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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 
Schutsboom 3, 5751 JA Deurne   06-21840561 Email: ceesvandeven@hetnet.nl  
 
LEDENADMINISTRATIE: Cees van de Ven 
Schutsboom 3, 5751 JA Deurne   06-21840561 Email: ceesvandeven@hetnet.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 

mailto:ceesvandeven@hetnet.nl
mailto:a.m.p.vandeven@hotmail.com
mailto:ceesvandeven@hetnet.nl
mailto:ceesvandeven@hetnet.nl
mailto:p.beekman30@chello.nl
mailto:margameulendijks@upcmail.nl
mailto:m.verberne@chello.nl
http://www.heiligewillibrorddeurne.nl/
mailto:pastoor@heiligewillibrorddeurne.nl
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Pastorie SoW-Gemeente Helmondseweg 10, Deurne 
 
Dokterspost Helmond  0800 8765151 
Wesselmanlaan 25, 5707 HA Helmond (Elkerliek Ziekenhuis) 
 
Politie alarmnummer 112  
 
Wijkagent: Deurne Centrum en Deurne West  
Marjon van Helmond  0900 - 8844 
marjon.van.helmond@politie.nl 
 
“De Zorgboog” Kruiswerk Peelland Zorgcentrale,  0900-899 86 36 
Thuiszorgwinkel Kanaaldijk Noordoost 18, 5701 SB Helmond                      
 0492 348782 Email: thuiszorgwinkel@zorgboog 
 
Zorg in Deurne  0493 387387 
 
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. 

mailto:info@levgroep.nl
mailto:pfcoolen@chello.nl
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Website van KBO Deurne West:  www.kbodeurnewest.nl 
 
Keuringsartsen: Je eigen huisarts vragen of…. 
 
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,- 
M.D.S. Keuring Frits de Bruijnstraat 1, 5721 XR Asten  0493 690094  €65,- 
 
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 
   

 

 
Houd onze website in de gaten! 
 
 

Beste leden van KBO Deurne West. 
 
En ook in de komende tijd blijft de agenda leeg. 
Mocht u een idee of tip hebben voor de redactie……. graag! 
De oplossing van de puzzel in de West Wijzer van maart is: 
STROOIWAGEN. En ook deze maand een puzzel. Succes! 
 

Enkele weken geleden heeft  zijn intrede in Deurne gedaan  
ter vervanging van Wonen met Gemak Deurne. 
Veilig en comfortabel wonen, dat willen we allemaal!  
Hier gaan we de komende tijd meer van horen en lezen. 
 

De jarige van de maand April 2021 (vanaf 80 jaar en ouder) 
 
14 April Dhr.  A. Arts Peppel 4                                                            85 jaar 
17 April Dhr. A. van Helmond Strauslaan 42     80 jaar 
18 April Mevr. Z. van Wetten-Kroezen Pastoor Jacobsstraat 69            85 jaar 
18 April Dhr. P. Jansen Verdistraat 21                                               84 jaar 
20 April Dhr. F. Manders Pastoor Jacobsstraat 76                          88 jaar 
23 April Mevr. R. Fransen-van de Broek Groenewoud 7                91 jaar  
30 April Dhr. J. van Roosmalen Mozartstraat 2                               91 jaar 
 

Hartelijk Gefeliciteerd en alle goeds in de komende jaren. 

tel:0492%20541248
tel:0493%20310392
tel:077%204662285
mailto:riahonings@hotmail.com
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aan onze nieuwe leden: 

 
Mevr. C. Dalemans Utrechtstraat 11 

Dhr. H. van Waayenburg St.Willibrordusplantsoen 5   
 

Dat we u vaak mogen ontmoeten bij onze activiteiten! 
 

 

Suus, Sien en Fien. 
 
Ook voor poezen is het soms moeilijk     
om binnen te moeten blijven. 
Suus, Sien en Fien houden het voor gezien 
en gaan op pad….. 
Een week later ontmoeten ze elkaar weer 
en vertellen zij hun ervaringen…. 
 
 

Suus vraagt….. En Sien waar ben je geweest??? 
Naar de boerderij daar lagen overal plasjes melk 
van de koeien….. Heb lekker gelebberd!!! 
 
En jij Fien?...  
Ik heb kleine guppy’s gevangen     
verderop in de waterplas!!! 
Weer eens wat anders dan altijd  
maar die Frollic brokjes. 
 
En jij….. dan Suus? 
…..Ik was…..bij….. Bavaria!!! 
Ik had elke dag een kater!!! 
Ik ga voorlopig niet naar huis!!! 
 
Nelly Martens 
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Hij wist het 

 
Hij wist het 

van begin af aan, 
Zijn Vader had het Hem verteld 

en tóch is Hij gegaan! 
 

Naar een verdorven wereld, 
het brak Zijn Heilig hart, 

ons te zien lijden 
in zonden en in smart. 

 
Ja, Hij wist het 

en tóch nam Hij het kruis, 
om ons terug te brengen 

bij Zijn Vader thuis. 
 

Niets kon Hem weerhouden 
geen spijkers en geen pijn, 

heel de weg heeft Hij gelopen 
om dicht bij ons te zijn! 

 
Hij weet het als jij huilt 

en ziet ook ál jouw strijden, 
intens leeft Hij mee 
vol van medelijden. 

 
En als de Leidsman van jouw leven 

alles weet en ziet, 
verandert Hij jouw tranen 

in een vreugdelied! 
 

Els Hengstman-van Olst  

https://www.gedichtensite.nl/component/comprofiler/userprofile/1595-els-hengstman-van-olst
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De vogel die zingt, nieuw leven ontspringt. 
Jezus is opgestaan laten we verdergaan! 

