), hoe is het vervoer geregeld (meestal door de 
aanbieder), en zijn er voorliggende voorzieningen ofwel activiteiten 
waaraan je kunt deelnemen vóór de diagnose is gesteld? (Onder andere 
activiteiten in dorpshuizen of van seniorenverenigingen. ONIS en LEV 
kunnen je daarover informeren.) De casemanager kan uitvoerige 
informatie over al deze zaken geven en daarin begeleiden. 
 

De aanbieders van dagbesteding. 
Het gesprek tussen Jac Huijsmans en Marion Staals werd afgewisseld 
met het voorstellen van aanbieders van dagbestedingen. Die zijn er 
volop in de regio Deurne-Asten-Someren. Vrijwel alle aanbieders, tien in 
totaal, waren aanwezig en ze kregen anderhalve minuut de tijd om zich 
kort in woord en/of beeld voor te stellen aan de aanwezigen. Dat 
gebeurde gevarieerd en ter zake doende. Zo werd duidelijk dat elke 
locatie hetzelfde wil (een fijne tijd voor de gasten), dat elke aanbieder 
gevarieerde activiteiten heeft, toegespitst op de persoon, maar ook dat 
elke aanbieder andere accenten legt en andere mogelijkheden biedt.  
Het is dus de moeite waard je te oriënteren. 
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Na een uur werd dit deel van de bijeenkomst afgesloten en was er tijd 
voor koffie. Met een boekje met een overzicht van aanbieders konden de 
bezoekers naar de Spiegelzaal, waar de tien aanbieders een stand 
hadden opgesteld. Die waren aantrekkelijk ingericht en overal stonden 
enkele personen om vragen te beantwoorden en met de bezoekers in 
gesprek te gaan. Ook werd foldermateriaal uitgereikt en hier en daar 
zelfs een lekkernijtje. Het werd een levendige markt waarin tal van 
vragen gesteld en beantwoord werden en waarin de bezoekers een nog 
duidelijker beeld kregen van het aanbod op dit gebied. 
Deelnemers dagbestedingsmarkt.  
Zorgboerderij Op de Mózik, Neerkant, Zorgtuin D’n Hof, Liessel, 
Dagbesteding de Zorgboog, diverse locaties, Zorgboerderij Onder Ons, 
Someren, Zorgboerderij Keigezellig, Someren, Zorgboerderij 
Wouterbergen, Someren-Heide, Dagbesteding Amaliazorg, Asten, 
Zorgboerderij Veluwse Hoeve, Asten-Heusden, Savantzorg, De Lisse, 
Asten en Het Levensatelier, Asten. 
 

Open dag 
Deze speciale Alzheimer Café-bijeenkomst krijgt nog een vervolg. De 
aanwezigen kregen een aanmeldingsformulier om zich in te schrijven 
voor een open dag/open dagen op de dagbestedingslocaties op Wereld 
Alzheimer Dag op 21 september of op 24 september. Hoe dat verlopen 
is, kunnen we op dit moment nog niet melden. (Deelname  is alleen 
mogelijk na aanmelding via ACP). 
 

Johan van Lierop, ACP. 

Seniorenvereniging-mededelingen 

 

Vrijwilligers zijn onbetaalbaar 
 
Ook dit jaar wil het bestuur alle vrijwilligers trakteren op een gezellige 
middag als dank voor hun geweldige inzet voor onze vereniging. 
Dit jaar kunt u alvast woensdag 16 november in uw agenda noteren. We 
beginnen rond lunchtijd. U ontvangt tijdig een uitnodiging hiervoor.  
Wij vinden het heel fijn om u dan te zien en onze waardering die middag 
uit te spreken. 
 
Het bestuur. 
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Onze overledenen 
 
 

Wij gedenken onze overledenen. Wij willen de familie graag ons 
medeleven betuigen en hen veel sterkte toewensen. 
 
Dhr. Martien van de Mortel  Lienderweg 122 
73 jaar     overleden op 09-08-2022 
 
Dhr. Toon van den Eijnden  Diesdonkerweg 15 
87 jaar     overleden op 27-08-2022 
 
Mevr. Therese Eijsbouts-Knitel wonende Den Bosch,  
     voorheen Dijkstraat 9 
97 jaar     overleden op 30-08-2022 
 
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 of 
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. 

