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
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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 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
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.
Website van KBO Deurne West: www.kbodeurnewest.nl

2

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
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

Elke week op donderdag Inloopmiddag. Vanaf september.
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 13.30 - 16.00 uur.
Ook is er gelegenheid om onder begeleiding van Schaakvereniging Deurne
te schaken. Voor beginners en voor gevorderden.
Voor informatie over het schaken:
Dhr Ger Dekker tel. 0493-320153 of g.dekker31@outlook.com
Bij ons aan tafel bij Zalen v. Bussel
Elke dinsdag én zondag.
Aanvang 17.00 uur € 18.50 p.p.
Inclusief een consumptie en een kop koffie of thee.
Tot twee dagen ervoor kunt u reserveren op
tel. 06-20881380 of 313117.
Op vrijdag 14 augustus is er een speciale avond.
Bij ons aan tafel begint om 17.00 uur
En er volgt een gezellig avondje uit met Duo Alpengold.
Er mag dan gedanst worden!!!
Voor deze avond zijn de kosten € 30,00 p.p.
Woensdag 2 september Koersballen
in "De Wik" van 14.00 - 16.45 uur.
Zaterdag 5 september Kienen
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur.
Woensdag 16 september Koersballen
in "De Wik" van 14.00 - 16.45 uur.
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Zaterdag 19 september Kienen
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur.
Woensdag 30 september Koersballen
in "De Wik" van 14.00 - 16.45 uur.

Beste leden van KBO Deurne West
Zoals u ziet begint de agenda van september zich weer te vullen met onze
activiteiten. We hopen alle deelnemers van voor de Corona crisis terug te zien.
En voor de nieuwe deelnemers een van HARTE WELKOM!

Waardebon
Mocht u de waardebon nog niet besteedt hebben, vergeet hem niet.
De waardebon is tot 1 september geldig en kan daarna niet meer gebruikt
worden.
Een dank je wel voor alle reacties die het bestuur en de redactie binnen
kreeg op deze actie. Het was dus een schot in de roos!

Prijzenpuzzel 2 deze is gewonnen door Jo Linders - Janssen
De oplossing was: onderwaterakker
En alle goeie dingen in drieën ook in deze West Wijzer een prijzenpuzzel.
Veel plezier met puzzelen!
De oplossing van de prijzenpuzzel mailen naar riahonings@hotmail.com
De jarige leden van de maand Augustus 2020 (vanaf 80 jaar en ouder).
2 aug.
9 aug.
16 aug.
19 aug.
26 aug.
30 aug.
31 aug.

mevr. M. Haazen - v.d. Boogaert
mevr. H. v. d. Zanden v. d. Vranden
mevr. Th.M. Klomp - v.d. Broek
mevr. R. Honings - Giebelen
dhr. W. Koolen
mevr. N. in ’t Hulst - Manders
mevr. J. Manders - Terheijden

Kruisstraat 181
Stationsstraat 74
Jules de Cortestraat 15
Hellemanstraat 35
Derpsestraat 66
Haydnstraat 37
Haspelweg 16

Voor alle jarigen een van Harte Proficiat!
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84 jaar
82 jaar
86 jaar
82 jaar
84 jaar
82 jaar
82 jaar

