K.B.O. - BRABANT afd. Deurne West - 19e jaargang 2020
RABOBANK DEURNE nr. NL70 RABO 0110 8449 63 t.n.v. penningm. Noud van de Ven

BESTUUR: KBO DEURNE WEST
VOORZITTER: Cees van de Ven
Schutsboom 3, 5751 JA Deurne  06-21840561 Email: ceesvandeven@hetnet.nl
SECRETARIS EN VICEVOORZITTER: Vacature
2de SECRETARIS: Vacature
PENNINGMEESTER: Noud van de Ven
Kemper 32, 5751 CV Deurne  0493-317223 Email: a.m.p.vandeven@hotmail.com
2de PENNINGMEESTER: Cees van de Ven
LEDENADMINISTRATIE: Harrie Munsters
Helmondseweg 39, 5751 GA Deurne  0493-315674 Email: h.munsters@upcmail.nl
BESTUURSLID: Piet Beekman
Leigraaf 27, 5751 XC Deurne  0493-319254 Email: p.beekman30@chello.nl
BESTUURSLID: Marga Meulendijks – Mikkers
Heuvel 30, 5751 HL Deurne  0493-317801 Email: margameulendijks@upcmail.nl
BESTUURSLID: Martien Verberne
Willy Martinalistraat 9, 5751 PS Deurne  0493-323397 Email: m.verberne@chello.nl

BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS:
Parochiecentrum Visser 2,  312486 Email: info@heiligewillibrorddeurne.nl
Openingstijd maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 u.
Voor meer informatie – bv. voor het opgeven van intenties – kunt u ook terecht
op www.heiligewillibrorddeurne.nl
Pastoor Paul Janssen Beethovenlaan 24,  0493-313230 of
 06-21957940 Email: pastoor@heiligewillibrorddeurne.nl
Pastorie SoW-Gemeente Helmondseweg 10, Deurne
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Huisartsenpost Helmond  0900-8861
Wesselmanlaan 25, 5707 HA Helmond (Elkerliek Ziekenhuis)
Politie alarmnummer 112
Wijkagent Luc Dirckx  0900 8844 luc.dirckx@politie.nl
“De Zorgboog” Kruiswerk Peelland Zorgcentrale,  0900-899 86 36
Thuiszorgwinkel Kanaaldijk Noordoost 18, 5701 SB Helmond
 0492 348782 Email: thuiszorgwinkel@zorgboog
Wijkwerker Deurne West Margriet Eickes
 06-81531602
Email: margriet.eickes@levgroep.nl
Wekelijks aanwezig op de inloopmiddag in wijkgebouw de “Houten Hoek”.
LEV- groep Deurne  0493-352500 Email: info@levgroep.nl
Tijdens kantooruren elke werkdag van 9.00 - 12.30
Oude Martinetstraat 2, 5751 KN Deurne
Belastinghulp: Paul Nieuwendijk Batspade 32  311446
Piet Coolen
 314236
Email: pfcoolen@chello.nl
Hans van Moorsel  317530 of 06 50592039 Email: hansvanmoorsel@hetnet.nl
Ouderenadviseur:
Felicitatiedienst: A. Weijenborg-Maas G. v. Bakelstraat 6, 315334
Ziekenbezoek: Toos Verberne Willy Martinalistraat 9,
 323397
Nelly van de Kerkhof-Damen Vendelier 1  319670
Wijkbodes: Harrie Meulendijks Heuvel 30,  317801
Gem. Deurne  387711
Huurders Belangen Organisatie Deurne, Asten  323200
Stichting Seniorweb Deurne, Visser 27,  06-13547218
Wijkhuis “D’n Houtenhoek” Haydnstraat 30,  311129
“De Wik” Hellemanstraat 2b,  317927
Toon van den Berkmortel  06-50818833
Lidmaatschap beëindigen: Dit kan alleen bij een van onze bestuursleden.
Website van KBO Deurne West: www.kbodeurnewest.nl
Keuringsartsen:
Dr. G. H. M. Bouten Vivaldilaan 1, 5707 RA Helmond 0492 541248 € 30,Dr. E. J. Kooijman Zeibergsestraat 120c, 5751 LN Deurne 0493 310392 € 45,Dr. Ph. M. A. Wout Dorpstraat 29, 5758 AN Neerkant 077 4662285 € 35,2

Redactie West Wijzer: Ria Honings en Hetty Verdonck
Ria Oude Liesselseweg 68,  0493-319117 Email: riahonings@hotmail.com
Hetty Zaan 41,  0493-315640 Email: j.verdonck1@gmail.com

Bericht van onze penningmeester.
Wil iedereen die de contributie nog niet betaald heeft dit zo snel mogelijk
doen. Zo houden we onze penningmeester tevreden!
Wilt u de contributie automatisch betalen zodat u áltijd op tijd bent met
betalen? Meld dit even bij: penningmeester Noud van de Ven tel. 317223
Bij voorbaat onze Hartelijke Dank.

