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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 
   

 
 
 
 
 

 

Hieperdepiep hoera, de agenda mag gevuld worden! 
Wel onder voorbehoud! 

 
Vanaf 6 september 2021 elke donderdagmiddag Inloopmiddag 
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 13.30 - 16.00 uur. 
Tijdens de Inloopmiddag zijn de wijkwerkers Margriet Eickes  
en Krystyna Meijer van de LEV groep ook aanwezig om uw vragen te 
beantwoorden. 
 
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. 
 
Dinsdag 7 september Alzheimer Café Peelland 
in dienstencentrum De Beiaard 
Pastoor de Kleijnhof 21 Asten. 
Aanvang om 19.30 uur. 
 
Zaterdag 11 september Kienen   
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur. 
 
Donderdag 14 oktober Jaarvergadering in de Wik 14.00 uur 

tel:0492%20541248
tel:0493%20310392
tel:077%204662285
mailto:riahonings@hotmail.com
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De jarige leden van de maand Augustus  2021 (vanaf 80 jaar en ouder). 
 
  2 aug.  mevr. M. Haazen - v.d. Boogaert       Kruisstraat 181    85 jaar 
  9 aug.  mevr. H. v. d. Zanden v. d. Vranden  Stationsstraat 74    83 jaar 
15 aug.  mevr.  A. Weijenborg - Maas             G. van Bakelstraat 6   80 jaar 
16 aug.  mevr. Th.M. Klomp - v.d. Broek         Jules de Cortestraat 15    87 jaar 
22 aug.  mevr.  A. Tabor - Knol     Zonneland 3    80 jaar 
26 aug.  dhr.    W. Koolen     Derpsestraat 66    85 jaar 
30 aug.  mevr. N. in ’t Hulst - Manders    Haydnstraat 37    83 jaar 
31 aug.  mevr. J.  Manders - Terheijden          Haspelweg 16    83 jaar 
 

Een van Harte Gefeliciteerd en een fijne dag! 
 

 
 
 
 
 
Computeren!?! 
 
Hebt u dat nou ook? Dat u wel wilt computeren maar soms vastloopt en niet meer 
weet hoe u verder moet of hoe u iets de vorige keer ook al weer deed? 
Wist u dat er in de Wik mensen zijn die u daar verder mee kunnen en willen 
helpen? Het is géén algemene computercursus maar er wordt gewerkt met uw 
persoonlijke vragen. Privé les! 
Elke woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur kunt u terecht in de Wik met uw 
persoonlijke computervragen. 
De kosten zijn €1,50 en u krijgt er de koffie gratis bij. 
Voor meer info mag u Toon v. d. Berkmortel bellen. 06-50818833 
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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 de jaren 2019 en 2020. 

- Datum vergadering:  Donderdag  14  oktober  2021                                   

- Waar:  “De Wik”      

- Tijd: 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) 

 

Tijdens de vergadering krijgt u koffie/thee en twee consumptiebonnen. 
Overige consumpties zijn voor eigen rekening. 
LOTERIJ 
Een lot kost € 1.00  
U kunt er geen extra bijkopen, maar U mag wel een donatie doen. 
 
 

De agendapunten voor deze vergadering staan in de  
”West Wijzer” van september 2021. 
 
Leden die zich verkiesbaar willen stellen voor een bestuursfunctie 
kunnen dit tot 10 oktober doorgeven aan de voorzitter.  
Telefonisch, 06 21840561 
E-mail:  ceesvandeven@hetnet.nl 
 

 

                   Vriendelijke groet en tot 14 oktober in “De Wik” 
                   Het bestuur KBO Deurne West 
     

 

 
 

Zet 14 oktober in uw agenda of op uw kalender. 
U wordt in de Wik verwacht! 
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Koken voor mannen en vrouwen 
 
Bij voldoende aanmeldingen gaan we in het najaar een kookcursus organiseren 
voor mannen en vrouwen.  
Hebt u belangstelling? Meldt u bij Marga Meulendijks tel. 0493-317801 
 

Busreis en jaarlijkse fietstocht 2021 

De jaarlijkse busreis en fietstocht kan dit jaar nog niet doorgaan. 
We hopen dat we in 2022 wél een dagje op reis kunnen met de bus én op de fiets! 
 

