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De Luidklok         januari 2023         jaargang17         nr. 1 

Voor beëindigen lidmaatschap Seniorenvereniging  bel  vóór 1 januari   

06-25 35 05 65  (ledenadministratie)  
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Beste lezers 
 

Oh …hey! … Een andere Luidklok? 
Ja! Omdat het bestuur van onze vereniging het tijd vond om dit blad wat 
aan te passen aan de moderne tijd. Daarbij zijn ze gaan zoeken naar 
een andere drukker. En wat bleek? Om het nog altijd in zwart-wit te laten 
drukken zou duurder worden dan een kleurendruk. Nou, dan is de keuze 
niet meer zo moeilijk. Eén ding is zeker: foto’s en tekeningen zullen veel 
beter tot hun recht gaan komen. Wellicht een reden om de aangeleverde 
artikelen in de toekomst te voorzien met kleurrijke foto’s en tekeningen? 
(zoals in deze uitgave) 
 

Nog even terugkomend op de voorbije maanden: we hadden onze 
seniorenmiddag, de vrijwilligersmiddag en twee kerstvieringen. Allemaal 
voor het laatst in De Beiaard. 
Toffel 4 gaf er zijn laatste optreden, gevolgd door een nieuwjaarsborrel. 
Hoe deze, en andere activiteiten straks gaan verlopen in het nieuwe 
gemeenschapshuis is even koffiedik kijken. We zullen per activiteit 
moeten bekijken hoe het ingevuld gaat worden. Er zullen andere regels 
gaan gelden. Ook qua kosten zal er het een en ander veranderen. En 
dan hebben we het niet alleen over de kosten van een consumptie. Die 
hogere kosten zijn voor de organisatie die op vrijdagmiddag het rikken 
organiseert (overigens geen officieel onderdeel van onze vereniging 
maar waar wel veel van onze leden aan deelnemen) de reden om elders 
onderdak te zoeken. Zij kunnen de kosten om straks verder te gaan in 
het nieuwe gemeenschapshuis eenvoudigweg niet opbrengen. Zij zetten 
hun activiteit voort in d’n Dissel.  
 

Omdat Marie-Louise Klomp én Mieke Martin gestopt zijn met het 
redactiewerk moeten deze vacatures ingevuld worden om De Luidklok te 
laten voortbestaan. Dat lijkt te lukken maar het aantal redactieleden is 
aan de magere kant. Mocht er iemand, om wat voor reden dan ook, 
uitvallen, dan wordt het penibel. 
Daarom bij deze gelijk een oproep: draagt u De Luidklok een warm hart 
toe én bent u in staat om het een en ander redelijk op papier gezet te 
krijgen, dan mag u zich melden. Uit ervaring weten we dat dit soort 

algemene oproepen weinig resultaat oplevert. Maar 
…. tussen de ruim 1400 leden die onze vereniging 
groot is zullen er toch een paar zitten die dat voor 
elkaar kunnen krijgen. Denkt u ook niet? 
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Hierbij ook maar gelijk een verzoek aan alle werkgroep- en 
activiteitenbegeleiders. In de achterhoede van De Luidklok vind u de 
overzichten van de verschillende activiteiten op de verschillende locaties. 
De vermeldingen van de geplande activiteiten zijn vaak erg summier en 
zouden best wat toelichting kunnen gebruiken. Ik geef u een paar 
voorbeelden. 
De Stappers zouden kunnen vermelden wáár ze naar toe gaan. Niet 
alleen de datum vermelden. De Trappers idem. Zie het als een promotie 
van de activiteit. Meer informatie levert misschien wel meer deelnemers 
op. 
 

Peter Berkvens, redacteur ad interim. 

Van de voorzitter 
 

Allereerst wens ik iedereen een gezond en voorspoedig 
2023. 
 

U heeft het misschien al gezien, De Luidklok ziet er anders 
uit. We zijn van drukker veranderd en ons ledenblad is voortaan in kleur. 
Foto’s zijn nu een stuk duidelijker. Maar ook de redactie is gewijzigd. 
Onze hoofdredacteur Marie-Louise en redacteur Mieke zijn gestopt. Ik 
wil ze hartelijk danken voor hun inzet. Zij hebben er mede voor gezorgd 
dat we tien keer per jaar een Luidklok op de mat of in de mailbox kregen. 
Dat lijkt vanzelfsprekend, maar iedere maand weer een deadline, dat 
geeft wel druk. Ik heb begrepen dat vakanties soms hierop werden 
aangepast. Gelukkig hebben we weer een nieuw redactielid. Hij zal 
zichzelf elders in het blad voorstellen. De nieuwe hoofdredacteur is er 
nog niet, maar ik hoop en verwacht dat dat binnenkort ook geregeld is. 
Binnenkort gaan we verhuizen naar ’t Kwartier. Er zal dan van alles 
veranderen. We moeten zaalhuur gaan betalen voor al onze activiteiten 
en ook de consumpties zullen duurder zijn. Financieel betekent dat nogal 
wat voor ons, en natuurlijk ook voor U. We zijn natuurlijk wel verwend: 
gratis gebruik maken van de ruimtes in de Beiaard en een bijzonder lage 
consumptieprijs. We wisten dat dat eens zou eindigen, maar het blijft 
toch vervelend. 
Ik hoop dat jullie mee blijven doen aan de vele activiteiten die we 
aanbieden. We gaan er samen weer een mooi jaar van maken. 
 