Prijzenpuzzel 3
Oplossing mailen naar riahonings@hotmail.com
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Voor of tegen, dat is de vraag!
Iemand vroeg mij of ik mee wilde naar een demonstratie tegen racisme.
‘Nee", antwoordde ik, "daar doe ik niet aan mee".
Ik kreeg een blik die een mengeling was van verwarring en verontwaardiging.
"Ben je voor racisme dan of boeit het je gewoon niet?"
“Ik ben niet voor racisme, ik ben voor gelijkheid...".
"Ja maar, daar is die demonstratie toch ook voor?"
“Nee, die is tegen racisme. Daar zit een wezenlijk verschil in. Ik leg het je uit.
Alles wat je aandacht geeft groeit. Stop een zaadje in een pot, geef het
regelmatig water en af en toe wat mest, zorg ervoor dat het niet te warm staat
en niet te koud en het zal ontkiemen en uitgroeien tot een mooie plant.
Maar stop je een zaadje in een pot en daarna kijk je er niet meer naar om,
gebeurt er niets...er komt geen plant.
Alles wat je aandacht geeft groeit, negatief of positief.
Kijk naar de demonstraties tegen racisme. Er komt in Amerika een zwarte man
om door politiegeweld, dat is verschrikkelijk!
Dan ontstaan er begrijpelijkerwijs demonstraties, die vervolgens leiden tot
wereldwijde demonstraties, boosheid, geweld, plunderingen en mensen
komen lijnrecht tegen over elkaar te staan. De verschillen en ongelijkheid
worden alleen maar groter en er ontstaan twee kampen...zwart en wit.
Vervolgens worden beelden gesloopt en beklad en loopt het allemaal gruwelijk
uit de hand. Mensen worden door het slijk gehaald om slechte grappen en het
gaat nergens anders meer over. Hoe meer aandacht je schenkt aan racisme,
hoe groter en grimmiger het gaat worden".
"Dus je wilt zeggen dat we maar helemaal niets moeten doen en het maar zo
moeten laten?"
"Nee, dat zeg ik niet. Maar in plaats van te demonstreren tegen racisme,
demonstreer ik liever voor gelijkheid. Gelijkheid voor alle mensen...zwart, wit,
bruin, geel, rood, man vrouw, homo's, hetero's, alternatievelingen, gelovigen,
eenlingen, zonderlingen.... Gelijkheid voor iedereen. Van binnen zijn we
allemaal hetzelfde en willen we allemaal hetzelfde, lijnrecht tegen over elkaar
gaan staan lost niks op. Naast elkaar gaan staan, luisteren en tot oplossingen
komen samen...dat heeft voor mij zin.
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Ik zeg geen nee tegen racisme, maar JA tegen gelijkheid. Dat is een wezenlijk
verschil.
Een demonstratie tegen iets, heeft meestal geen vruchten afgeworpen... maar
het probleem negen van de tien keer alleen groter gemaakt.
Kijk naar de boeren tegen het stikstofbeleid bijvoorbeeld, dat probleem is voor
de boeren alleen maar groter geworden en is nog lang niet opgelost.
Maar een demonstratie van leraren voor loonsverhoging leverde wel iets op.
Ik concentreer mij niet op wat ik niet wil, maar juist op wat ik wel wil.
Dus...ben ik voor gelijkheid, voor vrijheid, voor vrede, etc., daar leef ik mijn
leven naar en dat verdient mijn aandacht. Ik zal nooit tegen iets demonstreren,
wel vóór iets.
Ik geef geen aandacht meer aan negativiteit en laat me niet opruien door boze
en negatieve berichten. Mijn aandacht gaat naar positieve dingen, dingen die ik
graag wil in dit leven, zodat die juist groeien.
En misschien begrijp je niet wat ik bedoel, dat hoeft ook helemaal niet.
Maar vergeet niet...dat waar je aandacht aan geeft en je het meest mee bezig
bent groeit.
Het negatieve wordt alleen negatiever en maakt boos en angstig, terwijl het
positieve je allemaal blijer en wellicht ook gelukkiger maakt.
Kies wijs en vooral naar wat het best voelt voor jou!
Ik hoop dat mensen meer naar elkaar gaan kijken en luisteren en de handen
ineen slaan om gelijkheid, vrijheid en saamhorigheid te creëren... een betere
wereld voor iedereen, ongeacht waar je vandaan komt, wie je bent of waar je
in geloofd. Van binnen zijn we allemaal gelijk".
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Het gevreesde gesprek tussen mij en mijn kleinkinderen later....
