K.B.O. - BRABANT afd. Deurne West 20e jaargang 2021
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 of 06-81533224
Email: 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 Helmondseweg 10, Deurne
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
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: Vacature
Felicitatiedienst: A. Weijenborg - Maas G. v. Bakelstraat 6,  315334
Ziekenbezoek: Toos Verberne Willy Martinalistraat 9,
 323397
Nelly van de Kerkhof - Damen Vendelier 1  319670
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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 Zaan 41,  0493-315640 Email: j.verdonck1@gmail.com

Alles onder voorbehoud! En met de corona regels!
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.
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Zaterdag 4 december Kienen
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur.
Dinsdag 7 december Alzheimer Café Peelland
in dienstencentrum De Beiaard
Pastoor de Kleijnhof 21 Asten.
Aanvang om 19.30 uur.
Maandag 13 december 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
Woensdag 15 december Koersballen
in "De Wik" van 13.30 - 16.00 uur.
Zaterdag 18 december Kienen
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur.
Woensdag 12 januari Koersballen
in "De Wik" van 13.30 - 16.00 uur.
Zaterdag 15 januari Kienen
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur.
Woensdag 26 januari Koersballen
in "De Wik" van 13.30 - 16.00 uur.
Zaterdag 29 januari Kienen
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur.

Alles onder voorbehoud en mét de corona regels!
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De jarige leden van de maand December 2021
(vanaf 80 jaar en ouder)
8 dec. Dhr. A. Nelemans
Gerrit v. Bakelstraat 16
8 dec. Dhr. J. Lammers
Jules de Kortestraat 21
9 dec. Mevr. G. Swinkels
Zonneland 12
10 dec. Mevr. M. Keijsers - v. Hees Kamer 229 Visser 4
13 dec. Mevr. M. v. d. Wouw - v. Maasdijk Reek 23
13 dec. Mevr. T. Knapen - Stevens Kamer 317, Visser 4
21 dec. Mevr. T. Verburg
Strausslaan 50
26 dec. Dhr. F. Walschots
Prins Bernhardhof 14
28 dec. Mevr. L. v. d. Burgt - v. Oers Beethovenlaan 6

86 jaar
81 jaar
81 jaar
95 jaar
85 jaar
84 jaar
81 jaar
89 jaar
86 jaar

De jarige leden van de maand Januari 2022
(vanaf 80 jaar en ouder)
1 jan. Mevr. A Luijkx-van Gestel,
Schommerveld 7
4 jan. Dhr. J. Swinkels
Trimperthof 7
9 jan. Mevr. J. van Riel - v. Houts
Woonboerderij Jagerweg 6
13 jan. Mevr. A. v. Dijk - Hoonings
Kruisstraat 159
13 jan. Mevr . F. Mennen
Reek 2
19 jan. Mevr. E. van Heuven
Hogeweg 33
20 jan. Dhr. H. v. d. Weijer
Strauslaan 2
24 jan. Mevr. A. Nouwen - Proenings St.Willibrordusplantsoen 17
26 jan. Mevr. H. Koolen Smeets
Kruisstraat 151

80 jaar
82 jaar
90 jaar
85 jaar
84 jaar
82 jaar
85 jaar
84 jaar
81 jaar

Een van Harte Proficiat en alle goeds in uw nieuwe levensjaar!

Aan onze nieuwe leden:
Mevr. M. van Riet
Mej. M. van Riet
Dommelstraat 51 Brouwhuis Helmond
Dat we u vaak mogen ontmoeten bij onze activiteiten!
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Enkele mededelingen:
KBO Brabant heeft de contributie per 1 - 1 - 2022 met € 1,00 verhoogd.
De contributie voor leden KBO Deurne West wordt daarom ook
per 1 - 1 - 2022 met € 1,00 verhoogd.
De contributie wordt hiermee vanaf het komend jaar € 26, 00
=======
De gezamenlijke KBO’s hebben hun ontspanningsmiddag gepland op 26 maart 2022.
Hier leest u tegen die tijd meer over in de West Wijzer.
=======
De Rabobank clubactie heeft dit jaar € 336,42 opgebracht.
Dank aan de Rabobank en aan de stemmers!
=======