Theo Martens. 
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Effe voorstellen … 
 

Mijn naam is Peter Berkvens en met ingang van dit jaar maak ik deel uit 
van de redactie van De Luidklok. Voor een aantal van u ben ik al een 
bekende, maar voor diegenen voor wie ik een nog volkomen 
onbeschreven blad ben geef ik een kort overzicht van mijn levenslijn. 
Ik ben geboren in Ommel in 1950 en bezocht aldaar de kleuterschool 
en doorliep er de basisschool. Het voortgezet onderwijs heb ik in 
Deurne gevolgd. Daarna ben ik een opleiding gaan volgen op de 
‘kweekschool’ in Eindhoven. 
 
Ik heb 2 jaar les gegeven op de basisschool te Neerkant waarna ik de 
overstap gemaakt heb naar de toenmalige LTS in Deurne, omdat ik 
tussentijds de akte voor gymdocent had binnen geharkt. Ik heb daar 41 
jaar les mogen geven als gymdocent, tot aan mijn pensioen. 
Na een jaartje gewenning aan het gepensioneerd zijn heb ik me laten 
overhalen om deel uit te gaan maken van onze werkgroep Vieringen & 
Activiteiten. En daar maak ik nu al een jaar of vijf deel van uit. 
 
Toen Marie-Louise Klomp had aangegeven te gaan stoppen met haar 
werk voor De Luidklok kwam onze voorzitter, Theo Martens, bij mij 
aankloppen of ik haar taak niet wilde overnemen. Ik heb bedenktijd 
gevraagd maar heb toch afgezien van het hoofdredacteurschap. Dat 
leek me nou net te veel van het goede. Ik heb gezegd wel redactielid te 
willen worden en daarmee was men ook tevreden. 
 
Voor zover mij bekend is er al wel iemand gevonden die de functie van 
hoofdredacteur op zich zou willen nemen, maar die 
is nog wel even verhinderd. Vandaar dat ik tijdelijk 
toch maar als interim hoofdredacteur mag 
functioneren. Ik hoop een positieve bijdrage te 
kunnen leveren aan de inhoud van De Luidklok.  
 
We gaan het zien …….. 
 

Peter Berkvens 
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Alzheimer Café 
 

Jubileumjaar afgesloten: 
Het jaar 2022 werd afgesloten met een feestelijk Alzheimer Café 
Peelland: een theatervoorstelling vanwege het vijfjarig bestaan. Zo’n 140 
aanwezigen genoten op 6 december van het stuk ‘Wie van de drie heeft 
dementie” van theater Aan de Lijn. Een komisch en tegelijk serieus stuk 
met momenten van herkenning en ontroering, maar ook met hilarische 
situaties. De aanwezigen genoten en de spelers ontvingen aan het eind 
een dankbaar applaus en uiteraard bloemen. 
Voorzitter Petra Raaijmakers mocht na afloop gelukwensen in ontvangst 
nemen van de Somerense burgemeester Blok en van het regiobestuur. 
Op haar beurt mocht Petra een aantal vrijwilligers die vanaf het eerste 
uur betrokken zijn bij het ACP in het zonnetje zetten. Ook woorden van 
dank en een fraai boeket voor Piet Schippers, werkgroeplid vanaf het 
eerste uur. 
 

Verder dit jaar: 
Er staan dit jaar weer aansprekende thema’s op het programma, 
waarvan we er vast enkele willen noemen: Dementie en muziek; 
palliatieve zorg/euthanasie/vrijwillige terminale zorg; dementie en 
voeding; wat is dementie; nieuwe woonconcepten voor mensen met 
dementie. 
 

De bijeenkomsten gaan straks plaatsvinden in het nieuwe 
gemeenschapshuis ’t Kwartier, maar in januari, en waarschijnlijk ook in 
februari, is het ACP nog in de vertrouwde Beiaard. 
 
Alzheimer Café Peelland is bedoeld voor mensen met dementie, hun 
naasten en belangstellenden uit Asten, Deurne en Someren en wordt 
gehouden in Dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 in 
Asten van 19.30 – 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. 
 
Meer informatie over het Alzheimer Café Peelland via: 
 
Petra Raijmakers 
T: 06 – 40953730 
E: alzheimercafepeelland@gmail.com 
I: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant/alzheimer-
cafe-peelland 
F: alzheimercafepeelland 
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Conceptstatuten en concept huishoudelijk reglement 
 

We hebben recentelijk nieuwe conceptstatuten en een concept 
huishoudelijk regelement geschreven om onze huidige statuten en 
reglement uit 2003 te vervangen. 
 

We willen deze conceptstatuten en concept huishoudelijk reglement in 
onze jaarvergadering op 22 maart bespreken en aan onze leden 
aanbieden ter goedkeuring. 
 

Deze conceptstatuten en concept huishoudelijk reglement zijn o.a. 
geschreven omdat: 
*  We in 2019 onze naam hebben veranderd in “Seniorenvereniging 
Asten en Ommel” en dit nooit officieel is doorgevoerd in onze statuten en 
via de notaris is vastgelegd. 
*  Er enkele regels zijn gewijzigd m.b.t. de jaarvergadering door toedoen 
van corona en het niet tijdig kunnen laten plaatsvinden van de 
jaarvergadering volgens de huidige statuten. 
*  Er door nieuwe wetgeving - WBTR (Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen) en ingevoerd op 1 juli 2021 - enkele wijzigingen zijn 
m.b.t. de verantwoordelijkheid van het bestuur van onze vereniging zoals: 
-    De WBTR wil dat besturen van verenigingen aan de slag gaan met 
‘goed bestuur’ en toezicht. En dat ze afspraken maken en die vastleggen. 
Het gaat hierbij bijvoorbeeld over integer handelen, democratische 
besluitvorming, transparantie en het nemen van verantwoordelijkheid. 
-    Een vereniging moet altijd bestuurbaar blijven en zijn er dus regels 
nodig om bij (tijdelijke) afwezigheid van bestuurders toch besluiten te 
kunnen nemen.  
-   Bij bestuursbesluiten moet het belang van de vereniging altijd voorop 
staan. Het misbruik van een vereniging moet hiermee voorkomen 
worden. 
 