Ontspanningsmiddag op 14 maart.
De ontspanningsmiddag op 14 maart met het “Boekels Kwartierke”
is door het corona virus niet doorgegaan.
Degene die kaartjes hadden mogen deze goed bewaren want ze zijn op
een later tijdstip geldig.

West Wijzer op onze site.
Komt dat zien, komt dat zien!!!
Vanaf maart 2020 is de West Wijzer ook via onze site:
www.kbodeurnewest.nl te lezen.
Onze site waar veel te zien en te lezen is.
Mooie foto’s van de activiteiten van de afgelopen vijf jaar.
Wat alle werkgroepen binnen KBO Deurne West doen.
De koersbalverslagen, de agenda ( die jammer genoeg op dit moment
bijna leeg is maar zo gauw het kan weer gevuld wordt.)
Kijk er maar eens rustig rond u wordt er “Best Wijzer” van.
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Beste leden van KBO Deurne West
En hier zou onze goed gevulde agenda beginnen maar……
Het is nog nooit gebeurd maar deze keer blijft hij akelig leeg.
Zoals u weet mogen er vanwege het corona virus geen activiteiten
plaats vinden. Ook de acties bij Jan Linders kunnen voorlopig niet
doorgaan! Maar dan zou bijna de hele West Wijzer leeg blijven!
En dat kan natuurlijk niet! Daarom heeft de redactie zich bedacht om er
dan een boekje van te maken waar u zich menig uurtje mee kunt
vermaken. We hebben een verhaaltje om over na te denken, enkele
paasgedichtjes, kleurplaten voor jong én oud en enkele woordzoekers.
De redactie wenst u er succes en veel plezier mee.
Hebt u zelf nog een leuk idee om in de West Wijzer van mei te plaatsen,
geef het dan door aan de redactie en wij gaan er mee aan de slag.
Verder wenst het bestuur en de redactie van de West Wijzer u heel erg
veel gezondheid toe voor nu en in de toekomst.
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

De jarige van de maand April 2020 (vanaf 80 jaar en ouder)
14 April Dhr. A. Arts Peppel 4
18 April Mevr. Z. van Wetten-Kroezen Pastoor Jacobsstraat 69
18 April Dhr. P. Jansen Verdistraat 21
19 April Mevr. van der Zanden St. Willibrordusplantsoen 1
20 April Dhr. F. Manders Pastoor Jacobsstraat 76
23 April Mevr. R. Fransen-van de Broek Groenewoud 7
29 April Mevr. G. Wolters-Pluk Kruisstraat 131
30 April Dhr. J. van Roosmalen Mozartstraat 2
Hartelijk Gefeliciteerd en alle goeds in de komende jaren.
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84 jaar
84 jaar
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90 jaar

De Heilige Corona
Ik wist niet dat ze bestond, maar blijkbaar is er een heilige Corona.
Ze leefde rond het jaar 160 in Egypte of Syrië en stierf in 177.
Ze is een vroegchristelijke martelaar. Ze is de beschermheilige van geld, slagers
en schatzoekers, maar ook tegen epidemieën en stormen. Dus met onze
Corona pandemie en de wankelende economie best een actuele heilige.

De herdenkingsdag van de heilige Corona is 14 mei.
Ze wordt vooral geëerd in Beieren, de Bohemen en
in Oostenrijk. Daar is ook een dorpje:
St. Corona am Wechsel,
zo genoemd omdat in de 16e eeuw een beeld werd
gevonden in een holle lindenboom en sindsdien is er
een jaarlijkse bedevaart.

