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K.B.O. - BRABANT afd. Deurne West  21e jaargang 2022 

 

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 

Hogeweg 31, 5751 KX Deurne    0493-319254 Email: p.beekman30@chello.nl  

BESTUURSLID: Marga Meulendijks – Mikkers 

Heuvel 30, 5751 HL Deurne    0493-317801 of 06-81533224 

Email: margameulendijks@upcmail.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
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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 Contactadres 
Ds. A. P. Rebel Molvense Erven 70,  5672 HM Nuenen 
 
Dokterspost Helmond    088 - 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 
 
Wijkcoördinator Deurne West Margriet Eickes  
   06-81531602   
Email: margriet.eickes@levgroep.nl of via Zorg in Deurne. 0493-387387. 
De wijkcoördinator is op wisselende tijden op verschillende plekken aanwezig in de wijk.  
 
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: Vacature 
 
Felicitatiedienst: A. Weijenborg - Maas G. v. Bakelstraat 6,    315334 
 

http://www.heiligewillibrorddeurne.nl
mailto:pastoor@heiligewillibrorddeurne.nl
mailto:info@levgroep.nl
mailto:pfcoolen@chello.nl
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Ziekenbezoek: Toos Verberne Willy Martinalistraat 9,             323397 
     Nelly van de Kerkhof - Damen Vendelier 1     319670 

 
Wijkbodes: Harrie Meulendijks Heuvel 30,   317801 of 06-28809534 
 
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: Je eigen huisarts vragen of…. 

Dr. G. H. M. Bouten Vivaldilaan 1, 5707 RA  Helmond    0492 541248   € 40,- 
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,- 
 
Automaatje: Bespreken op  0493-441405 
Op werkdagen tussen 9.00 tot 12.00 uur. 
 
Redactie West Wijzer: Ria Honings en Hetty Verdonck 
Ria Oude Liesselseweg 68,   0493-319117 Email: riahonings@hotmail.com 
Hetty Parkhof 50,   06-30470572 Email: j.verdonck1@gmail.com 
   

 
 

 

 

 
 

 
 
 

tel:0492%20541248
tel:0493%20310392
tel:077%204662285
mailto:riahonings@hotmail.com


4 

 
 
 
 
 
Elke donderdagmiddag Inloopmiddag. 
 in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 13.30 - 16.00 uur. 
 
Bij ons aan tafel bij Zalen v. Bussel 
Elke dinsdag én zondag. 
Aanvang 17.00 uur € 20,00 p.p.  
Inclusief een consumptie en een kop koffie of thee. 
Tot twee dagen ervoor kunt u reserveren op  
tel. 06-20881380 of 313117. 
 
Zaterdag 2 april Kienen   
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur. 
 
Dinsdag 5 april Alzheimer Café Peelland 
in dienstencentrum De Beiaard 
Pastoor de Kleijnhof 21 Asten. 
Aanvang om 19.30 uur. 
 
Woensdag 6 april Koersballen  
in "De Wik" van 13.30 - 16.00 uur. 
 
Maandag 11 april Contactkoor “De stem van ons geheugen”. 

Samen zingen in het koor voor mensen met (beginnende) dementie  
en hun familie/mantelzorgers. Van 14.00 tot 16.00 uur 

in Wijkhuis "D'n Houtenhoek". 
Entree - € 2,50, familie/mantelzorger (en koffie) gratis.  
Organisatie en aanmelding: 
Mieke Evers, 06 30427438, mieke.evers@hotmail.com 
Carolien van der Hulst, 06 49942004, carolien@zangwerk.com 
 
Zaterdag 16 april Kienen   
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur. 
 
Woensdag 20 april Koersballen  
in "De Wik" van 13.30 - 16.00 uur. 
 
Donderdag 21 april Jaarvergadering! Komt dan zien en komt dat horen!!! 
Zie verderop in deze West Wijzer 
 

mailto:mieke.evers@hotmail.com
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Donderdag 21 april Jaarvergadering! Komt dan zien en komt dat horen!!! 
Zie verderop in deze West Wijzer 
 
Zaterdag 30 april Kienen   
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur. 
 
