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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 
   
 

 
 
 
 

Beste leden van KBO Deurne West, 
 
Ook deze keer blijft de agenda leeg.  
Wel zijn er enkele nieuwtjes te vertellen. 
Wijkgebouw D’n Houtenhoek en de Wik blijven tot 4 januari 2021 
gesloten.  
 
We hebben een nieuwe wijkagent gekregen: 
Marjon van Helmond   wijkagent voor: 
Deurne Centrum en Deurne West  
Marjon van Helmond  0900 - 8844 
marjon.van.helmond@politie.nl 

Haar gegevens vind je vanaf nu in de colofon terug. 
 
De actie Rabobank Clubsupport heeft voor ons €347,42 opgebracht. 
Met een dank je wel aan de Rabobank en aan de stemmers! 
 
De oplossing van de puzzel van de maand november is: 
Najaarsstorm. En ook deze maand voor de puzzelaars onder ons een 
nieuwe puzzel. 
 
“Een bijzondere ontmoeting” in deze West Wijzer, een bijdrage van 
Stichting “Vrienden van Lourdes” Deurne 

tel:0492%20541248
tel:0493%20310392
tel:077%204662285
mailto:riahonings@hotmail.com
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En mocht er iets veranderen of wilt u iets weten kunt u dit opzoeken op 
onze site www.kbodeurnewest.nl. Onder “Agenda” staat de nieuwe 
informatie als er iets te melden is, zo snel als het kan! 
 
De jarige leden van de maand December 2020  
(vanaf 80 jaar en ouder)  
 
  8 dec. Dhr. A. Nelemans                      Gerrit v. Bakelstraat 16  85 jaar 
  8 dec. Dhr. J. Lammers   Jules de Kortestraat 21  80 jaar 
  9 dec. Mevr. G. Swinkels   Zonneland 12    80 jaar 
10 dec. Mevr. M. Keijsers - v. Hees       Kamer 229 Visser 4   94 jaar 
13 dec. Mevr. M. v. d. Wouw - v. Maasdijk  Reek  23    84 jaar 
13 dec. Mevr. T. Knapen - Stevens       Kamer 317, Visser 4    83 jaar 
21 dec. Mevr. T Verburg   Strausslaan 50   80 jaar 
26 dec. Dhr. F. Walschots                     Prins Bernhardhof  14  88 jaar 
28 dec. Mevr. L. v. d. Burgt - v. Oers    Beethovenlaan  6   85 jaar 
 

De jarige leden van de maand Januari 2021 
(vanaf 80 jaar en ouder)  
 
  4 jan. Dhr. J. Swinkels    Strauslaan 62    81 jaar 
  9 jan. Mevr. J. van Riel - v. Houts      Woonboerderij Jagerweg 6         89 jaar                       
13 jan. Mevr. A. v. Dijk - Hoonings       Kruisstraat 159                            84 jaar     
13 jan. Mevr . F. Mennen              Reek 2    83 jaar 
19 jan. Mevr.  E. van Heuven   Mozartstraat 6   81 jaar 
20 jan. Dhr. H. v. d. Weijer   Strauslaan 2    84 jaar 
21 jan. Mevr. H. Kuijpers - Mennen    Schutsboom 49    80 jaar 
24 jan. Mevr. A. Nouwen - Proenings  St.Willibrordusplantsoen 17       83 jaar     
26 jan. Mevr. H. Koolen Smeets     Verdistraat 18   80 jaar 

 

 

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

 
aan onze nieuwe leden: 

 
Mevr. E. van Hoof Heuvel 20 

Dhr. W. van Leuken Beerse 106 
Mevr. A. van Dam Rogierv v.d. Weijdenstraat 7 

 

Dat we u vaak mogen ontmoeten bij onze activiteiten! 

http://www.kbodeurnewest.nl/
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Fam. J. van der Putten is verhuisd van Mozartstraat 12 
naar Molenstraat 33 J in Deurne. 
 

 
Wij wensen jullie mooie jaren toe in jullie nieuwe woonomgeving! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ondanks alle corona trammelant, 

is Sinterklaas toch mooi aangekomen in Nederland. 
Hij kwam met de boot, ik heb het op de t.v. gezien, 

zat u ook voor de buis misschien? 
 

Alle pakjes lagen natuurlijk in het ruim, onder in de boot, 
onze verwachtingen zijn vast groot. 

Voor oud en jong, voor ieder heeft hij wat mee gebracht, 
en het valt altijd mee als je niets verwacht. 

 
De hoofdpiet en de bodes brengen de surprise bij u aan de deur, 

ze doen dit heel veilig, coronaproef, dus geen gezeur. 
We hopen dat het u zal smaken, geniet er maar lekker van, 
alles wordt goed geregeld, want het kan niet zonder plan. 

 
     Hulp Piet   
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Het Alzheimer Cafe 3 novmber 2020. 
 