De conceptstatuten en concept huishoudelijk reglement zijn in te zien via: 
-  Een e-mail verzoek naar secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com, 
waarna er een elektronische kopie naar de aanvrager zal worden 
gestuurd. 
-  Een telefonisch verzoek naar 0493-697364 / 06-52417525, waarna er 
een kopie bij de aanvrager zal worden afgeleverd. 
 

Vragen, op- of aanmerkingen kunnen digitaal doorgegeven worden aan: 
secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com of schriftelijk worden 
doorgegeven via onze brievenbus bij de Beiaard. 
 

Het bestuur van de Seniorenvereniging Asten en Ommel 
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Onze overledenen 
 

Wij gedenken onze overledenen. Wij willen de familie graag 
ons medeleven betuigen en hen veel sterkte toewensen. 
 

Mevr. Riek Welten-van Heugten  Lindestraat 10 
84 jaar      overleden op 10-10-2022 
 
Mevr. Anne-Marie van den Velden  Koningsplein 7 
67 jaar      overleden op 12-10-2022 
 
Mevr. Janske Steijvers-van de Voort  Industrielaan 25 
84 jaar      overleden op 23-10-2022 
 
Zr. Thaddea de Kinderen   Wilhelminastraat 27 
98 jaar      overleden op 03-12-2022 
 
Zr. Caritas Sanders    Wilhelminastraat 27 
94 jaar      overleden op 11-12-2022 
 

De redactie van De Luidklok verzoekt de familie om bij het overlijden   
van een KBO-lid een bericht te sturen aan het secretariaat van de KBO 
Asten/Ommel p/a Henk van Kessel, Voordeldonk 54, 5721 HM Asten,   
tel. 0493-697364, e-mail: secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com 
Er is een KBO Asten/Ommel vaandel beschikbaar wat in de kerk/
crematorium geplaatst kan worden voor de uitvaart. De familie kan dit 
aanvragen via het bovenstaande bericht met vermelding van tijd en 
locatie van de uitvaart. 

Seniorenvereniging Asten en Ommel - Kom Bij Ons! 
 

Ontmoeting staat voorop 
 

Ontmoet u graag mensen? 
Bent u op zoek naar leerzame en/of ontspannende activiteiten hier in de 
omgeving? 
Zet u uw talenten graag in voor vrijwilligerswerk? 
 

Dan bent u bij ons, Seniorenvereniging Asten en Ommel, aan het juiste 
adres! 
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Wij zijn bovendien aangesloten bij de koepelvereniging KBO-Brabant, die 
zorgt voor de onderlinge verbinding, ondersteuning en extra voordeel. 
Met 120.000 leden is het de grootste in Brabant. Vanaf 50 jaar kunt u bij 
ons al lid worden! 
 
Veel voordelen voor 25 euro 
Voor 25 euro per jaar kunt u het volgende verwachten: 
Ontmoeting via tal van activiteiten georganiseerd door onze lokale ver-
eniging. 
Gratis praktische hulp en advies op velerlei gebied: bijvoorbeeld bij uw 
juridische problemen, het invullen van uw belastingformulier of voor uw 
vragen over geschikt wonen. 
Interessante mogelijkheden voor vrijwilligerswerk (na gedegen oplei-
ding): hulp en advies bieden aan andere leden, mee-besturen en mee-
organiseren. 
Kortingen op (zorg)verzekeringen en via de webshop Onsledenvoordeel 
(www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel/). 
Kortingen bij lokale winkeliers / zaken - www.kbo-astenommel.nl/
ledenvoordeel/ 
Elke maand het informatieve ledenmagazine Ons in uw brievenbus, in-
clusief ons eigen lokale maandblad de Luidklok 
Belangenbehartiging door KBO-Brabant op provinciaal en landelijk ni-
veau voor 50+ers: pensioenen, wonen/zorg, mobiliteit, welzijn. 
 
En krijg zelfs 25 euro terug als… 
... u een aanvullende zorgverzekering via de collectiviteit van KBO-
Brabant heeft bij VGZ of CZ. Dan krijgt u ieder jaar weer uw lidmaat-
schap vergoed! 
Lid worden? Kom Bij Ons! 
Neem een kijkje op onze eigen website (www.kbo-astenommel.nl/) en op 
de website van KBO-Brabant (www.kbo-brabant.nl) om een indruk te krij-
gen. Bij KBO-Brabant staat bovendien relevante informatie over de zorg-
verzekeringen van VGZ en CZ. Maar u mag natuurlijk altijd bellen of mai-
len met ons. 
 
Onze contactgegevens zijn: 
e-mail: secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com 
telefoon: 0493-697364. 
 