Dinsdag 3 mei Alzheimer Café Peelland 
in dienstencentrum De Beiaard 
Pastoor de Kleijnhof 21 Asten. 
Aanvang om 19.30 uur. 
 

 
 
 
De jarige van de maand April 2022 (vanaf 80 jaar en ouder) 
 
11 April Mevr. W. Steegs - Veldhuijzen Molenstraat 35 J  80 jaar 
14 April Dhr.    A. Arts Peppel 4                                                            86 jaar 
17 April Dhr.    A. van Helmond Strauslaan 42     81 jaar 
18 April Dhr.    P. Jansen Verdistraat 21                                               85 jaar 
20 April Dhr.    F. Manders Pastoor Jacobsstraat 76                          89 jaar 
29 April Mevr. J. Goossens - Geboers Kemper 13     80 jaar 
30 April Dhr.    J. van Roosmalen Mozartstraat 2                               92 jaar 
 

Hartelijk Gefeliciteerd en Gods zegen over uw nieuwe levensjaar! 
 
 
 
 

Berichtje van de penningmeester. 

Als u geen automatische incasso hebt ingevuld en u hebt de contributie van € 26,00 

nog niet betaald wilt u dit dan doen door het bedrag over te maken naar:   

NL70  RABO 0110 8449 63 t.n.v. Noud van de Ven. 

 
  
Oplossing 

 
 De oplossingen van de puzzels in de West Wijzer van maart zijn:   
 NARCISSEN en STORMWIND. 



6 

 

Uitnodiging voor de jaarvergadering  K.B.O. Deurne- West 
 

Beste leden van KBO Deurne- West, 

 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarvergadering  

over het  jaar  2021 

Datum vergadering:  Donderdag  21  April  2022                                   
Waar:          “De Wik”      
Tijd:            14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) 

 

Bij binnenkomst voor de vergadering krijgt u koffie/thee en één consumptiebon. 

Overige consumpties zijn voor eigen rekening. 

 

LOTERIJ 

Een lot kost € 1.00  

U kunt er géén extra bijkopen, maar U mag wel een donatie doen. 

De agendapunten voor deze vergadering staan verderop in deze  

”West Wijzer”. 

 

Leden die zich verkiesbaar willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen dit  

tot 10 april doorgeven aan de voorzitter.  Telefonisch 06 21840561 

E-mail:  ceesvandeven@hetnet.nl 

 

 

                   Vriendelijke groet en tot 21 april in “De Wik” 

                   Het bestuur KBO Deurne West 

     
Wilt u deze West Wijzer meenemen naar de vergadering  

dan hebt u alle gegevens bij de hand. 
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Agenda voor de jaarvergadering over het jaar 2021. 
Datum vergadering:  donderdag  21 april  2022  in  “De Wik”   
Aanvang vergadering: 14.00 uur   (inloop vanaf 13.30 uur) 

 
Agendapunten:  
1)   Opening.  
2)   Vaststelling van de agenda. 
3)   Mededelingen. 
4)   Ingekomen, verzonden stukken.   
5)   Notulen van de jaarvergadering van 14 oktober 2021. 
6)   Jaarverslag 2021 van de secretaris.  
7)   Jaarverslag van de ledenadministratie. 
8)   Financieel jaarverslag 2021  van de penningmeester.  
9)   Verslag van de kascommissie, Jo van Cuijk en    
      Ina van Calis            Jo van Cuijk is aftredend. 
      Nieuw kascommissie lid, voor 2022. 
      

   Pauze met een informatieve gast. 

 

10) Bestuursverkiezing volgens het rooster van aftreden.  
 -    Cees van de Ven           : stelt  zich wel herkiesbaar. 
       -    Piet Beekman               : stelt zich wel herkiesbaar.   
      -   Noud van de Ven           : stelt zich wel herkiesbaar. 
      Leden die zich verkiesbaar willen stellen voor een bestuursfunctie 
      kunnen dit tot 10 april  doorgeven aan de voorzitter. 
 
11) 25 jarige jubilarissen. 
      Mevr. M. van Houts- van Riel 
      Mevr. A. van Riel – van Houts 
 
12) Overige activiteiten KBO Deurne-West in 2022. 
 
13) Rondvraag. 
 
14) Afsluiting van de jaarvergadering. 
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Notulen van de jaarvergadering over 2020 K.B.O. Deurne West.    
 