Goed Voor Elkaar 
 

Je hoeft de televisie of radio maar aan te zetten en je hoort het. Er 
komen steeds meer senioren en de vergrijzing is een feit. Tegelijkertijd 
wordt ervan uitgegaan dat de mensen langer thuis moeten blijven 
wonen, is er geen plaats in zorginstellingen en is er een tekort aan 
personeel in de thuiszorg. 
Een niet zo’n fijn vooruitzicht voor de senioren van nu en in de nabije 
toekomst. 
Met Goed Voor elkaar proberen we een bijdrage te leveren aan een 
oplossing. Er ontstaan landelijk en regionaal veel initiatieven. Zo zijn CZ 
en VGZ bezig met een preventieprogramma en vragen gemeenten om 
deel te nemen. Een ander initiatief is Go Live Health. Dit programma is 
gericht op zelfredzaamheid, vitaliteit en vergroten van de 
digivaardigheid. Kortom er zal wat moeten gebeuren en dat was de 
reden om Goed Voor Elkaar te starten.  
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Wij gaan in fase twee van ons project aan de slag om, met hulp en als 
het kan in samenwerking met andere initiatieven, de ondersteuning van 
senioren in onze gemeente te realiseren. We worden, zoals u in de 
vorige Luidklok heeft kunnen lezen, gesteund door de gemeente Asten. 
Aan de werkgroep Goed Voor Elkaar om met goede voorstellen te 
komen. Ideeën zijn er gelukkig genoeg gekomen uit onze 
wijkbijeenkomsten. We houden u op de hoogte. 
 

Annelies Dittner. 

Najaarsreis  25 oktober 2022 
 

Waarschijnlijk hebben jullie onze aankondiging van 
deze najaarsreis al gelezen in het augustusnummer 
van de Luidklok. Toch nog even een herinnering aan 
deze, wederom mooie, gezellige, interessante 
dagtocht. Er is voor  een ieder wat wils.  
Strohotel Aalshof in Haps, gebouwd van stro en 
leem. Onder het genot van koffie met gebak bijkletsen. Daarna een 
humoristische uitleg: wat was er eerst, de kip of het ei? En dat samen 
met een advocaatproeverij. Hierna gaan we op pad voor een lunch om 
de reis te vervolgen naar het Openluchtmuseum in Arnhem. 
Hier zijn vele oude herinneringen op te halen en te beleven. Je komt 
ogen te kort. Je kunt rondlopen of stukjes overbruggen met een 
ouderwetse tram. Terrasje bij “de goede moordenaar,” dit is een oude 
Brabantse herberg of het oude, groene kruisgebouw binnenlopen waar je 
herinnerd wordt aan de geur van vroeger. Mocht het minder weer zijn, 
dan kun je binnen allerlei filmpjes, activiteiten en belevenissen 
meemaken over de geschiedenis van Nederland. Indrukwekkend. 
Om 17.00 uur gaan we richting huis, maar niet zonder op de terugweg 
genoten te hebben van een driegangendiner. Een dag om niet te 
vergeten. 
Bij het inleveren van dit bericht voor de nieuwe Luidklok van september 
weten we niet of er nog plek is voor deze reis. Bel of mail ons gerust om 
navraag te doen en wie weet hebben we nog plek over. Maar ook hier 
geldt: vol is vol. 
 

Opstappen: 
08.00 uur:  Onze Lieve Vrouweplein, Ommel. 
08.15 uur:   De Schop, Asten. 
 

Contact: Agnes: 06-38002752 of Louis: 06-22277207.  
Mailadres: senior.reizen.asten@hotmail.com 
 

Agnes en Louis. 
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Ouderenadvies: luisterend oor en advies 
 