U bent van harte welkom! 
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Belastingaangifte 2022 
 

Ook dit jaar gaan we weer we op 
de gebruikelijke manier 
belastingservice verlenen. In 
maart kunt u door ons uw 
belastingaangiften 2022 laten 
invullen. We gaan dit doen op de 
vrijdagen 10, 17, 24 en 31 maart 2023 van 9.00 tot 12.30 uur. Plaats van 
handeling is ’t Kwartier in de Kerkstraat. U kunt voor deze 
belastingservice van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren 
een afspraak maken via telefoonnummer (0493) 67 12 34. 
 

Om van onze belastingservice gebruik te kunnen maken is een 
machtigingscode nodig. 
Als uw aangifte voor het belastingjaar 2021 met een machtigingscode is 
ingevuld, geldt deze machtiging ook voor het belastingjaar 2022. U hoeft 
dan geen nieuwe machtigingscode aan te vragen. Als dit niet het geval is, 
kunt u die code aanvragen via telefoonnummer 088 123 65 55. Voor die 
aanvraag moet u het Burgerservicenummer (BSN) en de geboortedatum 
bij de hand houden. 
Voor echtparen geldt dat zij beiden een code moeten hebben. 
 

Behalve de brief met de machtigingscode dient u mee te brengen de 
aangiftebrief, de jaaropgaven AOW, pensioen, etc., gemaakte zorgkosten 
(ook reiskosten naar het ziekenhuis), gedane giften aan goede doelen, 
financieel jaaroverzicht van de bank, bij een eigen huis de WOZ-
beschikking en de gegevens van de hypotheek. Bij huurtoeslag dienen 
ook de gegevens van de huurwoning te worden meegebracht. 
 

Ook voor degenen die geen aangifteformulier hebben ontvangen kan het 
interessant zijn om een aangifte te doen. Als er veel zorgkosten (arts, 
tandarts, ziekenhuis, medicijnen, etc.) zijn gemaakt, krijgt u mogelijk 
belasting terug. Het berekenen van het juiste inkomen is ook belangrijk 
voor de hoogte van de huur- en de zorgtoeslag. 
 

Als er sprake is van een F-aangiftebiljet (dit wordt gestuurd bij overlijden 
van de partner of een familielid) dit melden bij het maken van de 
afspraak, omdat daar extra tijd voor nodig is. 
 

Verder wijs ik u erop dat de regels voor het recht op zorgtoeslag zijn 
gewijzigd. De inkomensgrensgrens is flink gestegen, dus zullen meer 
mensen recht hebben op die toeslag. 
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Voor alleenstaanden is de inkomensgrens gestegen van € 32.500 naar   
€ 38.520. Voor mensen met een partner van € 41.000 naar € 48.224. 
Het kan dus nuttig zijn om te laten nakijken of er recht bestaat op zorg-
toeslag. 
Huisbezoeken vinden alleen in uitzonderingsgevallen plaats. 
Voor KBO-leden rekenen wij ook dit jaar € 5 per persoon. 
 
Karel van Eenbergen,  
Belastingservice Seniorenvereniging Asten en Ommel 

Dagtocht KBO voorjaar 2023 
 

Als u dit leest zitten wij al weer in 2023, een nieuw jaar met wederom 
twee prachtige dagtochten in het vooruitzicht. Ongetwijfeld verheugen 
velen van u zich weer op een gezamenlijke dag lekker weg. 
Op 6 juni stappen we in de bus voor een bijzondere reis. Ongetwijfeld 
bent u erg nieuwsgierig naar waar wij heen gaan. Op dit moment ben ik 
druk bezig met “de puntjes op de i te zetten”. 
Een klein tipje van de sluier kan ik al wel oplichten. Het wordt een dag in 
een bijzondere Nederlandse natuur. De tocht wordt zo georganiseerd dat 
er niet veel loop-vaardigheid vereist is. Mocht u meer willen dan kan dat 
natuurlijk. 
En…….niet te vergeten, regelmatig heerlijk en lekker smikkelen. 
Zet deze datum, 6 juni, alvast in uw agenda. Meer informatie krijgt u in 
de volgende Luidklok. Houdt deze dan ook goed in de gaten. 
U zult ervaren hebben dat alles veel duurder is geworden, zoals eten, 
drinken en brandstof. Ook wij ontkomen er niet aan dat ons uitstapje wat 
in prijs verhoogd zal worden. Ik doe mijn best om dit zoveel mogelijk te 
beperken. 
 

Met reizigersgroet, - Agnes     06-38002752 
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Tochten met de scootmobiel 
 

Hierbij de planning voor 2023 van Seniorenvereniging Asten/Ommel 
woensdag 19 april   woensdag 17 mei 
woensdag 14 juni   woensdag 16 augustus 
woensdag 20 september  woensdag 18 oktober 
We vertrekken om 13.30 uur vanaf parkeerplaats hoek Lienderweg / 
Lotusstraat in Asten 
 

Zaterdag 8 juli vindt de verrassingstocht plaats. 
Vertrektijd, plaats van vertrek, etc. volgen te zijner tijd. 
 

Ieder die noodgedwongen gebruik moet maken van een scootmobiel kan 
in principe hier aan deelnemen. 
 

Voor inlichtingen kan men zich wenden tot: 
 

Cor Verhagen,    Joop van de Rijdt, 
Burgemeester Ruttenplein 303, Klaproosstraat 10, 
5721 DZ Asten.   5721 CZ Asten. 
0493-692782    493-691944 
mobiel: 06-28462853   email: joopvanderijdt@hotmail.com 
email: vermana@chello.nl  

Oproep 

aan alle deelnemers van de seniorenwandelingen 
 

Beste mensen, 
We hebben het programma voor 2023 bijna gereed maar zoeken nog 
een leuke foto voor op de titelpagina. 
Wie heeft er een leuke opname van afgelopen jaar? 
Met vriendelijke groet, 
 

Jo van Zanten 
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Werkgroep Vieringen en Activiteiten. 
 