Datum vergadering: donderdag 14 oktober 2021. 
Locatie: De Wik. 
 
Aanvang vergadering: 15.00 uur   
Aanwezig 43 leden en alle bestuursleden.  
Afmeldingen ontvangen van 4 leden. 
 
Agendapunten: 
 
1)  Opening. 
Voorzitter Cees van de Ven heet iedereen van harte welkom. 
Wij allen zijn weer blij dat we elkaar weer mogen begroeten in de Wik. 
We verheugen ons met de grote opkomst en dat het een nuttige   
vergadering mag worden. 
 
2)  Vaststellen van de agenda. 
De agenda wordt zonder wijziging vastgesteld. 
Er wordt een moment van stilte gevraagd voor onze overleden leden. 
 
3)  Mededelingen. 
Er is per 1 juli 2021 een nieuwe wet van kracht geworden, de WRTB. 
De voorzitter legt uit, in Nederland zijn +/- 10.000 verenigen en stichtingen 
waarvan bij +/- 100 fraude wordt gepleegd, deze wet moet dat tegen gaan. 
Bij ons zal dat niet snel gebeuren, omdat  wij een eerste en tweede penning- 
meester hebben en die elkaar controleren. 
De kascommissie controleert en dechargeren het bestuur,  
zodat deze zijn gevrijwaard. 
Dhr. Hennie van den Heurik, geeft een korte uitleg over de stand van zaken 
betreffende het Jan Linders Fons. We hebben over het eerste halfjaar een  
bijdrage ontvangen, over de Jan Linders acties. Er komt nog een gesprek 
over de laatste periode. Komend jaar is een andere club aan de beurt. 
Voor ons als KBO heeft het een mooie financiële bijdrage opgeleverd. 
Mevr. Anja van de Mortel, wil een fietsclubje oprichten om regelmatig te 
gaan fietsen met de KBO leden. De dag en frequentie worden in onderling overleg 
nog afgesproken, er was al belangstelling tijden de vergadering. 
Afgesproken is, dat er een stukje in de West Wijzer komt te staan, 
Met de aanmelding persoon en telefoonnummer. Succes. 
 
4)  Ingekomen en verzonden stukken. 
De inkomende post en de E-mails, worden naar de betreffende personen 
door gegeven en doorgestuurd.  Wat belangrijk is voor alle leden,  
wordt ook doorgestuurd naar de redactie van de West Wijzer.  
De Rabobank clubactie is er weer, dus graag alle leden stemmen. 
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5)  Notulen van de jaarvergadering van 14 oktober ’21, over het jaar 2019. 
Geen opmerkingen en de vergadering gaat akkoord met de notulen. 
Deze notulen komt dit jaar nog in de West Wijzer te staan. 
 
6)  Jaarverslag 2019 van de secretaris. 
Het jaarverslag van de secretaris staat in de West Wijzer van oktober 2021. 
Geen opmerkingen. 
 
7) Jaarverslag van de ledenadministratie. 
Op 31 december 2020 was het ledental van KBO Deurne West  247 leden: 
 
8)  Financieel jaarverslag 2020 van de penningmeester. 
Het financieel jaaroverzicht wordt aan de leden overhandigd.  
De penningmeester geeft `n korte uitleg over de inkomsten en de 
uitgaven, met de kant tekening, dat de nota 2019 van KBO Brabant 
pas in januari 2020 is binnen gekomen, met gevolg dat deze 
kosten op het jaarverslag van 2020 zijn komen te staan. 
 
9)  Verslag van de kascommissie. 
De kascommissie bestaat uit: Cisca Mennen en Jo van Cuijk 
Beide hebben de kascontrole uitgevoerd, en akkoord verklaard, 
Met de complimenten aan Noud, prima verzorgt, met lekkere koffie. 
De kascommissie hebben beide de dechargeren verklaring getekend.  
Dank aan de kascommissie. Cisca Mennen is aftredend.  
Mevr. Ina van Calis meldt zich aan als nieuw lid. 
 
10)  Bestuursverkiezing. 
Volgens het rooster van aftreden en mogelijk herkiesbaar. 