Kerstviering,
Alle werk was bijna gedaan
en nou is de Kerstviering van de baan.
Het corona virus verstoorde ons plan
dus nou komt er dit jaar niks meer van.
Maar lieve mensen niet getreurd,
als corona het toelaat zijn we in 2022 aan de beurt.
De viering op zich wordt goed opgeborgen
om voor u het volgend jaar een mooie kerstmiddag te verzorgen!
En hebt u al een toegangskaartje gekocht
dan mag u naar de verkoopster die u hebt bezocht.
Om daar het kaartje terug te geven
zodat u het geld ergens anders aan kunt besteden!

Hij verwacht ons zoals wij Hem verwachten!
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NIEUWSBRIEF WIJKHUIS “D’N HOUTENHOEK”

13-11-2021

Beste Gebruikers,
Afgelopen vrijdag 12-11-2021 heeft de laatste persconferentie rondom Covid-19 plaats gevonden.
Naar aanleiding van de laatste persconferentie moeten wij U mededelen dat er vanaf
maandag 15-11-2021 nieuwe regels gelden voor de duur van de komende 3 weken
voor alle gebruikers geldt dat de avondactiviteiten komen te vervallen.
Voor een veilig gebruik van ons wijkhuis blijven onderstaande regels geldig.
Bij de ingang QR-code scannen in combinatie met het identiteitsbewijs
of recent testbewijs
Handen ontsmetten bij de ingang
Afstand houden waar het kan
Looproute om veilig door het gebouw te kunnen
Mondkapje tot aan de zitplaats, dringend advies
Schermen boven de bar
Respect hebben voor elkaar en zeker voor onze beheerders
Gaan wij niet bij de ingang controleren of handhaven, dan lopen wij het risico als bestuur
van het wijkhuis op een boete en/of sluiting.
Ook wij worden gecontroleerd!
Wij vragen U om Uw leden nog tijdig hierover in te lichten.
Deze week komt er ook een bericht te hangen op de voordeur zodat iedereen dezelfde
informatie krijgt.
Wij vragen hiervoor Uw begrip en richten ons op een fijn verblijf in ons wijkhuis.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Wijkhuis “D’n Houtenhoek”.
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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 penningmeester 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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Sinterklaas zat achter zijn pc
en dacht wat moet ik er dit jaar toch mee.
Alles is nu onder voorbehoud
en moet bekeken worden en voorbeschouwd.
Sinterklaas heeft zijn besluit genomen
om bij u aan de deur te komen.
Hij gaat mooi zijn rondje maken
zonder zijn werkzaamheden te staken.
Begin december is hij van de partij
en ook uw adres zit er bij.
Wij danken de Sint en zijn hulp Pieten
en hopen dat u van het presentje gaat genieten!
=======

Koersbalverslag
3 november
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5

Jo van Cuijk
Piet Raijmakers
Toon Nelemans
Theo Aarts
Tonny Martens

21
20
19
15
14

No.6
No.6
No.8
No.9
No.10
No.11

Harrie Munsters
Franca Honings
Joep Mutsaers
Piet Kusters
Mart Honings
Piet Jonkers