Alzheimer Café Peelland neemt draad weer op 

Met de versoepelingen van afgelopen weken kan ook Alzheimer Café Peelland 
weer vooruit kijken. Besloten is om op dinsdag 7 september weer te starten met de 
reguliere bijeenkomsten op de eerste dinsdag van de maand om 19.30 uur in 
dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten. 
 

 
We kunnen weer:  Automaatje gaat verder uitrollen ! 
 

In november 1919 werd op initiatief  van de KBO het vrijwilligersproject van de 
ANWB in Deurne gestart en was vanaf de start een groot succes… tot de corona 
ons in maart 2020 begon dwars te zitten. Het concept dat een vrijwillig(st)er met 
eigen auto tegen een vergoeding van € 0.30 per km iemand zonder auto ergens 
heen brengt, bleek voor velen een uitkomst.                                                                          
In het afgelopen jaar werden alleen noodzakelijk ritten gereden, zoals naar de 
dokter, ziekenhuis of fysiotherapie, maar ook voor de vaccinatie, waardoor er per 
maand toch nog ongeveer 60 mensen konden worden geholpen. Nu de meesten 
van ons volledig gevaccineerd zijn, willen we weer “gewoon“ proberen iedereen, 
die is aangewezen op deze mogelijkheid van vervoer, te helpen. Maar u begrijpt 
dat we dan weer meer vrijwillig(st)ers nodig hebben om te rijden en als u niet kunt 
rijden: wij zoeken ook nog mensen die een ochtend per computer willen helpen 
om chauffeurs en “klanten” te matchen. Voor aanvraag voor een rit of u opgeven 
als vrijwillig(st)er kunt u bellen of mailen naar: 0493 - 441405 en 
automaatjedeurne@levgroep.nl.                             
Fijn dat het allemaal weer kan en we op deze manier weer 
iets voor elkaar kunnen betekenen, dus Deurne: doe mee ! 
    
 
 

mailto:automaatjedeurne@levgroep.nl
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Oorlog in de linnenkast!! 
 

 
 
 

Vandaag de warme trui niet aan.....de zon laat zich weer zien. 
Wringt zich naar voren en schijnt spontaan! Een wandeling zit er in misschien. 
De zomerhemdjes zien het wel zitten! Ze zijn er al zo lang voor klaar!! 
Willen eindelijk wat ondernemen. En zie nou toch eens even daar......... 
 
Als een glijbaan nu snel naar beneden, uit de kast....dat is even tof!! 
Samen van de plank gegleden,.........hoepla met een zachte "plof". 
Het wintergoed houdt hen niet tegen,  zij zien het allemaal treurig aan. 
Hoe het stapeltje hemdjes in actie komt. Meteen vandaag, wel te verstaan! 
 
Het bloemetjeshemdje neemt het woord, soms wel eens wat brutaal...... 
Met strikjes, keurig en rechtop doet zij dan haar verhaal......... 
Wij willen de zon zien, het wordt tijd! Nu lang genoeg gewacht. 
Eindelijk zijn wij aan de beurt. Dat hadden jullie niet verwacht.... 
 
De dikke trui komt plots naar voren....dit is niet wat hij wil. 
Het zomergoed gaat hier van horen; heel even worden ze allemaal stil. 
Zijn lange arm doet wat hij kan, maar staakt de strijd al gauw. 
De stapel hemdjes, paars, rood, geel, brengen hem nu in het nauw!! 
 
Dan spreekt de trui met hoge kraag, zijn shawl dicht in de buurt..... 
Wij lossen dit op, opzij en snel! Dit had maar kort geduurd! 
Straks onder moeders paraplu gaan wij kordaat op stap en kunnen overal komen. 
We kleden ons warm........laat de regen gerust maar stromen!! 
 