Harrie Munsters: Stelt zich niet herkiesbaar. 
De voorzitter bedankt Harrie voor zijn inzet.  
 
 
De voorzitter doet een dringende oproep aan de leden om mogelijke nieuwe 
kandidaat bestuurders voor te dragen of zich zelf beschikbaar te stellen.  
Dit om de toekomst van onze KBO te waarborgen!!! 
 
 
11) 25 jarige jubilarissen. 
Over het kalenderjaar 2020 zijn er geen 25 jarige jubilarissen 
 
Afscheid afgetreden bestuursleden.   
Omdat er de laatste twee jaar geen afscheid is genomen van de afgetreden 
bestuursleden, bij deze nu alsnog, het zijn de volgende personen: 
Dhr. Harrie Munsters  heeft zich afgemeld. 
Dhr. Martien Verberne afgemeld door omstandig heden. 
Mevr. Nellie v.d. Kerkhof - Damen. 
Dhr. Piet v. d. Berg. 
De voorzitter, heeft iedereen heel persoonlijk toegesproken en hen bedankt voor hun inzet en 
diensten voor de KBO. Alle ontvingen `n speldje van KBO Brabant 
met een bosje bloemen en `n fles wijn. 
Ook Mevr. Ria Honings kreeg ‘n speldje van KBO Brabant voor het werk wat ze doet voor KBO 
Deurne West en een bosje bloemen en een fles wijn. 
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12)  Overige activiteiten KBO Deurne West. 
De vaste activiteiten die ook voor 2020 en 2021 gepland stonden, 
zijn niet allemaal doorgegaan, van wege de corona epidemie. 
Alle activiteiten komen bij de kalender te staan, vaak nogmaals aangekondigd. 
Zoals nu de vergader info, staan tijdig aangekondigd in de West Wijzer. 
Ria en Hetty hebben uiterste best gedaan om toch elke maand weer een  
mooi gevulde West Wijzer te maken, met wat hulp van enkele leden. 
Dankjewel aan allen. 
 
13)  Rondvraag. 
Helaas was het tijdens de rondvraag erg rumoerig, jammer. 
Dhr. Paul Nieuwendijk heeft al eerder aangegeven dat hij interesse had 
in de leden administratie. Excuses van de voorzitter en nodigt Paul uit  
voor de eerst komende vergadering van het bestuur. 
Vragen van de aanwezige leden. 
Vraag aan de penningmeester, of deze de posten meer wil specificeren? 
De penningmeester gaat hier mee akkoord. 
Stemmen voor de Rabo-clubactie, lukt bij de een wel en bij de andere niet ? 
Mocht het op geen enkele manier lukken, dan contact opnemen met de Rabobank. 
Opmerking over de West Wijzer, dat er 5 lege plaatsen voor advertenties zijn? 
Antwoord, het is voor een aantal bedrijven een zeer moeilijke tijd en het is moeilijk 
om nieuwe adverteerders te vinden, mogelijk kunnen de leden het bestuur hier bij helpen, elke 
aanmelding is welkom. 
Waar worden PC en IPad cursus gegeven? 
Deze worden elke woensdag avond gegeven in de Wik eerste verdieping, 
Van 19.00 tot 21.00 uur. Aanmelden hoeft niet. 
Van `n paar leden komen complimenten voor het bestuur. 
Dezen stellen dit zeer op prijs, dankjewel. 
Cees, op persoonlijke titel. 
In het algemeen, ouderen die moeite hebben met hun financiën en welke 
toeslagen ze recht op hebben, zij kunnen zich melden bij Cees. 
Dit wordt onder ede van zwijgplicht verzorgt door Cees. 
 
14)  Loterij. 
Bij elke activiteit sluiten we meestal af met leuke prijzen. 
 
15)  Afsluiting van deze vergadering. 
Voorzitter Cees van Ven, heeft de vergadering gesloten.  
Hij bedankt alle aanwezige voor hun komst en inbreng voor deze goed  
verlopen vergadering en tot een volgende bijeenkomst. 
 

 
   Notulist, KBO Deurne West. 
  oktober 2021.    
     
  Piet van den Berg. 
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Jaarverslag 2021 van het secretariaat.  

