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: Paul Nieuwendijk
Batspade 32, 5754 HB Deurne  0493-311446
Email: paul.nieuwendijk@hotmail.nl
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
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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 Dieter Hedebouw Stationstraat 59
 0493 - 763423 Email: pastoor@heiligewillibrorddeurne.nl
Alleen voor dringende zaken 06 - 49669920
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 Nancy Laurensse
 06-34165118
Email: nancy.laurensse@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
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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

3

Elke donderdagmiddag Inloopmiddag.
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 13.30 - 16.00 uur.
Zaterdag 26 november Kienen
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur.
Woensdag 30 november Koersballen
In “De Wik” van 13.30 - 16.00 uur.
Dinsdag 6 december Alzheimer Café Peelland
in dienstencentrum De Beiaard.
Pastoor de Kleijnhof 21 Asten.
Aanvang om 19.30 uur.
Woensdag 7 december Koersballen
in “De Wik” van 13.30 - 16.00 uur.
Zaterdag 10 december Kienen
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur.
Maandag 12 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 14 december Koersballen
in “De Wik” van 13.30 - 16.00 uur.
Donderdag 15 december Kerstmiddag
Zie verderop in deze West Wijzer.

NIEUWJAAR 2023
Zaterdag 7 januari Nieuwjaarsreceptie in de Wik
Zie verderop in deze West Wijzer.
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Maandag 9 januari 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 11 januari Koersballen
in “De Wik” van 13.30 - 16.00 uur.
Zaterdag 14 januari Kienen
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur.
Woensdag 18 januari Liederentafel
in de Wik van 14.00 - 16.00 uur
Zie verderop in deze West Wijzer
Woensdag 25 januari Koersballen
in “De Wik” van 13.30 - 16.00 uur.
Zaterdag 28 januari Kienen
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur.
Woensdag 8 februari Koersballen
in “De Wik” van 13.30 - 16.00 uur.
Zaterdag 11 februari Kienen
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur.

Het is bijna december en tijd voor de Sint,
hij gaat ook dit jaar door weer en wind.
Gelukkig hoeft hij niet alleen te gaan,
want alle bode Pieten komen achter hem aan.
Om u een pakje te bezorgen,
in de middag of de morgen.
Een DANK JE WEL aan Sint en zijn bode Pieten,
zodat u even lekker kunt genieten!
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De jarige leden van de maand December 2022
(vanaf 80 jaar en ouder)
1 dec. Mevr. M. Louwers
Helmondseweg 87
3 dec. Dhr. H. Meulendijks
Heuvel 30
8 dec. Dhr. A. Nelemans
Gerrit v. Bakelstraat 16
8 dec. Dhr. J. Lammers
Jules de Kortestraat 21
9 dec. Mevr. G. Swinkels - Swinkels Zonneland 12
10 dec. Mevr. M. Keijsers - van Hees Kamer 229 Visser 4
13 dec. Mevr. T. Knapen - Stevens Kamer 7 Kloosterstraat 4
21 dec. Mevr. T. Verburg
Strausslaan 50
22 dec. Mevr. G. Hoeben - Toonen Ligthartstraat 20
26 dec. Dhr. F. Walschots
Haspelweg 11
28 dec. Mevr. L. van der Burgt - van Oers Beethovenlaan 6

80 jaar
81 jaar
87 jaar
82 jaar
82 jaar
96 jaar
85 jaar
82 jaar
80 jaar
90 jaar
87 jaar

De jarige leden van de maand Januari 2023
(vanaf 80 jaar en ouder)
1 jan. Mevr. A Luijkx - van Gestel,
4 jan. Mevr. G. Heijligers - van Baars
6 jan. Mevr. M. Kanters - de Wit
13 jan. Mevr . F. Mennen
16 jan. Dhr. L. van Deursen
20 jan. Dhr. H. van de Weijer
24 jan. Mevr. A. Nouwen - Proenings
26 jan. Mevr. H. Koolen - Smeets

Schommerveld 7
Hellemanstraat 11
Helmondseweg 47
Reek 2
Molenstraat 39 c
Strauslaan 2
St.Willibrorduspl. 17
Kruisstraat 151

81 jaar
80 jaar
81 jaar
85 jaar
80 jaar
86 jaar
85 jaar
82 jaar

Voor alle jarigen een van Harte Proficiat
en Gods zegen over uw nieuwe levensjaar!
Liederentafel
Na enkele “stille” corona jaren gaat de
liederentafel in de Wik opnieuw van start.
Op 18 januari is de eerste, van 14.00 uur tot
16.00 uur, zoals vermeld in de agenda.
Er is muzikale begeleiding en een voorzanger.
Tekstboekjes zijn aanwezig.
De Liederentafel is voor iedereen, óók niet leden
van KBO Deurne West zijn welkom.
Én de intree is GRATIS !
Dus…..
Breng je vrienden en vriendinnen mee
en maak er een gezellige middag van!
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In de stilte van deze vroege morgen
zijn er helemaal geen zorgen
en voel ik vrede om me heen
U God, bent bij me, ik ben niet alleen.
Dit is het moment om ’n nieuw begin te maken,
en het niet meer willen schrijven te staken
en te vertellen wie U voor me bent
en blij te zijn dat U me kent.
Gelukkig dat ik kind van God mag zijn
dat U voor me zorgt, vind ik fijn.
Geef mij de woorden, ik schrijf ze neer,
’t is mijn manier, waarmee ik U eer.
Ria
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Uitnodiging voor de Kerstviering
Op donderdag 15 december 2022 om 14.00 uur in “De Wik”.
Het thema is: Kerst in verhalen!
We zijn volop in voorbereiding om er een mooie kerstmiddag van te maken.
Het is een viering voor en zoveel mogelijk door leden van onze eigen KBO Deurne West .