Nou jongens, gaan jullie nog iets leuks doen dit weekend?
Jan (20): ik ga dit weekend online daten.
Piet (18): nou ik niet hoor! Ik wil nog niet trouwen en chatten kan ik ook wel
met mijn vrienden. Dat ga ik dan vanavond ook doen, online chatten. Met een
biertje er bij natuurlijk, want dat mag ik nu eindelijk hebben.
Truus (16): ik ga dansen en dan het filmpje op TikTok zetten.
Ik: goh.. toen ik jong was gingen we met zijn allen op stap, dan kon je al die
dingen tegelijk doen...
Op stap opa? Hoe ging dat dan?
Nou, dan ging je naar een bar dancing met je vrienden om een biertje te
drinken en/of te dansen en als je geluk had dan kwam je iemand tegen die je
leuk vond.
Dansen? Binnen? Maar kon je elkaar wel verstaan dan met de muziek aan?
Ik: nou dat was wel eens moeilijk, je moest dan heel dicht bij elkaar staan en
soms moest je zelfs schreeuwen om elkaar te verstaan.
Schreeuwen opa? Mocht dat zomaar? En hoefde je dan geen 1.5 meter afstand
te houden?
Ik: nee dat hoefde toen nog niet.
We stonden, zaten, zongen en dansten heel dicht bij elkaar.
Zingen? Met zijn allen? Mocht dat ook?
Ik: jazeker! Er werden toen zelfs hele festivals gehouden waar duizenden
mensen samen kwamen om te zingen en dansen.
Werd dan niet iedereen ziek?
Ik: och, iedereen was wel eens verkouden, maar dan ging je gewoon aan het
werk.
Jan: aan het werk, terwijl je verkouden was😱???
Ja hoor, alleen de aanstellers bleven thuis.
Er werd toen ook gewoon nog gezoend.
Truus: gezoend??? Ieuw!!😣 Met mensen van buiten je eigen huishouden
opa?
Ja hoor, dat deden mensen vroeger als ze gingen daten. Het was zelfs zo dat
mensen elkaar vaak begroetten met 3 kussen op de wangen. Zo feliciteerde je
mensen ook, met een hand en 3 zoenen.
Met oud en nieuw gaven veel mensen zelfs iederéén een hand en 3 zoenen.
Truus: jakkes, wat smerig! 😨
Had iedereen dan wel alcohol bij zich om zijn/haar handen te desinfecteren?
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Ik: ja, we hadden met oud en nieuw meestal wel alcohol bij ons, maar dat
smeerden we niet op onze handen hoor, dat dronken we lekker op! 😁
Piet: er was toen ook nog overal vuurwerk toch opa?
Ik: ja dat klopt! Iedereen mocht dat gewoon nog afsteken.. en je had op
sommige plekken vuurtjes en feesten.
Jan: ging iedereen dan naar die feesten?
Nou, niet iedereen natuurlijk, sommige mensen stonden gewoon in groepjes
op straat.
Jan: in groepjes? Meer dan 3 mensen?
Ja hoor, dat mocht toen gewoon.
Als het koud werd, mocht je zelfs met zijn allen naar binnen gaan.
Echt? Met zijn allen in een huis? Kwam dan de politie niet?
Nee joh, dat was toen heel normaal. Zo lang de buren er maar geen last van
hadden..
Truus: vertel nog eens iets meer opa, wat er vroeger was en nu niet meer.
Ik: toen opa klein was, hadden we Sinterklaas en zwarte Piet.
Wat was dat voor feest dan opa?
Dat was een feest waarbij kinderen chocola, pepernoten en cadeautjes kregen.
Er is toen nog een heel gedoe om geweest omdat sommige mensen vonden dat
zwarte Piet racistisch was en andere mensen wilden zwarte Piet houden omdat
ze vonden dat het bij de Nederlandsche cultuur hoorde.
Enorme rellen zijn er om geweest!
Hoe is dat afgelopen opa?
Och, na het eerste corona virus mochten er niet meer zo veel mensen naar de
intocht komen en trakteren op scholen mocht ook al niet meer.
Uiteindelijk hebben ze het hele feest maar afgeschaft. Een hoop gedoe om
niks...
Wat is trakteren?
Dat mochten kinderen vroeger op school als ze jarig waren.
Dan namen ze voor alle kinderen uit de klas iets lekkers mee en nadat er voor
ze gezongen was, deelden ze dat uit.
Pakten alle kinderen dan iets uit dezelfde bak?
Ja hoor, ook dat was vroeger heel normaal.
In sommige culturen aten mensen zelfs van dezelfde borden, of uit dezelfde
pan!
Opa? Ja lieverd?
Wat is cultuur? Oh, dat is iets van vroeger...
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