13
13
12
10
9
3

Deze koersbalmiddag is er weer een flinke strijd
geleverd om de eerste plaats. Op de eerste drie
plaatsen met onderling verschil van maar een
puntje. Jo van Cuijk werd de nummer 1 met 21
punten, Piet Raijmakers de nummer 2 met 20
punten en Toon Nelemans werd de nummer 3
met 19 punten. Jo van Cuijk had vandaag bovendien de hoogste score met 7 punten en Harrie Munsters werd tweede met 6 punten.
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Gerarduskalender 2022 voor elke dag een beetje inspiratie
De Gerarduskalender, uitgebracht door klooster Wittem, is een dag scheurkalender met op
de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto “elke dag
een beetje spirit!” Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, recepten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.
De schild is voorzien van de geboorte plaats van de heilige Gerardus Majella Muro Lucano
in Italie en de andere kant een kunst ontwerp van Leen Doucet.
Met deze kalender kunt u de dag goed beginnen en is bedoeld om je een positief gevoel te
geven. De kalender word elk jaar met zorg en plezier samengesteld. De eerste is in 1938
uitgebracht. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan steun voor klooster
Wittem, zie www.kloosterwittem.nl
De kalender is voor € 8,50 verkrijgbaar bij:
Mevr. R. Kuijpers Mennen Schutsboom 49 Deurne
tel. 0493 321822 voor inlichtingen of bezorging.
Of bij:
Mevr. J. Schrama Kuilenvenweg 4 Walsberg 0493 322901
Dhr. G. Rosmulder Neerkantsestraat 36 Liessel 0493 342483
=======

Wandelend in het bos.
Even stilstaan in betovering, want ook na regen kan het daar mooi zijn!
Aan oude takken blinkende belletjes.....schommelend samen groot en klein.
Kom ik langs de waterplas, waarin rimpels rustig saam bewegen;
hoor ik zacht een melodie.......en niets houdt mij nog tegen!!
Ik voel de rust hier in het bos.....laat mij maar stil genieten.
Zet me dan neer op het zachte mos......en zing het lied van de "karekieten".
De blaadjes vallen....hun kleuren vervagen, maar altijd staat de boom daar fier
te wachten op de nieuwe lente! Die komt er aan straks ...en verwacht ons dan weer hier!!