Heeft u een vraag over wet- en regelgeving of over regionale en lokale 
voorzieningen en diensten? Dan kunt u die stellen aan een vrijwillige 
ouderenadviseur (VOA) van de Seniorenvereniging Asten en Ommel. 
De ouderenadviseurs kunnen u adviseren, informeren, doorverwijzen of 
met u meedenken. Ze kennen de sociale kaart van uw gemeente als 
geen ander. En het belangrijkste is misschien nog wel dat ze de tijd voor 
u nemen en ook zonder concrete vraag een luisterend oor bieden. 
Informatie. 
U kunt onze vrijwillige ouderenadviseur inschakelen via de Afdeling 
Seniorenvereniging Asten en Ommel of rechtstreeks via: Jan G.M. Bosch, 
telefoon: 06-23509999, mailadres: jangmbosch@kpnmail.nl 
Voorts staan voor u klaar: Cliëntenondersteuners WMO, Hulp bij aangifte, 
Administratieve ondersteuning en de Klussendienst. De VOA kan u ook 
met deze diensten in contact brengen. Aarzel niet om te bellen of te 
mailen. 
 

Jan Bosch. 

Winkelen met korting bij De Midas 
 

Wij brengen u in herinnering dat u op donderdag 3 november in alle 
winkels van De Midas 10% korting krijgt op uw inkopen. Uiteraard niet op 
afgeprijsde artikelen. Ook geen korting op tablets en smartphones in de 
Telecommunicatie winkel.  
Als u in aanmerking wilt komen voor korting, moet u wel uw KBO-pas 
tonen. Doe er uw voordeel mee. 
Voor overige kortingen voor leden van de Seniorenvereniging Asten en 
Ommel, zie onderstaande lijst en de websitepagina: https://www.kbo-
kringasten.nl/astense-winkels/ 
Op vertoon van uw lidmaatschapspas krijgt u de volgende kortingen bij 
lokale winkeliers/bedrijven: 
 

Asten 
•    2 keer per jaar 10% korting in alle Midas-winkels. Geen korting 

 op tablets en smartphones in de Telecommunicatie winkel. 
•  10% korting op zowel monturen als glazen bij Bril 88 (Markt 10). 
 15 % korting op monturen en 5% korting op glazen bij Philip  
 Optiek (Burg. Wijnenstraat 44). 
•   Speciaal abonnementen  
 bij Move Your Body Sportcenter    (Nobisweg 1a) :  
 € 25,75/p.m. jaar abonnement - onbeperkt 
 € 28,60/p.m. ½ jaar abonnement - onbeperkt 
 € 22,40/p.m. ½ jaar abonnement - 1x per week  
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• 5% korting  op alle sportartikelen bij Willem Sportzaak 
(Julianastraat 73-75). Tevens gaat er 5% naar de vereniging. 

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

• 10% korting op alle bestedingen bij Cafetaria ’t Stationneke, 
Koningsplein 2-4 van maandag t/m vrijdag. 

• 5% korting bij aankoop van een nieuwe fiets bij Verstappen 
Tweewielers  (Emmastraat 57). Dit is inclusief gratis advies en 
opmeten. Als mensen hun fiets inruilen vervalt de 5% korting. Op 
onderdelen en/of reparatie geen korting. 

• 10% korting op onderdelen (ook die gebruikt worden bij een 
reparatie) en accessoires bij Bike Totaal Luke van Leeuwen, Prins 
Bernardstraat 69. Geen korting op het uurloon van de werkplaats. 

 
Heusden 
• 7,5% korting op winkelartikelen bij DHZ Kluswijs, Voorste Heusden 

45. Dit geldt niet voor de bouwmaterialen in de opslaghal en buiten 
op het terrein. Aankoop dient direct en contant te worden betaald 
(niet verzamelen op rekening). Op vertoon van de ledenpas van de  
Seniorenvereniging wordt een kluspas aangemaakt en via deze 
kluspas kan de  korting worden verkregen. 

• 10% korting op onderhoud en aanschaf van onderdelen of 
accessoires van fietsen bij Van der Loo Tweewielers, Voorste 
Heusden 43.    

• 10% korting op alle aankopen bij Spar Maas Vorstermansplein 4. 
 
Liessel 
• 10% korting op taxiritten boven de 15 km bij Taxibedrijf Hebben te 

Liessel, tel. 0493-342342.  Op ritten naar vliegveld Eindhoven vast 
tarief. 
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Seniorenvereniging-activiteiten 

Ontmoetingspunt 
 

U bent elke dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur van harte welkom op 
ons ontmoetingspunt bij café Van Hoek op de Markt om bij te praten en 
nieuwtjes uit te wisselen. Op vertoon van uw ledenpas krijgt u ook nog 
korting op uw kopje koffie. Kom ook eens een keer, er valt heel wat te 
buurten. 
 