Koersbalverslag
4 maart
No. 1 Jan Honings/Piet Kusters
31 Twaalf deelnemers konden wij vandaag
No. 2 Toon Nelemans/Joep Mutsaers
27 begroeten. Onze voorzitter van Deurne West
No. 3 Corry van Geffen/Harrie Munsters
25 Cees van de Ven was ook een van de
No. 4 Tonny Martens/Mart Honings
15 deelnemers. Wij hebben hem gewaarNo. 5 Jo van Cuijk/Piet Raijmakers
13 schuwd dat hij niet meteen de meeste
No. 6 Cees van de Ven/Piet van Dam
9 punten moet scoren anders mag hij niet
meer meedoen. Het was hem zeer goed bevallen. Jan Honings en Piet Kusters scoorden vandaag met
31 punten het hoogste aantal wat hun dus de eerste plaats opleverde. Op de tweede plaats met 27
punten waren het deze keer Joep Mutsaers en Toon Nelemans. Corrie van Geffen en Harrie Munsters
scoorden met 7 punten het hoogste aantal in een beurt.
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MAAR DE LENTE WIST HET NIET….
Het was begin 2020...
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug.
Februari was een hele onrustige maand geweest met
veel stormen en veel regen.
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de
mensen ergens voor wilde waarschuwen…En toen werd het maart...
Het was Maart 2020...
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto's
stonden langs de kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten
en dat over de hele wereld, landen gingen op slot, de mensen konden niet
geloven dat dit gebeurde, het was zo onwerkelijk...
Iedereen wist wat er aan de hand was.
Maar de lente wist het niet en de bloemen bleven bloeien.
De zon scheen… De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan
en de zwaluwen kwamen terug en de lucht werd roze en blauw.
Het werd later donker en ‘s ochtends kwam het licht vroeg door de ramen.
Het was Maart 2020...
De jongeren studeerden online, vanuit huis.
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis.
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen.
Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen
of om de hond uit te laten.
Bijna alles was gesloten … Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars.
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken,
mensen moesten vanuit huis gaan werken.
Ondernemers kwamen in de problemen.
De meeste kinderen konden niet meer naar school.
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, operaties en
onderzoeken werden uitgesteld...
Iedereen wist het…..
Maar de lente wist het niet en het ontsproot.
Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af.
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste
geuren.
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Het was Maart 2020
Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief.
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen móesten.
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging.
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk.
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg.
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door gezet
en niemand wist wanneer dat weer kon.
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was,
over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk...
Er was isolatie, ziekte en paniek…. Toen werd de angst pas echt!!
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit...
En de weken duurden ineens veel langer...
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen...
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held...
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit
verwacht...
Iedereen wist wat er gebeurde.
Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien.
De Magnolia stond in de knop,
de vogeltjes begonnen aan hun nestjes.
En toen…
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt.
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen.
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie de vrije
loop en verveling ontsproot in creativiteit.
Sommigen leerden een nieuwe taal, sommigen ontdekten kunst.
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf
terug. Anderen stopten met onwetend onderhandelen.
Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin.
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen.
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te
vinden. Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te
doen of te koken.
Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen werden helden,
ze werden meer gewaardeerd dan ooit. Anderen gingen op afstand muziek met
elkaar maken of zingen om zo samen te zijn. Mensen kregen oog voor
eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te doen.
Mensen herstelden van hun stressvolle leven.
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Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar.
Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat
eenzame mensen ze konden bellen.
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden
gaan of mensen zouden moeten ontslaan.
Gepensioneerd zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de zorg.
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen.
Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle
artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om
in de zorg alles draaiende te houden.
Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en
verbinding, van saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van zijn
roeping, dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle
mensen…
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf
opnieuw uit.
Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met
elkaar in de geschiedenisboeken zouden komen… Dat wisten we allemaal!
En de lente wist het niet,
en de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit.
En het werd steeds warmer
En er waren veel meer vogels
En toen kwam de dag van bevrijding…
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie
voorbij was.
En dat het virus had verloren!
Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!!
En toen ging iedereen de straat op...
Met tranen in de ogen...
Zonder maskers en handschoenen…
De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was.
En de wereld was mooier en liefdevoller geworden.
En de mensen waren humaner geworden
en ze hadden weer waarden en normen.
De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen.
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was genezen
van wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan.
En toen kwam de zomer....
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Omdat de lente het niet wist
en hij was er nog steeds,
ondanks alles.
Ondanks het virus
ondanks de angst
ondanks de dood.
Omdat de lente het niet wist,
leerde iedereen de kracht van het
leven…
Susan Blanco
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Vroeger
Vroeger was Pasen een groot feest.
Niet alleen omdat de paashaas
er met zijn gekleurde eitjes was geweest.
Pa en ma beiden in hun sas,
omdat de kinderbijslag binnen was.
Alle kinderen in het nieuw gestoken,
ik een jurk met mooie stroken.
Met Pasen allemaal aangetreden,
naar de kerk, voor de paasgebeden.
Snel gingen we weer naar huis
lekker ontbijten, met gekleurde eieren
in de keuken rondom het warme fornuis.
Daarna was het met de pret gedaan,
de mooie nieuwe kleren moesten uit.
Die mochten we alleen op zondag aan.
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Het Paaslicht
Het Paaslicht straalt ons tegemoet
met rijke glans in overvloed.
't Vertelt Jezus is opgestaan
om met Hem weer op weg te gaan.
Wij zien nu duidelijk 't open graf
dat Hem drie dagen stil omgaf.
Hier voerde Hij met de dood strijd
ons leidend naar de eeuwigheid.
Die heerlijkheid die ons eens wacht
wordt door Zijn handelen opgebracht.
Hij gaat ons voor naar 't Vaderhuis
daar wacht ons vrederust, 't nieuw thuis.
Jezus is waarlijk opgestaan
dat mogen wij verblijdt verstaan.
Wanneer Hij ons opnieuw ontmoet
worden wij liefdevol begroet.
Justus van Tricht
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