Groetjes Nelly Martens
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Mantelzorger stond centraal in Alzheimer Café van 2 november
Het voelde weer bijna als een pre-corona Alzheimer Café, de bijeenkomst op 2 november in
dienstencentrum De Beiaard in Asten. Een kleine veertig aanwezigen – inclusief vrijwilligers –
waren naar het café gekomen dat als thema had “Ervaringsverhalen van mantelzorgers”. De
zaal was goed bezet terwijl iedereen toch op veilige afstand van elkaar kon blijven.
Ervaringsdeskundige.
De uitgenodigde ervaringsdeskundige ging in gesprek met gespreksleidster Hannie Derksen. Hij
deed uit de doeken hoe het traject van eerste signalen, diagnose stellen en verdere verloop van
de ziekte bij zijn partner was verlopen en wat dat betekende voor hem als mantelzorger. Van de
eerste jaren, waarin ze samen nog van alles konden ondernemen en weinig zorg nodig was tot de
fase waarin het, ondanks alle hulp, thuis niet meer verantwoord was. Allerlei aspecten kwamen
aan de orde. Hoe de zorgvraag geleidelijk groter werd. Huishoudelijke hulp, verzorgende hulp,
ergotherapeut, geriater, diëtiste - met de casemanager als sturende en begeleidende factor - al
deze professionals kunnen een bijdrage leveren. Het belang van een netwerk van naaste familie
en vrienden werd duidelijk gemaakt en onderstreept door reacties uit de aanwezigen als dat netwerk ontbrak. Het wel of niet gebruik (willen) maken van dagopvang. Het is voor iedere persoon
met dementie anders hoe daar op gereageerd wordt. De zorg voor de mantelzorger zelf: die kan
het alleen maar volhouden als hij er niet alleen voor staat en de balans weet te vinden tussen tijd
voor mantelzorg en tijd voor zichzelf. Daarbij is het eerder genoemde netwerk van groot belang.
Delen van ervaringen.
In de pauze was er gezellige accordeonmuziek van Jan en kon men met elkaar in gesprek.
De gastspreker deelde na de pauze niet alleen zijn ervaringen met de aanwezigen, hij nodigde
door specifieke vragen te stellen de aanwezigen ook uit hun ervaringen met hem te delen. Zo
kwamen er meerdere verhalen naar voren, waarin overeenkomsten, maar ook verschillen naar
voren kwamen tussen de mensen met dementie en de situatie waarin zij verkeren.
Duidelijk werd, dat behalve geestelijke achteruitgang ook lichamelijke achteruitgang een belangrijke factor is in de hulpverlening. En dat praten over de problemen lastig kan zijn omdat de betrokken persoon er vaak bij aanwezig is en zelf geen gesprekspartner meer kan zijn, terwijl de
mantelzorger zijn verhaal toch kwijt wil.
Al met al was het een fijne, waardevolle bijeenkomst, waarin veel waardering was voor de mantelzorgers, zowel voor hun zorg als voor de openheid waarmee de ervaringen gedeeld werden.
ACP 7 december
Het volgende Alzheimer Café Peelland is op 7 december en heeft als thema: de overgang naar het
verpleeghuis. Het ACP is in De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 Asten, van 19.30 – 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 louwmaand 6 kruiderij 12 Ned. omroep 13 strook 14 mannetjesbij 16
houten wig 18 zenuwtrek 19 Bijbelse priester 21 of dergelijke 22 flauw 24 grondtoon 25
deel v.h. hoofd 26 betrekking 27 moerasplant 28 als onder 30 vruchtbeginsel 31 voegwoord 33 errore excepto 34 kuststrook 37 onderwijzer 40 vrouwtjesschaap 41 jaartelling
42 meisje 45 in het nauw gebracht 48 tegenover 49 landbouwwerktuig 50 luitenant 51
riv. in Rusland 53 grote papegaai 54 sein 56 een zekere 57 lectori salutem 58 nummer 59
oosterlengte 60 gravure 62 rekenteken 63 moerasvogel 65 in hoge mate 66 vrouwtjesaap 68 leidsman 70 danig 71 gevierd sporter.
Verticaal: 1 sportman 2 grappenmaker 3 ultraviolet 4 woonboot 5 Europeaan 7 herkomst 8 droog (van wijn) 9 overmatig 10 pl. in Gelderland 11 Europese vrouw 15 Spaanse groet 17 opgestelde rij 18 opschrift v.e. boek 20 babydoek 23 zangnoot 29 toename
32 schenkkan 35 dicht 36 hooghartige houding 38 hok met gaas 39 deel v.e. korenhalm
42 drinkbehoefte 43 aandrang 44 landbewerking 45 huidblaasje 46 vitrine 47 bloedgever 48 aangeboren gave 52 Europees land 55 Nieuwe Testament 61 plaaggeest 62 Chinees gerecht 64 abonnee 65 Europeaan 67 pro Deo 69 lidwoord.
De oplossing van de puzzel in de West Wijzer van november is: KRUISSPIN
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Kerstfeest
Er is een kind geboren
eenvoudig in een stal.
Dat kind kwam de vrede brengen
voor mensen overal.
De engelen zongen vrolijk
een wonder is geschied.
Gods kind kwam voor een wereld
vol zorgen en verdriet.
Dat kleine koningskindje
vroeg om een kerstgeschenk:
Dat ik niet voor mezelf leef
maar ook aan een ander denk.
Waar mensen samenkomen
en goed zijn voor elkaar,
daar is het áltijd kerstfeest
op elke dag van het jaar.

Kerstlicht
Kaarsen die branden
in huis en overal
je ziet het in de kerstbomen
en in de stal.
Het is niet altijd
zomaar een licht
het is warm en tovert
een lach op menig gezicht.
Laat dit licht
in deze tijd maar schijnen
het geeft veel vreugde
en verlicht vele pijnen.
Het is ieder jaar
enkele weken in zicht
het is speciaal
het is het KERSTLICHT!
15

Welke kerstliedjes horen bij de plaatjes?

Het bestuur van KBO Deurne West wenst u allen
een vredevolle Kerst en een gezond 2022 toe!
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