De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik nog niet eerder zo’n 
“hulpeloos” gevoel had bij het typen en aankondigen van onze 
activiteiten. 
Iedereen weet inmiddels dat we de Beiaard gaan verlaten en dat we 
gaan verkassen naar het nieuwe gemeenschapshuis: “’t Kwartier”. 
Hóe het gaat gebeuren … wannéér het staat te gebeuren … of we heel 
even nog gebruik mogen en kunnen maken van de Beiaard? We weten 
nog niets zeker. 
Natuurlijk moesten enkele data wél al definitief vastgelegd worden:  
De liederentafel, de senioren dag en de kerstdag! 
Dus….laat ik toch maar een poging wagen: 
 
* De Liederentafel. 
Op maandag 2 januari stonden de tafels en stoelen klaar voor de 
zangliefhebbers die het nieuwe jaar samen met Toffel Vier zingend en 
muzikaal wilden inluiden. 
Misschien was het nog iets te vroeg in het nieuwe jaar want de opkomst 
was jammer genoeg niet zo groot als eerdere zangmiddagen. Voor het 
publiek was de grote zaal mooi ingericht, maar dat was toch ietwat 
anders dan de Spiegelzaal, die kleiner en ook “intiemer” was en waar de 
akoestiek ook beter was. 
Maarrr …. dat wil nog niet zeggen dat het plezier en de lol, die iedereen 
deze middag met Toffel Vier beleefde, niet aanwezig waren! 
Integendeel: door de momenten waarop af en toe het een en ander fout 
ging, werd het een heerlijke middag van de lach! 
De volgende data voor de liederentafel zijn inmiddels al wel bekend: 
 
Wat?  De liederentafel met de zanggroep Toffel Vier. 
Wanneer? Maandagen 6 maart, 8 mei, 4 september  
  en 6 november 2023. 
Waar?  In een nog te bepalen zaal van “’t Kwartier”. 
Tijdstip: Van 13.30 u tot 15.30 u met korte keeldoorsmeerpauze. 
Kosten: Alleen voor de koffie of thee aldaar. 
 
Wilt u deze data alvast noteren in uw agenda? Dan gaan we er 
ongetwijfeld weer mooie zangmiddagen van maken! 
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* De Spellenmiddagen. 
Als u deze Luidklok leest is de laatste 
spellenmiddag van 9 januari 2023 voorbij. 
Graag willen we, met de mensen die deze 
middagen zo trouw bezoeken, doorgaan op 
dezelfde manier. D.w.z. doorgaan met onze 
spellenmiddag die altijd op de tweede maandag van de maand gepland 
staat. 
Behalve wanneer er een liederentafel is of een katholieke feestdag. 
Iedereen is dan van harte welkom voor een gezellig samenzijn, een fijne 
ontmoeting, plezier hebben bij de spanning en competitie die men 
ervaart, maar vooral: twee uurtjes simpele ontspanning, twee uurtjes 
eventjes weg en met anderen contacten leggen. 
Triomino, Scrabble, Uno, Ganzenbord, Mens-Erger-Je-Niet, Yahtzee, 
RummiCub, Skib Bo of een eigen spel liggen voor de spelers klaar. 
 
Wat?   Spellenmiddagen in “’t Kwartier”. 
Wanneer: (voorlopig) maandag 13 maart, 17 april, 15 mei, 12 juni.  
Waar?  Op een nog vast te stellen plaats in “’t Kwartier”. 
Tijdstip: Van 13.30 u tot ongeveer 16.00 u. 
Kosten? Alleen voor de koffie of thee aldaar. 
 

LET WEL: deze data zijn  onder voorbehoud !! 
Door de verhuizing en mogelijke andere omstandigheden kunnen hierin 
dus wijzigingen ontstaan. Maar wij houden u via de mail en de Luidklok 
op de hoogte!  We hopen van harte dat nog meer liefhebbers van 
bordspelen een kijkje komen nemen. 
 
* De Nationale Senioren dag oftewel  ”de 80-plussers dag”. 
Een paar jaar geleden is de Nationale Senioren dag in het leven 
geroepen om onze 80-jarigen en ouder eens extra in het zonnetje te 
zetten middels een gezellige middag. 
De 80-plussers vormen een groep sterke, krachtige mensen die het 
nodige hebben meegemaakt, zeker als je kijkt naar het jaartal waarin zij 
geboren zijn. 
Onze seniorenvereniging Asten en Ommel wil dan hun 80-plus leden een 
middag aanbieden met een lekkere lunch en een aangename muzikale 
middag. 
Wat?  De Nationale Senioren dag. 
Wanneer? Vrijdagmiddag 6 oktober 2023. 
Waar?  In een nog te bepalen zaal in “’t Kwartier”. 
Tijdstip? 13.00 u tot ongeveer 16.30 u. 
Kosten? Worden nog bekend gemaakt. 
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Goed Voor Elkaar. 
 