Het bestuur. 

Werkgroep Vieringen en Activiteiten. 
 

* Ontmoetingspunt. 
Elke dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur bent u van harte welkom in 
de serre van Jan van Hoek op de Markt in Asten. Onder het genot van 
een kop koffie, een glas thee of misschien wel een borreltje kunt u elkaar 
ontmoeten, spreken, praten over hetgeen ons zoal bezighoudt, lief en 
leed delen en van het laatste nieuws in Asten op de hoogte gesteld 
worden. Kom er ook  eens bij en maak kennis met leeftijdsgenoten. Voor 
iedereen die daar inmiddels al heel wat jaartjes komt, was het ook ooit de 
eerste keer.  
 

* Nationale Seniorendag. 
Door een communicatiefoutje ontbrak in de vorige Luidklok de 
beschrijving mét het aanmeldingsformulier voor deze bijzondere middag. 
Onze excuses hiervoor. Door snel te handelen kon onze secretaris een 
extra flyer uitbrengen en zijn deze formulieren alsnog persoonlijk bezorgd 
bij die 80-plussers, die géén email hebben en verstuurd naar degenen 
die wel een mailadres hebben. Inmiddels zijn er al aardig wat 
telefonische aanmeldingen binnengekomen. Inmiddels zijn er al aardig 
wat telefonische aanmeldingen binnen gekomen. 
Nogmaals in het kort, misschien ten overvloede: op vrijdag 7 oktober is 
het Nationale Seniorendag, oftewel ook de 80-plussersdag. Alle KBO-
leden die in 1942 of eerder geboren zijn, worden door ons bestuur van 
harte uitgenodigd op die middag in de Beiaard. Daar wordt hen een fijne 
lunch aangeboden met daarna een gezellige middag, waarin het duo De 
Carolientjes uit Ommel zullen optreden. Aanvang van de middag is 13.00 
uur. De aanmeldingen konden tot uiterlijk 20 september telefonisch 
gedaan worden bij Maud Cuppens tel.06-53926634. 
Als iedereen, die zich al aangemeld heeft, met een glimlach en een goed 
humeur binnenkomt, is deze middag al bij voorbaat geslaagd. 
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* De Spellenmiddag. 
Terwijl u deze Luidklok leest, is de Spellenmiddag van maandag 12 
september al voorbij, zodat ik er nog geen verslagje van kon maken. 
Maar na deze lange, hete zomervakantie snakt de vaste groep 
spellenliefhebbers weer naar twee uurtjes ontspanning, gezellig bij en 
met elkaar. 
Als u ook zin heeft in  plezier, spanning en ontspanning bij een bordspel, 
dan bent u van harte welkom. Scrabble, Triominos, Mens Erger Je niet, 
Yahtzee, Rummikub, kaarten, SkipBo of een eigen spel? Kom gewoon 
eens meedoen. Heel even weg van huis, in een andere omgeving, 
anderen ontmoeten, oh zo belangrijk. 
Wat?  KBO-Spellenmiddag. 
Waar?  In de huiskamer van de Beiaard. 
Wanneer: Maandag 10 oktober a.s. 
Tijdstip: Van 13.30 tot 16.00 uur. 
Kosten? Alleen een Beiaard-muntje of cash  
  voor de koffie of thee met koekje. 
 

Zien wij u ook de volgende keer? Gewoon doen. 
 