 

Wij als KBO Deurne West zijn het nieuwe jaar gestart met een  
algehele lockdown en de altijd gezellige Nieuwjaarsreceptie in ontmoetingscentrum  
de Wik is in het water gevallen. 
Na het opheffen van de lockdown, zijn onze vaste activiteiten weer van start gegaan.  
De Inloopmiddag, Line-Dance, Kienen en het Koersballen.  
Helaas hebben wij onze vrijwilligers niet kunnen bedanken voor hun inzet. 
Medio juni nog een beperkte lockdown, dus weer mocht er niets. 
 
De busreis, het fietsen, ontspanning middag en de dankjewel avond 
zijn doorgeschoven naar 2022, later is daar de Kerstviering bij gekomen. 
In de eerste bestuursvergadering is besloten om de activiteiten 
na de vakantie medio september weer op te starten. 
Eind oktober kwamen we weer in een lockdown terecht.  
In december hebben we wel de Sinterklaas attentie verzorgt. 
Diverse verslagen en informatie kwamen in de West Wijzer te staan. 
De redactie van de West Wijzer heeft zijn uiterste best gedaan om de  
leden te informeren en te vermaken met puzzels en ingezonden verhalen.  
Een groot compliment voor de redactie, om toch elke maand weer een goed  
gevuld blad te verzorgen, ondanks dat er geen activiteiten waren. 
 
Van de KBO Kring Deurne: tweemaal een Kringraad vergadering. 
Vrijwilligers dag, en de dag van de ouderen, zijn ook niet doorgegaan. 
Bestuur KBO Deurne West, heeft bestuursvergaderingen gehouden in 
juni, juli, september, oktober, november en december. 
De geplande jaarvergadering in februari, is verplaatst naar  
14 oktober, dit was een dubbele jaarvergadering over de jaren 2019 en 2020 en  
een week na de vergadering helaas weer een lockdown. 
Verder hebben we diverse telefonische contacten en mailtjes van 
KBO Brabant behandeld. Wat belangrijk was stond in de West Wijzer. 
 
Februari 2022. 
Bestuur en notulist: KBO Deurne West. 
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DANK JE WEL aan alle vrijwilligers van KBO Deurne West 

Bestuur: 
Cees v. d. Ven                   Notulist:  
Noud v. d. Ven                 Piet v. d. Berg 
Marga Meulendijks 
Piet Beekman   

Belastingadviseurs: 
Paul Nieuwendijk 
Piet Coolen 
Hans v. Moorsel 

Bloemschikken: 
Mariet Kusters 
Greet Nelemans 
Jo Linders 
Ida v. Kessel 
Cisca Mennen 
Riky Kuijpers 
Ria Honings 

Felicitatie: 
Annie Weijenborg 

Busreis: 
Noud v. d. Ven 
Piet Beekman 

Fietstocht: 
Jan Verberne 
Piet v. d. Berg 

Foto’s:  
Hennie v. d. Heurik 

Inloop: 
Nellie v. d. Kerkhof 
Corry v. Geffen 

Kerst: 
Ria Honings 
Nelly v. d. Kerkhof 
Mariet Kusters 
Marian Nijenhuijs 
Noud v. d. Ven 
Paul Nieuwendijk 
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Kienen: 
Mariet Kusters 
Huub v. Waaijenburg 
Cisca Mennen 
Marian Nijenhuijs 
Rikie v. Waaijenburg 

Koersballen: 
Harrie Meulendijks 

Ontspanningsmiddag: 
Piet Beekman 
Piet v. d. Berg 

Redactie West Wijzer 
Ria Honings 
Hetty Verdonck 

Sinterklaas: 
Harrie Meulendijks  
en de wijkbodes. 

Tuinman: 
Wim v. d. Heijden 

Vaandelbeheer: 
Jan Verberne 
Piet v. d. Berg 

Website: 
Theo Aarts 
Ria Honings 
Harrie Meulendijks 

Wijkbodes: 
Harrie Meulendijks 
Ria Aarts  
Hermien Sleegers 
Piet Raymakers 
Mart Honings 
Joep Mutsaers 
Jan v. d. Heuvel 

Ziekenbezoek: 
Toos Verberne 
Nelly v. d. Kerkhof 
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Geslaagde herstart van Alzheimer Café Peelland. 