Eind vorig jaar hebben we een vervolgplan ingeleverd bij de Gemeente 
en op grond daarvan hebben we ook voor dit jaar weer subsidie 
gekregen. Dit was met name nodig omdat we echt (professionele) 
ondersteuning nodig hebben. Nu kan onze projectleider, Arie van den 
Boomen, door met ons (Petra Cornelissen, Maria van der Steen, Philip 
van den Elshout en Annelies Dittner) als vrijwilligers en initiatiefnemers 
van het project. 
Binnenkort hopen we onze plannen te presenteren; u hoort van ons! 
 

Annelies Dittner 

De organisatie wordt door de werkgroep Vieringen en Activiteiten, i.s.m. 
met het bestuur, voorbereid. 
Het is nu nog vroeg in het nieuwe jaar, maar noteert u alvast de datum. 
 

De werkgroep hoopt van harte dat steeds meer mensen een kijkje komen 
nemen bij de activiteiten die onze seniorenvereniging organiseert voor 
haar leden. 
Zeg niet te gauw: ”Och, da’s toch niks voor mij!” 
Voor iedereen die aan een activiteit deelneemt was het ook ooit de 
eerste keer. 
 
*  Kerstviering. 
Kerstmis is nog maar nét achter de rug, maar toch mag ik u al onze 
kerstviering 2023 aankondigen. 
Deze kerstmiddag wordt u door het bestuur van onze seniorenvereniging 
Asten en Ommel aangeboden en is gepland  
op woensdag 13 december 2023. 
Uiteraard in de grote zaal van het nieuwe gemeenschapshuis “’t 
Kwartier”. 
Details volgen in de Luidklokken vanaf augustus. 
 

Namens de werkgroep Vieringen en Activiteiten:  
Inge Veenhuizen. 
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Nieuwjaarsbijeenkomst 
Seniorenvereniging Asten Ommel 
 

Op 2 januari werd door de 
seniorenvereniging een 
nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Deze 
was aansluitend aan de liederentafel. 
De bijeenkomst was gezellig druk bezocht. 
Onder het genot van koffie met een 
gebakje en vervolgens een drankje, werden de nieuwjaarswensen 
uitgewisseld en werd er druk gebuurt. Vooral gezondheid bleek een veel 
uitgewisselde wens door de aanwezigen. 
 

Voorzitter Theo Martens sprak naar allen de beste wensen uit. Hij stond 
even stil bij de verdrietige oorlogssituatie in de Oekraïne en andere delen 
van de wereld waar geweld aan de orde van de dag is. Hij sprak de wens 
uit dat dit jaar meer vrede in de wereld zou brengen. Hij memoreerde dat 
deze eerste nieuwjaarsbijeenkomst tevens de laatste in de Beiaard was. 
Immers, ook de seniorenvereniging zal op korte termijn met de activiteiten 
naar het nieuwe gemeenschapshuis ’t Kwartier gaan. Hij sprak het 
vertrouwen uit ook daar weer vele ontmoetingsbijeenkomsten te kunnen 
organiseren. 
 

Sommige bezoekers, die zeiden in het verleden weinig deel genomen te 
hebben aan activiteiten, gaven aan dit moment aan te grijpen om eens 
hernieuwd kennis te maken. 
Al met al een geslaagde bijeenkomst. Ook de combinatie met de 
liederentafel en ‘Toffel Vier’, met daarna het achtergrondmuziekje, was 
geslaagd. Het is dus een voor herhaling vatbaar gebeuren. 
 

Tiny Leenders 

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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Fietsen met De Trappers 
 

Op woensdag 10 april start het Fietsen met De Trappers weer. De 30 km
-groep vertrekt om 13.30 uur bij De Beiaard. De 50 km-groep fietst op 
woensdag 24 april. De start is om 10.00 uur eveneens bij De Beiaard.  
Op woensdag 8 mei is de 30 km-groep weer aan de beurt. Dan is de 
start om 13.30 uur bij De Beiaard. 
 

Werkgroep Fietsen. 

Liederentafel van 2 januari j.l. 
 

Op 2 januari werd, voor de laatste keer in de Beiaard, weer de 
periodieke liederentafel georganiseerd. Dit keer vond die plaats in de 
grote zaal, aansluitend in combinatie met een nieuwjaarsbijeenkomst. 
‘Toffel Vier’ gaf volgens traditie weer acte de présence met mooie 
meezingers, waarbij de aanwezigen enthousiast meezongen. 
Aan het slot dankte secretaris Henk van Kessel de heren van ‘Toffel 
Vier’ voor hun muzikale inbreng, waarvan weer velen genoten hadden. 
Hij ging ook in op de aanstaande verhuizing naar het nieuwe 
gemeenschapshuis, waarbij hij aangaf dat een aantal zaken wat betreft 
de regels en werkwijzen nog niet geheel duidelijk zijn. Daarover volgt 
t.z.t. meer informatie. 
 
Tiny Leenders 
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Activiteiten Hof van Bluyssen   
 

In het Hof van Bluyssen aan de Wilhelminastraat vinden diverse activitei-
ten plaats die ook toegankelijk zijn voor niet-bewoners. U kunt daar dus 
vrijuit binnenlopen, ook al woont u heel ergens anders. 
 

Voor meer informatie: Joep van Kemenade,  
gespecialiseerd medewerker welzijn Hof van Bluyssen 
E-mail: joep.vankemenade@amaliazorg.nl 

Bierspreuken 
 
*  Men drinkt het biertje nooit van de tap. 
 

*  Met een krat bier in huis vallen. 
 

*  Een pilsje valt nooit ver van de tap. 
 

*  Met een biertje in de hand, gaat iedereen aan kant. 
 