 
* De Liederentafel. 
De KBO-Liederentafel van maandag 
15 september was een daverend 
succes gebleken. Het was volle bak. 
Veel zanglustigen, enkele 
nieuwelingen, meer mannenstemmen 
erbij en een heel mooi solo-optreden 
van een van de aanwezigen. 
De Spiegelzaal in de Beiaard was 
goed gevuld met mooie 
zangstemmen. Door omstandigheden 
kon ik er dit keer zelf niet bij zijn,  
dus ik heb deze reactie gekregen van 
mensen die hebben kunnen genieten 
van een zangmiddag, gebracht door 
de mannen van Toffel Vier. 
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* Kerstvieringen. 
Ja, u leest het goed. Nog twee en een halve maand en dan zitten we al 
in december, dus Kerstmis. 
Via deze rubriek wil ik iedereen van de KBO alvast attent maken op de 
twee data in december, waarop de werkgroep haar Kerstmiddagen heeft 
gepland. Die zijn op woensdag 14 en donderdag 15 december.  
De werkgroep is inmiddels al bezig met het organiseren van deze 
middagen. Het traditionele gedeelte zal uiteraard niet ontbreken, daarna 
zal een prachtige zangeres met haar winter- en kerstprogramma 
optreden. Ook de warme worstenbroodjes, evenals het krentenbrood 
zullen niet ontbreken en de gastvrouwen hebben er zin in. 
Ook deze vieringen zullen de laatste zijn, die jarenlang in de Beiaard 
gehouden werden. Dus noteert u deze data op uw kalender of in uw 
agenda of smartphone? 
In de laatste Luidklokken van oktober en november kunt u er meer over 
lezen. 
 

Namens de werkgroep Vieringen en Activiteiten:  
Inge Veenhuizen.  

Hoe, wat en wanneer volgend jaar de Liederentafels georganiseerd 
worden, moeten we nog even afwachten, omdat alles zal gaan gebeuren 
in de nieuwe Klepel. We houden u in elke komende Luidklok en mogelijk 
ook via de e mail op de hoogte, dus houd het in de gaten. Maar eerst 
krijgen we nog (hoogstwaarschijnlijk) de allerlaatste Liederentafel in 
november, in de Beiaard. Met grote dank aan Toffel Vier. 
Wat?  KBO-Liederentafel. 
Waar?  In de Spiegelzaal van de beiaard. 
Wanneer? op maandag 7 november. 
Tijdstip? Aanvang 13.30 tot 15.30 uur. 
Kosten: Slechts één Beiaardmuntje  
  voor de koffie/thee met koekje. 
 
Aan iedereen: Kom gezellig meezingen. 
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Gezellige liederentafel met Toffel 4 
  
Op 5 september vond wederom een goed bezochte en gezellige 
Liederentafel plaats van de Seniorenvereniging Asten Ommel.  
De Liederentafel werd opgeluisterd door de enthousiaste zanggroep 
‘Toffel 4’ met meezingers die bij de aanwezigen goed in het gehoor 
bleken te liggen. De sfeer zat er dan ook snel goed in. Nummers als ‘Het 
leven is goed in het Brabantse land’ en ‘Hello Mary-Lou’ voerden ons 
mee naar vervlogen tijden. Ook bracht Gerrie van Brussel-Kuijpers nog 
een gevoelige herinnering aan een overleden dierbare.  
De organisatie lag bij de werkgroep Activiteiten en Vieringen.  
De volgende Liederentafel is op 7 november om 13.30, wederom in de 
Beiaard. 
 

Tiny Leenders-v.d. Beuken. 
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Tochten met de scootmobiel 
 

Op 19 oktober vindt de laatste Scootmobieltocht plaats van het seizoen 
2022.  
Om 13.15 uur verzamelen deelnemers en vrijwilligers zich op de 
parkeerplaats hoek Lienderweg/ Lotusstraat, naast sporthal De Schop in 
Asten. Om 13.30 uur vertrekken wij. Indien het slecht weer is, gaat deze 
tocht niet door. Deelname is mogelijk voor iedereen die noodgedwongen 
gebruik maakt van een scootmobiel.  
In 2022 hebben wij van april tot en met oktober kunnen genieten van de 
fraaie tochten en wij hopen in 2023 ook mooie tochten te kunnen maken 
met een enthousiaste groep deelnemers en vrijwilligers.  
Heeft u belangstelling om in 2023 mee te gaan doen, dan bent u van 
harte welkom. 
     