Het was best spannend voor de vrijwilligers van Alzheimer Café Peelland, die herstart van 
het café. Na enkele jaren met afgelaste of zeer sterk aan corona aangepaste bijeenkom-
sten kon op dinsdag 8 maart weer een normale bijeenkomst gehouden worden. Zouden 
mensen de weg naar De Beiaard weer weten te vinden? Het antwoord was ‘ja’. Meer dan 
dertig belangstellenden uit Deurne, Asten en Someren en een tiental vrijwilligers zorgden 
voor een gezellig gevulde Spiegelzaal en zij konden na afloop terugkijken op een geslaag-
de avond. 
 
Thema: Onbegrepen gedrag 
Voor de pauze ging gespreksleidster Hannie Derksen in gesprek met psycholoog Martine 
Veldman, werkzaam bij de Zorgboog. Zij gingen in op de term onbegrepen gedrag, ook vaak 
probleemgedrag genoemd omdat het gedrag problemen kan geven voor de persoon zelf, 
voor de naasten en voor de zorgmedewerkers, maar dat is niet altijd het geval. De vraag 
waarom die persoon dit gedrag vertoont heeft te maken met de ziekte dementie. Dan 
werkt het brein niet meer zoals het dat voorheen altijd deed. Het denkwerk verloopt niet 
meer goed en emoties staan aan de basis van het handelen, zoals bijvoorbeeld angst, boos-
heid, verdriet, agressie. 
Aan de hand van vier ‘ik-stadia’ gaf mw. Veldman uitleg over de belevingsfasen van de per-
soon met dementie. Zo verhelderde ze het gedrag  voor de omgeving en gaf ze handvatten 
voor de manier van omgaan met de persoon met dementie. Die vier fasen zijn de bedreig-
de ik (je bedreigd voelen door het besef dat het allemaal niet meer klopt), de verdwaalde ik 
(je verdwaald voelen tussen het verleden en het heden), de verborgen ik (je raakt steeds 
meer in jezelf gekeerd waardoor je verborgen bent voor je omgeving)  en de verzonken ik 
(de laatste fase; je ‘ik’ lijkt verdwenen; er is nauwelijks nog contact met je te maken). 
Aan de reacties uit de zaal bleek dat veel van het verhaal van mw. Veldman herkenbaar 
was. 
In de pauze was deze keer geen live muziek, minder gezellig misschien, maar dat maakte 
het wel mogelijk om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen en dat ge-
beurde dan ook, onder het genot van een tweede kopje koffie of een ander drankje. Het 
leek wel een café…. 
 

Na de pauze was er gelegenheid tot vragen stellen aan mw. Veldman of aan anderen en 

daar werd druk gebruik van gemaakt. Uit de vragen en antwoorden bleek wel, dat veel din-

gen herkenbaar zijn, maar ook dat elke persoon met dementie anders is en mensen dus 

ook heel verschillend kunnen reageren en veranderen. Mensen kunnen door de dementie 

bijvoorbeeld agressief of nors overkomen, terwijl anderen een stuk zachter, aardiger, vrolij-

ker worden. Daarbij speelt ook een rol van welke vorm van dementie er sprake is. 
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Mooi was het om te zien hoe een hulpvraag direct besproken kon worden en leidde tot 
een afspraak met een professional. En verder werden er op vragen concrete hulptips  
gegeven. 
Al met al een bijeenkomst zoals het Alzheimer Café bedoeld is: informatie opdoen van een 
deskundige en van elkaar, ervaringen delen en zo mogelijk direct verwezen worden naar de 
juiste instantie. 
Alzheimer Café Peelland is er voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellen-
den uit Asten, Deurne en Someren. 
De volgende bijeenkomsten zijn op dinsdag 5 april (thema: Hoe verder na de diagnose), 
dinsdag 3 mei (thema: dementie en bewegen) en dinsdag 7 juni (thema: van thuis naar 
verpleegtehuis). 
De bijeenkomsten vinden plaats in Dienstencentrum De Beiaard in Asten, beginnen om 
19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en eindigen om 21.00 uur. Het eerste kopje koffie is  
gratis. 