*  Met zijn neus in de schuimkraag vallen. 
 

*  Beter één biertje in de hand dan 10 op de grond. 
 

*  Iemand een biertje van eigen tap geven. 
 

*  De beste drinkers staan rond de toog. 
 

*  Hoge glazen vangen veel bier. 
 

*  Wie het laatst drinkt lacht alleen. 
 

*  Als de flessen leeg zijn dansen de glazen op tafel. 
 

*  Beter een pils in je hand dan een hand in de pils. 
 

*  Geef je iemand één pils dan drinkt ie er tien. 
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Kleuterlogica deel drie 
 
De klok van de toren sloeg vier keer (om 4 uur) 
Kleuter: “Hoe weet die klok nou eigenlijk dat het vier uur is? Die heeft 
toch geen hoofd om te denken?” 
 
Een papa moest wat lang stilstaan bij een stoplicht. Op de achterbank 
riep zijn zoontje: “Stoplicht…wat stel je me toch teleur!” 
 
Mama moest een keertje plots remmen omdat het licht op rood sprong. 
“Oeps”, zei ze, “dát was op het nippertje!” 
Kleuter: “Mama, wanneer begint een nippertje?” 
 
Koud op de fiets: “Mijn handen zijn zo koud als een diepvries!” 
 
Juf, kan mijn bips óók breken?” 
 
Een opa en kleindochter maakten om de beurt komische geluiden. 
Kleindochter vraagt aan haar zusje wie dat ’t beste kan. 
Het zusje zegt: “Opa” 
Even dacht de kleindochter na en zei toen: “Ja, dat vind ik eigenlijk ook 
wel!” 
 
Vraagje: “Waarom heeft een koe vlekken?” 
“Omdat ie wit is!” 
“WIT?????” 
”Ja, tussen zijn vlekken!” 
 
Met een nat vingertje werden de hagelslagjes van het bordje “gesopt”. 
“Kijk!! Mijn vinger is als een magneet!” 
 
Het jonge hondje van de buren vond de kleuter wel lief, “maar alleen als 
ie zulke tandjes heeft, als mij,” zei ze. 
 
“Wie van jullie weet waar de melk vandaan komt?” vroeg de juf. 
Een kleuter antwoordde: “Ik denk van de bloemkool….maar ik geloof dat 
dat fout is!” 
 
Een kleuter paste haar lievelingstrui van een jaar terug: “Ik ben blij als ie 
mij nog aan kan!” 
 
Anny Ermers 
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Een wonderlijke hereniging. 
 

Het was 1948. Ergens in een klein Duits dorpje waren twee mensen in 
hun vurige liefde “iets” te ver gegaan waardoor een “ongewenst” 
wezentje zich begon aan te kondigen. De a.s. Duitse moeder moest van 
haar ouders de relatie verbreken zodat het nieuwe kleine jongetje kon 
worden opgevoed door zijn moeder, en een nieuwe stiefvader met twee 
inwonende oma’s. En zo de achternaam van zijn moeder kreeg. 
 

De opgroeiende jongen kreeg een zusje, niet begrijpend waarom zij een 
andere achternaam droeg dan hij. Hij kreeg daar nooit uitleg over. Zijn 
moeder is met haar grote geheim overleden. Maar zijn biologische vader 
had intussen ook een nieuwe relatie gevonden en was met haar 
getrouwd. Deze schonk hem twee dochters. In alle eerlijkheid vertrouwde 
hij zijn meisjes toe (toen ze al wat ouder waren) dat hij ook een zoon had 
uit een eerdere relatie. Ook zijn huidige vrouw was hier van op de 
hoogte. Hij volgde de ontwikkeling en schoolkeuzes van zijn zoon op 
afstand en betaalde zelfs alimentatie. Zijn vrouw droeg daar ook een 
financieel steentje aan bij. De dochters groeiden op en fantaseerden 
over hun halfbroer. Ze waren erg nieuwsgierig naar hoe hij er uit zou zien 
en wat er van hem geworden was. 
 

Na een vergeefse zoektocht naar hun halfbroer, kwam de jongste 
dochter bij toeval in contact met een bevriende agent. Ze vroeg hem 
eens in het archief te snuffelen om er achter te komen of de naam van 
hun halfbroer misschien ergens in voorkwam. De agent negeerde het 
verbod om geheime informatie aan derden door te geven en het 
“wonder” geschiedde. Hij vond de naam van hun halfbroer. Die had in 
Duitsland een keer te hard gereden waarvoor hij een boete had 
gekregen. Tot haar verbazing bleek dat de “verloren” halfbroer in 
Nederland woonde. En niet in Duitsland! 
 