Voor verdere inlichtingen:  
Cor Verhagen Burg. Ruttenplein 303 5721 DZ Asten. 
E-mail: vermana@chello.nl  tel. 0493-692782. 
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Aanvang wandelseizoen de Trappers 2022/2023 
 

Het wandelseizoen gaat weer beginnen. Iedere tweede en vierde 
woensdag van de maanden november tot en met maart gaan we 
wandelen.  
We verzamelen bij de Beiaard en vertrekken daar om 9.30 uur.             
De tochten zijn ongeveer 6 á 7 kilometer en gaan over goed begaanbare 
wegen en paden. Ongeveer halfweg houden we een kleine stop om even 
te rusten en wat te eten en te  drinken (zelf meenemen). Rond de klok 
van 12.00 uur zijn we weer bij de Beiaard terug en kunnen daar 
eventueel nog een kopje koffie drinken. 
De eerste keer  vertrekken we te voet vanuit de Beiaard voor een 
wandeling door Asten. Tijdens de eerste wandeling kunnen we 
overleggen waar we de volgende keer gaan wandelen en wie eventueel 
met de auto wil rijden. Deze volgende wandelingen starten we ook bij de 
Beiaard, maar rijden dan met auto’s naar het startpunt van de wandeling. 
Het startpunt van de wandeling ligt meestal in een van de 
buurgemeenten (Someren, Deurne, Heeze enzovoort). Deelnemers 
betalen een kleine vergoeding van twee euro aan de rijder. 
 
Informatie: Peter Verweijen, 06-36295860. 

    START 
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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. 

Week van de Duurzaamheid 
 

Van 8 tot en met 15 oktober 2022 organiseert de gemeente Asten de 
Week van de Duurzaamheid. Tijdens deze week zijn er verschillende 
evenementen om inspiratie op te doen over hoe u kunt verduurzamen en 
energie kunt besparen. Het is zeker de moeite waard om een of 
meerdere evenementen te bezoek.  
 

8 oktober:  Gratis Inloopspreekuur Energiebesparing 
Tijd:  10.30 – 14.30 uur 
Locatie: Bibliotheek Asten in de Midas 
 

9 oktober:  Duurzame Huizenroute 
Tijd:   tussen 11.00 en 15.00 uur  
  > informatierondes starten ieder heel uur  
  en duren gemiddeld 45 minuten 
Locatie:  Diverse adressen in Asten 
 

11 oktober:  Thema-avond ‘In behapbare stappen naar een  
  energiezuinige woning’ 
Tijd:   tussen 19.00 – 22.00 uur     
  > de presentatie is van 19.30 – 21.00 uur 
Locatie:  Museum Klok en Peel (gratis entree) 
 

14 oktober:  Nacht van de Sterren - Asten doet het licht uit! 
Tijd:   19.00 uur en van 22.00-00.00 uur 
Locatie:  Sterrenwacht Asten - overal in Asten 
 

15 oktober:  Groene markt in het gemeentehuis 
Tijd:   10.00 – 15.00 uur 
Locatie:  Gemeentehuis Asten 
 

Voor meer informatie: www.asten.nl/wvdd 
 

Team Ruimte, gemeente Asten. 
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Zie ook bladzijde 24 !! 
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Middag van bemoediging 
 

Al voor de 36ste keer wordt er jaarlijks in de bedevaartkerk van Onze 
Lieve Vrouw van Ommel een speciale middag georganiseerd voor 
zieken, ouderen en allen die op zoek zijn naar bemoediging in hun leven: 
de Middag van bemoediging. Dit jaar is het thema van deze viering: 
Maria, sterk ons vertrouwen in vrede. 
Indien u deze bijzondere viering wilt bijwonen, bent u van harte welkom 
op dinsdag 11 oktober. De middag start om 14.00 uur met een 
eucharistieviering, gevolgd door een koffiepauze, waarna de speciale 
ziekenzegening zal plaatsvinden. Rond 16.00 uur is de viering afgelopen. 
Voor aanmelding en informatie kunt u contact opnemen met Pieternel 
van Horssen, De Loo 4, 5724 AS Ommel. Telefoonnummer: 06-
22945829, e-mailadres: p.vanhorssen@outlook.com. Wilt u in 
groepsverband komen, dan graag uiterlijk 8 oktober a.s. aanmelden. 
De werkgroep hoopt van harte dat we op dinsdag 11 oktober weer velen 
welkom mogen heten in de bedevaartkerk van Ommel. We gaan er 
vanuit dat alle deelnemers na afloop, gesterkt door de voorspraak van 
Maria, kunnen terugzien op een mooie middag. Het Mariaprentje is ook 
dit jaar weer beschikbaar en wordt na afloop van de viering uitgereikt. 
 