De toegangskaarten voor deze middag kosten € 2,50
en zijn te verkrijgen tot 10 december 2022 bij:

Marga Meulendijks Heuvel 30 telefoon 317801 en 06-81533224
Nelly v.d. Kerkhof Vendelier 1 telefoon 319670
Corrie van Geffen Past. Jacobsstraat 23 tel. 380303
en op de inloopmiddag.
Graag met gepast geld betalen.

Bij inlevering van deze toegangskaart, bij binnenkomst in de zaal,
krijgt u 5 gratis loten.
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Hallo, graag stel ik met aan u voor:
Mijn naam is Nancy Laurensse en ik ben werkzaam als wijkcoördinator in Deurne.
Als wijkcoördinator zal ik regelmatig in de wijk aanwezig zijn. U mag mij altijd aanspreken met vragen op
het gebied van wonen, zorg en welzijn en samen met u ga ik op zoek naar de best mogelijke oplossing.
Soms vinden we die in uw eigen netwerk of met vrijwilligers en als het nodig is kan ik de schakel zijn naar
(tijdelijke) professionele ondersteuning.
Verder help en ondersteun ik graag bij projecten en initiatieven die door bewoners opgezet worden en
het welzijn en de leefbaarheid van de wijk ten goede komen.
Samen met van link naar rechts: Nancy Laurensse, Moniek Hoeve, Margriet Eickes, Ingrid Bloemers, Marieke van den Hof werken wij aan de leefbaarheid van en de verbinding in Deurnese dorpen en wijken. Ik
zal hierbij speciale aandacht hebben voor Deurne-West,
Sint Jozefparochie en Dementie Vriendelijk Deurne.

Ik zal op donderdag 1 december 2022 tussen 13.30 en 16 uur aanwezig zijn bij de open
inloop van de KBO Deurne West om kennis met u te maken. Hopelijk zie ik u daar?
U ziet mij regelmatig in de buurt, waar u me altijd mag aanspreken, maar ook bellen of mailen. Ik werk op
maandag, dinsdag en donderdag en ik ben telefonisch bereikbaar op 06-34165118 of per email nancy.laurensse@levgroep.nl.
Ik ontmoet u graag!

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

Beste leden,
Onze website www.kbodeurnewest.nl is in een nieuw jasje gestoken.
Waarom? Het oude was versleten en we waren er uit gegroeid.
Het nieuwe jasje past helemaal bij ons en is veilig en bij de tijd.
Snuffel maar eens rond in ons nieuwe “winkeltje”.
=========================================
Ook hebben we een nieuwe adverteerder op de achterzijde.

Nelemans voegersbedrijf
10

Liggen jullie of liggen wij?
Dat is de altijd weer de vraag!