Deze oorlog was van korte duur....nog wel te overzien. 
Gewoon thuis in een linnenkast! Snel op te lossen bovendien!! 
Straks netjes terug, ieder op zijn plaats, keurig op z'n eigen "plank". 
De deur nog even op een kier......je hoort een zucht en zacht:.....Goddank!! 
 
                Met groetjes,   Nelly Martens 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 spoedig 5 schootcomputer 10 dikke pap 12 Engelse edelman 14 Europeaan 15 
ampul 19 Chinees gerecht 20 stoomschip 21 proefwerk 23 motorschip 24 meubelstuk 26 
troefkaart 27 raafachtige vogel 29 deel v.e. fietswiel 31 echtgenoot 32 lof 34 domoor 36 heftig 37 
kloosterzuster 39 vlaktemaat 40 vloeistof 41 pl. in Gelderland 42 harteloos 43 hooghartige 
houding 44 loofboom 46 grond bij een boerderij 48 delfstof 51 deel v.e. trap 53 steekorgaan 55 
ontkenning 57 geen uitgezonderd 59 compagnon 60 deel v.e. hoofdstuk 63 mij 64 dierenverblijf 
66 menselijk 67 lage mannenstem 68 Noorse aardgeest 70 vroeg of laat 71 Europese vrouw 72 
droombeeld. 

Verticaal: 1 onherbergzaam 2 glorie 3 lectori salutem 4 wortelknol 6 vloeibare mest 7 buislamp 8 
familielid 9 uitstekend 10 zending 11 herfstbloem 13 ontwerp 15 strijkinstrument 16 
schrijfbenodigdheid 17 nachtvogel 18 boomvrucht 21 hertje 22 in hoge mate 25 beraad 28 
bijdrage 30 zeker 31 vóór alles 33 gebouw in Amsterdam 35 grappenmaker 36 sprookjesfiguur 38 
ijzerhoudende grond 42 sterkte 43 bovenste halswervel 45 schoonheid 47 catastrofaal 49 
opschudding 50 spelleiding 52 soort fee 54 windrichting 55 Ned. voetbalclub 56 tijdperk 58 
tandglazuur 61 bloem met doornen 62 karakter 65 kilte 67 halsbont 69 Chinese munt 70 onder 
andere. 

 

De oplossing van de puzzel in de West Wijzer van juni/juli is: GAZONMAAIER 
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Toneelgroep Bejato 
 
Oproep voor nieuwe leden voor toneelgroep Bejato. 
 
Toneelgroep Bejato is naarstig op zoek naar nieuwe leden. 
Wij zijn op zoek naar dames en heren van 50+. 
Heeft u interesse in toneelspelen? Lijkt het ook u leuk? 
Vanaf september 2021 vinden de repetities weer plaats in het Gerardushuis te 
Walsberg, op de dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
 
Wilt u liever meer weten voordat u komt kijken, neemt u dan contact op met de 
secretaris, Annie Engelen tel; 320384 
 

U bent van harte welkom ! 

 

 

 

Daar is ie dan….. de beloofde verrassing! 

 
Een Primera keuze cadeaukaart ter waarde van € 10,00 

 

Deze Primera Keuze Cadeaukaart  is in meerdere winkels te besteden. Als er in de 
Primera winkel niets van je keus te vinden is kun je de kaart omwisselen voor een 
andere winkel. 
Hieronder lees je stap voor stap hoe dit werkt, zodat je zo snel mogelijk je 
cadeaukaart kunt gebruiken bij een winkel naar keuze! 
 
Omwisselen in een Primera winkel 
Stap 1: Ga met je Primera Keuze Cadeaukaart naar de Primera winkel bij jou in de 
buurt. In Deurne in de Primerawinkel Wever 4. 
 
Stap 2: Pak uit het cadeaukaartenschap een cadeaukaart van de winkel waar je de 
cadeaukaart wilt besteden. 
 