Namens de werkgroep: Hannie Maas. 

Creatieve oplossing bij straf 

     

Omdat we ‘s avonds bij  iemand op bezoek zouden gaan, had ik een 
doos bonbons gekocht om mee te nemen (dat was vroeger een beetje 
standaard). Tot mijn verbazing zag ik dat de doos open was en er 
verschillende bonbons verdwenen waren? Wie was de schuldige? Ik zag 
twee kleine beentjes verdacht onder de bank uit steken.  
‘Roel? Heb jij die bonbons opgegeten?’ Hij was bijna 3½ jaar en wist 
goed, dat ie dat niet mocht, maar had kennelijk de verleiding niet kunnen 
weerstaan. Ik had hem al een keertje eerder ooit betrapt. Toen stond ie 
bóven op een stoel die hij óp de tafel had gezet, om zó bij de hoog 
weggezette snoepjes te kunnen komen.  
Ik trok hem met zijn beentjes onder de bank vandaan en speelde de 
boze, verontwaardigde moeder. Ik zei dat ik boos en verdrietig was en nu 
geen cadeautje meer had voor mijn bezoek. Ik eindigde met de woorden: 
‘Je zorgt maar dat mama weer nieuwe bonbons krijgt!’ 
Hij aarzelde geen moment. Zo klein als ie was, trok ie zijn jasje aan, zette 
zijn petje op en liep naar buiten met onze grote, blauwe 
boodschappentas. En daar stak hij dapper de straat over. Met die grote 
tas bijna tot de grond zag ik hem lopen. Ik hield mijn hart vast. Op het  
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einde van onze straat was een kleine buurtwinkel en dat wist ie. Even 
later ging de telefoon: ‘Hoi Anny, jullie Roeltje staat hier en hij moet zes 
bonbons hebben. Wat is hiervan precies de bedoeling?’ Ik legde het 
voorval uit en gaf haar de opdracht  hem een nieuwe doos mee te geven 
die ik nog wel zou komen afrekenen, want geld had ie natuurlijk niet bij 
zich. We sloten het gesprek lachend af en vol spanning zag ik zijn 
thuiskomst tegemoet. Een blij huppelend kereltje met grote blauwe tas 
kwam naar huis. Zonder veel commentaar zette hij de tas neer en  
daarmee was voor hem de zaak afgedaan. Uiteraard hebben we het 
samen weer goed gemaakt. 
Ook mijn dochtertje had kennelijk ooit iets stouts gedaan, waarvoor ze 
volgens mijn man straf  had verdiend. Opvoedkundig liet hij haar kiezen 
welke straf ze zou kunnen krijgen. ‘Je kunt tien klappen op je billen krijgen 
óf je mag geen Fabeltjeskrant op TV kijken!’ 
Ze dacht even na en zei dat ze even boven zou gaan nadenken. Even 
later kwam ze naar beneden en zei dat ze tien klappen voor de billen 
wilde hebben. (Die werden in alle omzichtigheid uitgevoerd) Ziezo, nu kon 
ze wél lekker TV kijken. Later biechtte ze op dat ze boven zes 
onderbroekjes over elkaar had aangetrokken om de klappen op te 
vangen. Zo kunnen kinderen hun ouders toch nog verrassen. 
 

Anny Ermers. 

De eerste rimpels. 
 