Hoe was hij daar toch terecht gekomen?? 
Als dienstplichtige soldaat was hij destijds in de legerplaats in Budel 
gedetacheerd (dat was het tijdstip waarop zijn echte vader hem uit ‘t oog 
verloor). Op een van de vele dansavondjes in het desbetreffende dorp 
leerde hij een meisje kennen. Al snel bleek dat de relatie die ze kregen 
standvastig genoeg was om een huwelijk aan te gaan. Hij is later zelfs 
Nederlander geworden en ze kregen twee zonen. 
Het was 2009. Een telefoontje van het Leger des Heils aan het adres van 
“de verloren halfbroer”. In dat telefoontje werd hem gevraagd of hij 
gehoor wilde geven aan een dame die contact met hem zocht i.v.m. zijn  
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biologische vader. Vol verbazing stemde hij nieuwsgierig toe. Er werd 
getelefoneerd vanuit Duitsland en er volgde een zeer emotioneel gesprek 
met een dame die opeens zo maar zijn halfzus zou blijken te zijn. Het 
klikte meteen tussen die twee en als grote verrassing vertelde ze hem dat 
zijn vader nog in leven was. Een ontmoeting met zijn “zus” volgde al snel 
en niet lang daarna volgde de ontmoeting met zijn échte vader. Die 
ontmoeting was emotioneel en onbeschrijfelijk hartroerend. Later bleek 
dat zijn vader, net als hij, lange fietstochten maakte. Hij had jarenlang 
campings in Venlo bezocht. Zó dichtbij, niets wetende van elkaar en dan 
na járen zulk een emotionele hereniging. Bijna tien jaar hebben ze samen 
regelmatige ontmoetingen mogen beleven, zowel met de vader als de 
stiefmoeder en zijn twee halfzussen. Zó maar opeens een hele familie er 
bij. Vader is inmiddels overleden. Zijn échte moeder was met haar grote 
geheim al veel eerder overleden, maar met zijn stiefmoeder, die 
inmiddels 92 is, houdt hij nog steeds contact.  
 
Hoe wonderlijk kan het soms gaan in het leven. En dan nog even 
vermelden dat deze “verloren” zoon al meer dan 50 jaar mijn schoonbroer 
is en de liefste man van mijn enige zus! 
 

Anny Ermers 

Mag u volgend jaar 85, 90, 95  
of misschien wel 100 jaar worden? 

De seniorenvereniging komt u graag feliciteren 

Felicitatiebezoek bij bijzondere verjaardag. 
 

De Seniorenvereniging Asten en Ommel heeft besloten om extra aan-
dacht te geven aan onze oudere leden. Enthousiaste vrijwilligers van de 
vereniging gaan namens de vereniging, na een telefonische afspraak, 
deze leden een felicitatie bezoek brengen. Daarbij kan men gezellig 
even buurten en een kleine attentie in ontvangst nemen. Wij hopen dat 
onze oudere leden deze welgemeende aandacht waarderen.   
Stelt men bezoek niet op prijs, mag men dat natuurlijk aangeven. 
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Kijk voor KBO-activiteiten, nieuws en achtergrondinformatie, foto’s van 
eerdere activiteiten en de complete Luidklok ook eens op                             

www.kbo-astenommel 

Activiteiten vanaf 1 februari t/m 31 maart 2023. 

Activiteiten Seniorenvereniging Asten en Ommel 

Liederentafel Maandag 6 maart 2023 van 13.30 -16.00 uur in 
’t Kwartier. 

Spellenmiddag Maandag 13 februari 2023 geen spellenmiddag. 
Maandag 13 maart 2023 van 13.30 -16.00 uur in 
’t Kwartier. 

Seniorenvereniging 
ontmoetingspunt 

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

Koersballen Iedere maandag van 13.45 tot 16.00 uur. 
Ná 1 februari vindt deze activiteit plaats in 
sporthal  De Schop 

Wandelen met 
De Trappers 

Woensdag 8 februari en woensdag 22 februari. 
Start om 9.30 uur bij De Beiaard. 

De Stappers Zondag 19 februari en donderdag 23 februari. 
Start in Arnhem. Wandeling door de 
stadsparken. 

Rikconcours Elke vrijdag.  Aanvang 13.30 uur. 
Inschrijven vanaf 13.15 uur. 
Let op: het rikken is vanaf heden in Den Dissel. 

Blij(f) Actief Ommel 

Programma voor de woensdag 

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

Elke woensdag 12.00 uur gezamenlijke maaltijd, verzorgd door ’t 
Lijssels Vertier. 

Elke woensdag 13.30 uur tot 16:30 uur 
Activiteitenmiddag: Voor elk wat wils. 

http://www.kbo-astenommel
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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.  
Kom ook eens een keer, er valt heel wat te buurten. 
 

Het bestuur. 

Voorheen wekelijkse activiteiten in De Beiaard 

Rikconcours Elke vrijdag. 
Aanvang 13.30 uur. 
Inschrijven vanaf 13.15 uur. 
Let op: het rikken is vanaf heden in Den Dissel. 

Alzheimer Café  
Peelland 

Elke 1e dinsdag van de maand . 
Zaal open vanaf 19.00 uur. 
Nu nog in de Beiaard maar er is geen informatie 
bekend waar deze activiteit ná 1 februari plaats gaat 
vinden. 

Ouderenbridge. Elke dinsdag . 
Aanvang vanaf 13.15 uur. 
Inschrijven vanaf 12.45 uur. 
Deze activiteit verhuist ook naar Den Dissel. 

Biljartvereniging 
Nooit gedacht 

Elke dinsdag- en donderdagmiddag van 13:00 tot 
17:00 uur. 
Ná 1 februari vindt deze activiteit plaats in “t 
Kwartier. 

Koersbal Elke maandag van 14.00 tot 16.00 uur. 
Ná 1 februari vindt deze activiteit plaats in sporthal 
De Schop. 

Buurtkamer Elke maandag van 09.30 uur tot 11.45 uur. 
Ná 1 februari vindt deze activiteit plaats in “t 
Kwartier. 



25 

 

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.    
3

de
 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. 

Afscheid  
van Marie-Louise 
 

als eindredacteur…. 
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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:  Peter Berkvens (a.i.)   tel: 06-19955648
  
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:deluidklok@gmail.com
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