Stap 3: Ga naar de kassa en geef aan dat je de Primera Keuze Cadeaukaart om wil 
wisselen voor deze cadeaukaart 
 
Stap 4: Klaar! De gekozen cadeaukaart is direct geldig. Je kunt deze nu besteden bij 
de winkel die jij gekozen hebt. 
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Bedevaartkerk van 
Onze Lieve Vrouw van Ommel 
binnen de Franciscusparochie 

 

Marialaan 20, 5724 AB Ommel. Tel: 0493-691415     
ommel@rkfranciscus.nl      www.mariavanommel.nl 

 

====================================================================== 
 

Ommel, juni 2021 

Geachte Heer/ Mevrouw, 
 
Reeds 34 jaar is er in de bedevaartkerk van Onze Lieve Vrouw van Ommel op de 
tweede dinsdag in oktober een speciale viering voor allen die op zoek zijn naar 
bemoediging in hun leven: de “Middag van Bemoediging”.  
Echter, ook dit jaar zal in verband met het coronavirus de 35e “Middag van 
Bemoediging”, net als vorig jaar, alleen digitaal te volgen zijn. De viering wordt 
uitgezonden op SIRIS TV en www.siris.nl op dinsdag 12 oktober 2021 om 14.00 
uur. Ook daarna is deze viering nog te bekijken via dit webadres. 
Het thema van deze viering zal zijn: “Maria, geef ons goede moed”. Het speciale 
Mariaprentje zal ook dit jaar weer worden samnegesteld en ligt vanaf 12 oktober 
achterin de kerk in Ommel. 
Omdat deze middag dit jaar fysiek geen doorgang kan vinden bieden wij u de 
gelegenheid om in de maanden september, oktober en november in kleine 
groepen een bezoek te brengen aan Onze Lieve Vrouw van Ommel. Indien u daar 
gebruik van wilt maken, kunt u een afspraak maken met kapelaan Harold van 
Overbeek ( ommel@rkfranciscus.nl of 0493-691415 ). Hij ontvangt u graag in 
Ommel! In overleg kan er een kort gebedsmoment plaatsvinden en kan 
bijvoorbeeld de ziekenzegen worden gegeven.Wij vragen u, indien nodig, zelf voor 
begeleiding te zorgen. 
Wij hopen u op deze manier goede alternatieven te bieden voor deze steeds zeer 
goed bezochte jaarlijkse viering.  
 
Tenslotte: wij hopen van ganser harte dat we volgend jaar, op dinsdag 11 oktober 

2022  weer een traditionele 36e “Middag van Bemoediging” voor u 
allen mogen organiseren! 

 
Met vriendelijke groet, 
namens de werkgroep Middag van bemoediging 
 
Kapelaan Harold van Overbeek en voorzitter Pieternel van Horssen 

mailto:ommel@rkfranciscus.nl
http://www.mariavanommel.nl/
http://www.siris.nl/
mailto:ommel@rkfranciscus.nl
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Zeg het met bloemen. 
 
Vogels en bloemen voegen zich bij elkaar. 
Begroeten ons in de fleurige tuin…. 
met hun vrienden van het vorig jaar. 
Ik kijk naar de bloem die opent als zonlicht 
met geuren en kleuren en warmte op mijn gezicht….. 

 
Een paradijs voor de vlinders, zij spelen hun spel…… 
Zijn de bloemen geopend 
begint het werk voor het vlinderstel….. 
 

 
Voor jou straks een boeketje wat het altijd doet 
bij vreugde of verdriet…… 
of zomaar gewoon als een welkomsgroet !!!! 
 

Een oude tafel of bak daar ergens in een hoek. 
Versierd met wat bloemetjes, 
gezien en bewonderd door het bezoek……. 
 
Een praatje met bloemen als dankbaar gebaar…… 
Ze komen graag terug in het volgende jaar !!!!!!  

 
Groet Nelly Martens 
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Een 
fijne 
zomer 
voor  
iedereen. 
Zing 
lach 
bid  
werk  
bewonder 

en kleur! 
 