 
DE RUGZAK 
 
Ieder mens draagt in zijn leven een onzichtbare rugzak met zich mee. Bergt daarin zijn 
vreugde, verdriet, zorgen en geheimen op .... 
Een verzameling van wel en wee.... 
Vaak is de rugzak niet te dragen, maar soms ook vederlicht .... dan blijft er ruimte over, 
maar meestal kan hij haast niet dicht! 
Kijk in een verloren uurtje, heel de inhoud nog eens door. 
Er kan heel vaak iets verdwijnen, wat zijn waarde reeds verloor. 
En zo gaat het door de jaren heen, je pakt iets op en gooit iets weg, soms gebeurt dit van-
zelfsprekend, maar vaak ook na veel overleg !! 
Langzaam wordt de rugzak lichter, de levensmiddag gaat voorbij. 
En bij het vallen van de avond werpt men de meeste last opzij ... 
Maar er blijft nog wat van waarde, wat je koestert en behoud, al schijnen het soms kleinig-
heden, het zijn herinneringen, meer waard dan goud. 
Ieder draagt zijn rugzak, niemand die hem overneemt.! En je hoeft ook niet te vrezen ....., 
dat een dief hem ooit ontvreemd ! 
Het is jou unieke rugzak en pas op het einde is hij leeg ..... 
Alleen de meest mooie, intieme en emotionele gedachten zullen in je geheugen op je blij-
ven wachten. 
Wees zuinig op al je vrienden, want zij zullen later ook de inhoud van jou rugzak bepalen. 
En, de leuke herinneringen zul je zelf weer uit je geheugen moeten halen. 
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Koersbalverslag 

23 februari 

 

Op deze koersbal middag is er weer een record geëve-

naard. Theo Aarts was deze middag de gelukkige met de 

maximale score van 9 punten in een beurt. Theo gooide 

deze 9 punten in zijn laatste beurt wat met 34 punten 

meteen de eerste plaats opleverde van deze middag. Op 

de tweede plaats met 31 punten bezette Jo van Cuijk met 

twee keer 8 punten ook een mooie totaal score. Vandaag 

konden wij weer een nieuw lid Nellie van den Berkmortel 

begroeten. 

 

 

 

9 maart 

                 Zo weinig deelnemers hebben wij in al die jaren dat wij 
koersballen nog niet meege-maakt. Maar de mensen heb-
ben zich allemaal keurig afgemeld. Vanmiddag was Franca 
Honings met een score van 9 punten in een beurt de kam-
pioen. Dat deed ze ook nog eens in haar laatste beurt wat 
haar meteen de eerste plaats opleverde. Toon Nelemans 
was deze middag de nummer twee met 23 punten. Toon 

bezette  met 6 punten de tweede plaats als hoogste score. 

 

  23 maart 

 

Ook deze middag hadden wij weer een behoorlijk aantal 

deelnemers die zich harts-tochtelijk en met veel enthousi-

asme het koersballen beleefden. Theo Aarts was deze dag 

de kampioen met 31 punten. Maar Theo had nog iets goed 

te maken want die had de vorige keer slechts 1 punt. Op 

de tweede plaats kwam Piet Kusters met 25 punten. Theo 

had vandaag de hoogste met 8 punten. 

 

 

No. 1   Theo Aarts 34 

No. 2   Jo van Cuijk 31 

No. 3   Piet Kusters 21 

No. 4   Toon Nelemans 19 

No. 5   Nellie van den Berkmortel 16 

No. 6   Mart Honings 14 

No. 7   Harrie Munsters 13 

No. 8   Tonny Martens 9 

No. 9   Corrie van Geffen 8 

No.10  Franca Honings 6 

No.11  Piet Jonkers 3 

No.1   Franca Honings 25 

No.2   Toon Nelemans 23 

No.3   Piet Kusters 11 

No.3   Joep Mutsaers 11 

No.3   Harrie Munsters 11 

No.6   Theo Aarts 1 

No.1   Theo Aarts 31 

No.2    Piet Kusters 25 

No.3    Toon Nelemans 21 

No.4    Harrie Munsters 17 

No.5    Nellie van den Berkmortel 14 

No.6    Corrie van Geffen 9 

No.6    Martien Honings 9 

No.8    Tonnie Martens 8 

No.8    Franca Honings 8 