 

Fijne Paasdagen 
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Ik zou wel eens willen weten. 
 
Ik zou wel eens willen weten, 
waarom zijn de bergen zo hoog? 
Misschien om de sneeuw te vergaren 
of het dal voor de kou te bewaren. 
Of misschien is het zomaar een veilige stut voor de hemelboog. 
Dáárom zijn de bergen zo hoog! 
 
Ik zou wel eens willen weten  
waarom zijn de zeeën zo diep? 
Misschien tot geluk van de vissen 
die ’t water zo slecht kunnen missen. 
Of tot meerdere glorie van God die de wereld schiep. 
Dáárom zijn de zeeën zo diep! 
 
Ik zou wel eens willen weten  
waarom zijn de wolken zo snel? 
Misschien dat ‘t een les aan de mens is  
die hem leert hoe fictief soms een grens is. 
Of misschien is het zomaar eenvoudig een engelenspel! 
Dáárom zijn de wolken zo snel! 
 
Ik zou wel een willen weten 
waarom zijn de mensen zo moe? 
Misschien door hun jachten en jagen 
of misschien door hun tienduizend vragen! 
Ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe….. 
Dáárom zijn de mensen zo moe! 
 
Opgetekend door Nelly Martens. 
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De ezel   
Op een dag viel de ezel van een boer in een put. De ezel was 
uren aan het balken terwijl de boer probeerde een oplossing 
te zoeken om de ezel uit de put te redden.  
Uiteindelijk besloot de boer de put te dempen.  
De ezel was toch oud en het was niet meer de moeite waard 
om hem eruit te halen. De boer nodigde al zijn buren uit om 

hem te komen helpen.  
 
Ze pakten allemaal een schep en begonnen vuil en 
aarde in de put te scheppen.  
Bij de eerste scheppen wist de ezel niet wat er 
gebeurde en hij balkte hevig.  
Maar opeens, tot ieders verbazing, was hij stil. 
Een paar scheppen later, toen de boer voor het eerst 
voorzichtig in de put keek wist hij niet wat hij zag.  
 
Met elke schep vuil en aarde die op de rug van de ezel terecht kwam, deed de ezel 
iets geweldigs…... 
De ezel had zich voorgenomen om elke schep vuil en aarde van zich af te schudden 
en daarmee een stap omhoog te maken. 
 
Bij elke nieuwe schep, deed de ezel weer een stap omhoog. Iedereen was verbaasd 
toen de ezel uiteindelijk boven de rand van de put uitkwam en uit de put stapte en 
blij weg draafde!! 
 
MORAAL van dit verhaal: 
 
Tijdens het leven krijgen we te maken met allerlei soorten scheppen vuil en aarde. 
De truc om uit de put te komen is om het van je af te schudden en zo weer een 
stap omhoog te maken.  
Elk probleem is een tree. We kunnen uit de diepste put komen, door niet te 
stoppen en nooit op te geven! Schud het van je af en neem een stap omhoog. 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 vechtsport 5 pl. in Flevoland 10 Franse kaassoort 12 roofvogel 14 deel v.e. 
korenhalm 15 oefenmeester 19 aanwijzend vnw. 20 bevel 21 tijdwijzer 23 buislamp 24 voordat 
26 hoge berg 27 zich verschaffen 29 tuinvak 31 honingbij 32 Bijbelse priester 34 Engels bier 36 
boomscheut 37 voordat 39 soort fee 40 rangtelwoord 41 loofboom 42 ik 43 teer 44 stuk grond 
46 afslagplaats bij golf 48 plek 51 fijn weefsel 53 toverkunst 55 deel v.e.schoen 57 rij 59 a priori 
60 vernieuwing 63 namelijk 64 woonboot 66 tropische vogel 67 koordans 68 tekst op muziek 70 
Scandinaviër 71 geraffineerd 72 na die tijd. 

Verticaal: 1 Afrikaans dorp 2 hooghartige houding 3 muzieknoot 4 losse draad 6 vergrootglas 7 
en volgende 8 wiel 9 bevoorrechte groep 10 reisgoed 11 luxe woonhuis 13 ober 15 
gewichtsaftrek 16 gravin van Holland 17 wolvlokje 18 soort appel 21 groot water 22 deel v.e. 
fiets 25 slotwoord 28 leerkracht 30 vloermat 31 traag 33 vogeleigenschap 35 iedere persoon 36 
pl. in Gelderland 38 pl. in Gelderland 42 dag en nacht 43 kanselrede 45 samengaan 47 vrouwelijk 
dier 49 nageslacht 50 zitbad 52 watering 54 grasmaand 55 dierenverblijf 56 poes 58 in elkaar 61 
Chinees gerecht 62 robe 65 uitblinker 67 soort hert 69 dominee 70 dit is. 
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Maria Vredeskapel, Deurne 
 
’t Kapelleke, 
waar ik graag eens even zit, 
’n kaarsje aan steek of even bid. 
 
’t Kapelleke, 
wat me rust en vrede geeft,  
als er zoveel in me leeft. 
 
’t Kapelleke, 
daar haal ik de moed vandaag, 
om na ’n moeilijke tijd door te gaan. 
 

’t Kapelleke, 
waar ik me bezin, 
en dan weer opnieuw begin.  
 
’t Kapelleke, 
’t geeft me blijheid en vreugd.     
zo’n kapelleke doet me deugd. 
 
’t Kapelleke, 
om Maria te eren of er te bidden, 
voor hen die me dierbaar zijn en 
uit ons midden. 
 
’t Kapelleke, 
ik bid er voor de mensen waar ik van hou, 
Maria Vredeskapel ik blijf je trouw. 
 
Ria Honings 
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