Foto uit 2015 Mart en Piet

Foto uit 2008 Toon en Theo
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Alzheimer Café Peelland 4 oktober
Jonge mensen met dementie
Dat het Alzheimer Café van oktober wat minder druk bezocht werd dan de voorgaande bijeenkomsten,
was voor de werkgroep ACP, gezien het onderwerp, geen verrassing. Dementie bij ouderen komt veel
voor en bijna iedereen kent wel iemand die dit lot treft. (Slechts?) 6% van de mensen met dementie
betreft jonge mensen en dus hebben veel minder mensen hier mee te maken. Maar dat percentage betekent wel dat er in Nederland toch zo’n 15.000 jonge mensen zijn (jonger dan 65 jaar) bij wie dementie
is gediagnosticeerd. Een wat minder drukke bijeenkomst dus, maar niet minder interessant voor de
aanwezigen. Buiten de vijftien vrijwilligers waren er rond de 35 gasten; voor een deel vaste gasten
maar er waren ook nieuwe en relatief jonge gezichten uit de deelnemende gemeenten Asten, Deurne
en Someren en dit keer zelfs uit Eindhoven.
In gesprek
Voor de pauze ging gespreksleider Jac Huijsmans in gesprek met Martine Doorenbosch (casemanager dementie bij de Zorgboog) en Franca Knapen (verpleegkundige voor jonge mensen met dementie, werkzaam in Mariëngaarde in Aarle -Rixtel). Duidelijk werd dat - net als bij ouderen - verschillende vormen van
dementie voorkomen en dat de ziekte van Alzheimer in de meeste gevallen de oorzaak is. Wordt bij oudere mensen al vaak in de richting van dementie gedacht bij vermindering van geheugen en bepaalde gedragsveranderingen, bij jongeren is dat niet zo. Hoe gaat dat: Je vergeet wel eens wat, je hebt minder
energie, je gedraagt je onzeker, toont minder initiatief, bent misschien minder empathisch, maar dan
denk je zelf niet direct aan dementie. De huisarts en de Arboarts doen dat ook niet bij een ”jong” persoon. Dus wordt eerste allerlei hulp, begeleiding of medicatie gegeven voor bijvoorbeeld lichamelijke
symptomen, burn-outklachten of een depressie. Als die niet helpen en de klachten erger worden, wordt
pas ingestoken op onderzoek naar dementie. Het kan zo jaren duren voordat de diagnose gesteld wordt.
Dat kan wel vijf tot tien jaar zijn, blijkt dan achteraf als teruggekeken wordt naar de eerste symptomen.
Deze periode is voor de persoon met dementie erg moeilijk, maar ook voor de omgeving, met name voor
het gezin en de werkkring. Op het werk kunnen die (aanvankelijk onverklaarbare) veranderingen wrijving
oproepen. In sommige gevallen leidt dat tot pestgedrag naar de betreffende persoon of tot negeren. Niet
zelden komt de persoon met burn-outklachten thuis te zitten of belandt op een zijspoor. Het leidt in veel
gevallen tot een gevoel van eenzaamheid en neerslachtigheid.
De impact op het gezin is ook groot. De persoon met (nog niet gediagnosticeerde) dementie heeft meestal een partner en vaak ook thuiswonende kinderen. De partner ziet zijn geliefde veranderen en heeft daar
geen verklaring voor. Er kan verwijdering ontstaan. Ook de kinderen zien hun ouder veranderen en merken dat die zijn ouderrol niet (goed) meer kan vervullen. Soms gaan ze zich schamen en nodigen geen
vriendjes meer uit om te komen spelen. Ze kunnen er zó onder lijden, dat de schoolprestaties achteruit
gaan. Als dan uiteindelijk de diagnose komt, kan dat veel verklaren en tot begrip leiden.
Hulp kan bestaan uit medicatie die het proces vertraagt, maar meer nog uit begeleiding van de persoon
met dementie en zijn omgeving. Hoe die begeleiding precies moet zijn is moeilijk in zijn algemeenheid te
stellen want die is voor elke persoon en situatie anders. Dagbesteding kan belangrijk zijn. Uitgangspunt
is de persoon met dementie het gevoel te geven dat hij/zij begrepen wordt, er mag zijn, ertoe doet en dat
gezocht wordt naar een prettige invulling van de dagen met vooral aandacht voor de dingen die hij/zij wél
kan.

12

Ook moet er zorg zijn voor de partner en de kinderen: Zij hebben ook hun leven (werk, school, hobby) en
kunnen niet alleen maar mantelzorger zijn. Dat is niet vol te houden. Hen deels ontlasten door dagbesteding in te schakelen kan verlichting bieden.
Na de pauze
In het tweede deel van de bijeenkomst konden vragen gesteld worden. Dat gebeurde volop. Er kwamen
zaken aan de orde als erfelijkheid en erfelijkheidsonderzoek, medicatie, mogelijke financiële consequenties, de situatie van de partner en lotgenotenbijeenkomsten. Inbreng kwam niet alleen van de gastsprekers, maar ook van bezoekers, waardoor het een levendige en ook nu weer zinvolle bijeenkomst was, die
afgesloten werd met het uitreiken van enkele boeketten en met het altijd weer aansprekende lied “Schuil
maar bij mij” van Pro et Contra.
Afsluiting jubileumjaar ACP
Het ACP van 6 december staat in het teken van het vijfjarig bestaan van Alzheimer Café Peelland.
Dan is er een theatervoorstelling van Theater Aan De Lijn. Twee zussen en een broer, alle drie op leeftijd,
proberen te ontdekken wie dementie heeft. Het wordt een vrolijke, clowneske voorstelling. Een aanrader.
De voorstelling vindt plaats in Dienstencentrum De Beiaard in Asten, begint om 19.30 uur (inloop vanaf
19.00 uur) en eindigt om 20.30 uur. Deze keer wordt niet begonnen met een kop koffie, maar krijgt men
na afloop een consumptie en is er gelegenheid om na te praten.
Kaartjes voor deze voorstelling zijn gratis en kunnen besteld worden via
alzheimercafepeelland@gmail.com

Kerst
Kerst, we gaan er stilletjes op aan,
om met kerst naar het stalletje te gaan.
Eerst de advent waarin we Hem verwachten,
waarin we ons kunnen bezinnen in onze gedachten.
Tijd voor hopen en dromen,
om ons voor te bereiden op Zijn komen.
Ons hart, een plaats om Hem te ontmoeten,
of enkel zomaar even te groeten.
Ria
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Mede namens het bestuur wensen wij u een

Zalig Kerstfeest
en een
Vredevol Nieuwjaar
Van Harte Welkom op 7 januari 2023 om half 8 op de

Nieuwjaarsreceptie in de Wik
Deze avond is in samenwerking met:
De Wik, Buurtvereniging De Helleman en KBO Deurne West.
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