Toen de eerste rimpels kwamen, was ik nogal  
in paniek 
ik heb mijn face toen laten liften in een prijzige 
kliniek. 
Nou, mijn man vond het fantástisch 
mijn gezicht was weer elastisch. 
Niks geen rimpels, niks geen vouwen, 
net zo glad als bij ons trouwen. 
Tot mijn vriendin zei: ‘Het is wel gek, 
maar jouw kop past niét meer bij jouw nek.’ 
Ach, het was een kleine ingreep, want ze trekken dit dus strák 
en ze geven hier een sneetje, anders krijg je dáár een zak. 
Nou, mijn man was heel tevreden 
over wat ze met me deden. 
Maar de plastisch chirurg zat nog met mijn borsten in z’n maag, 
want die zaten volgens hem, toch nog wel iets te laag. 
Toen ze waren opgehesen, leken ze een beetje klein, 
maar met siliconenvulling mochten ze er wel weer zijn. 
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Nou ik zag mijn man ontvlammen,  
want ik had opeens zulke prammen. 
Toen op een avond na het vrijen, 
keek hij peinzend naar mijn dijen 
en al had ie niet echt wat kritiek 
ik ging toch weer terug naar de kliniek. 
Ik had trouwens ook een buikje, dus na enig 
overleg 
liet ik dát meteen ontvetten, ze zuigen dat in no-time weg, 
om tegelijkertijd ook maar mijn billen 
minstens zó’n stuk op te tillen. 
Ik was op ieder feestje weer in tel, 
maar zat onderhand wel héél strak in mijn vel. 
Mijn man voelde zich naast mij niet meer zo op zijn gemak, 
want op straat riepen ze: ‘Hée ga je lekker ouwe zak?’ 
Nou, toen kocht hij een toupetje 
en een veel te strak korsetje. 
Hij ging wandelen en trimmen 
en in het fitnesscentrum gymmen. 
En maandenlang hield hij een rigoureus dieet, 
tótdat hij zomaar in de sauna overleed. 
Nou daar stond ik op het kerkhof mooi te wezen aan zijn graf, 
maar nu hij me niet meer kan zien is de aardigheid er af. 
Ik laat nu de kwabben zwellen 
en ik zal u wat vertellen.. 
Dames laat je niet verlakken, 
laat de boel toch rustig zakken, 

want met gladgestreken nekken 
valt het leven niet te rekken. 
Koester buik en onderkinnen, 
want uw schoonheid zit van binnen! 
Vertelt u dát maar aan uw man, 
anders komen er ongelukken van. 
 
Anny Ermers. 
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Activiteiten vanaf 1 oktober t/m 1 november 2022 

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

www.kbo-astenommel 

Activiteiten Seniorenvereniging Asten en Ommel 

Spellenmiddag Maandag 11 oktober spellenmiddag in de 
huiskamer van de Beiaard 
Van  13.30 tot 16.00 uur. 

Wandelen met de 
Trappers 
  

Het wandelseizoen gaat weer beginnen. Iedere 
tweede en vierde woensdag van de maanden 
november tot en met maart gaan we wandelen. 
Vertrek vanaf De Beiaard 9.30 uur. 

Wandelen met de 
Stappers 

Zondag 16 oktober wandelen door het 
Limburgse heuvelland Epen/Mechelen. 

KBO- 
ontmoetingspunt. 

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

Toffel 4. Maandag 7 november in de spiegelzaal van de 
Beiaard. Aanvang 13.30 uur. 

Koersballen. Iedere maandag van 13.45 tot 16.00 uur. 

IVN wandeling voor 
senioren 

Woensdag 12 oktober van 13.30 tot ± 16.30 uur. 
Groote Peel ’t Elfde. Vertrekpunt Bocht 
Kokmeeuwenweg. 

IVN wandeling voor 
senioren 

Dinsdag 25 oktober van 9.30 tot ± 12.30 uur. De 
Banen Nederweert. Verzamelen Kruising 
Banendijk en Rietbeek. 

http://www.kbo-astenommel
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Blijf Actie(f) Ommel 

Programma voor de woensdag 

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

  12.00 uur gezamenlijke maaltijd verzorgd door ’t 
Lijssels Vertier. 

  13.30 uur activiteitenmiddag voor elk wat wils. 

Laatste woensdag 
van de maand 

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

Scan de QR code voor alle informatie. 
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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 

Alzheimer Café Peelland Elke 1e dinsdag van de maand. Zaal open 

Ouderenvereniging 
Nooitgedacht (biljarten) 

Elke dinsdag- en donderdagmiddag van 
13.00 tot 17.00 uur 

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. 

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 uur.  

Geheugentraining Woensdag van 10.30 tot 11.30 uur.  

Rikken Woensdag van 14.00 tot 16.30 uur. 

Breien Woensdag van 14.30 tot 16.00 uur. 

Crea Donderdag van 10.15 tot 11.30 uur.   

Geheugentraining Vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur. 

Koersbalvereniging Vrijdag van 14.30 tot 16.00 uur.  

Kopij voor het volgende nummer kan worden ingeleverd 
tot en met zondag 9 oktober. 
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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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