Na behoorlijk wat overleg van de werkgroep ging op 3 november het alzheimer café weer 
van start. Het was een bijzondere bijeenkomst. Volgens de corona maatregelen mochten we 
maar met 10 mensen samenkomen. Dat betekende dat mensen zich moesten opgeven en 
dat ging aarzelend. Uiteindelijk hadden zich 7 mensen opgegeven.  Helaas kon 1 man niet 
komen omdat hij zich niet lekker voelde. 
6 Mensen lijkt weinig, toch waren ze erg tevreden. Het was een fijne bijeenkomst met 
enkelen die al eerder waren geweest. 
Opnieuw bleek weer dat een bijeenkomst van het alzheimer café  vooral ook een 
lotgenotenbijeenkomst is. Gevoelens werden gedeeld. Er werd gelachen maar ook gehuild. 
Er werd verdriet gedeeld, getroost met woorden. 
Hannie en Jac hadden de leiding. Zij hadden ter voorbereiding een wat zij noemden een 
kletspot gemaakt. Vragen om de discussie te starten. Vragen: als  wat heb  je gemist in deze 
tijd, wat vond je heel fijn, waar heb je toch nog om gelachen enz. Het deed me een beetje 
denken aan vragen zoals je ze op theezakjes ook wel ziet. 
Wat mij opviel was dat mensen toch veel missen, zich eenzaam voelen, geen contact hebben 
met familie en vrienden, niet konden knuffelen. Op de vraag: wat heb je gemist werd ook 
genoemd dat ze  de bijeenkomsten van het alzheimer café gemist hadden. Voor ons een 
extra reden om ook een volgende keer weer samen te komen als het enigszins kan. 
In deze tijd vond men veel steun  bij bezoeken bij de opvang, zorgboerderijen en andere 
vormen van opvang. 
Conclusie: het was een  sfeervolle bijeenkomst, zonder  koffie, zonder muziek, maar wel met 
een openingsgedicht van Hannie en de gebruikelijke bloemen voor iemand. 
Als werkgroep hebben we ook aangeboden om telefonisch kontakt te hebben voor degenen 
die dat willen. 
Piet Schippers, tel.0493-692695 

 

 
De intocht van Sinterklaas 

 
Al weken terug lag bij de deur, 

het boekje op de mat. 
Aantrekkelijk speelgoed mooi in kleur. 

Uitkiezen maar! Wie doet je wat. 
Het kind gaat snel zijn keuze maken. 

Bewaart de uitgeknipte plaatjes trouw. 
Discussies kunnen hem nog niet raken. 
Zijn schoen staat veilig bij de schouw! 
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Het jaar 2020 móet nu anders zijn. 
Geen grote intocht! Geen Sint te paard! 

Hij komt niet binnen met de trein. 
Het coronakapje krijgt ruzie met zijn baard! 

Waarom zo nodig dat gedoe, 
om altijd weer die kléur. 

Geef Piet zijn pak, een muts met veren, 
gewoon die roe en geen gezeur!! 

 
Een kind maakt zich niet druk en wacht. 

Zingt honderdmaal zijn lied! 
Sint heeft toch wel aan hem gedacht. 

Maar ja, je weet het niet! 
Ze spelen graag het pietenspel, 

staan klaar in vol ornaat!! 
Met het witte speelgoedpaard op wielen 

trekken ze rond van straat tot straat. 
 

Geén zitplaats op dit paard voor Sint. 
Te voet! Zijn mijter hangt schots en scheef. 

Het bisschopskruis er op vergeten! 
Dat ik dit schouwspel hier beleef!! 
De hoofdpiet doet een stap opzij…. 

Is hij dat nou mijn vriénd? 
Een handvol pepernoten geeft hij mij. 

Met een knipoog! Maar die stém…. 
Voor u mevrouw! En écht verdiend!! 

 
Mijn Sinterklaasgevoel is terug. 

Het voelt weer als voorheen. 
De Sint, ik weet het zeker nu. 

Hij houdt van iedereen! 
Drie kinderen op een rij. 
De dag is goed geweest! 

Een gróte schoen zet ik erbij 
met een lieve brief, een gróte taaipop 

en een marsepeinen hart van mij! 
 

Nelly Martens 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 pl. in Italië 5 deel v.e. klok 10 ondoordringbaar 11 injectie 13 pl. in Gelderland 
14 sufferd 16 bergweide 18 een zeker iemand 19 Frans lidwoord 20 burger 23 modern 24 
buit 26 bijbelse vrouw 27 soort schaatsen 29 inwendig orgaan 31 koningstitel 32 spinsel 34 
poes 36 pl. in Gelderland 37 opstaande kraag 39 watering 40 brilslang 41 Bijbelse priester 42 
kerker 43 hok met gaas 44 op de wijze van 46 grote papegaai 48 melkklier 51 in de knel 53 
dekkleed 55 Turks bevelhebber 57 dier 59 extra large 60 brandstof 63 overdreven 64 lokspijs 
66 rivierarm 67 visgerei 68 nachtjapon 69 vereniging 71 vaartuig 72 werktuig 73 
doktersvoorschrift. 

Verticaal: 1 dichterbij 2 vlaktemaat 3 per dag 4 hard klinkend 6 lichtpaars 7 per persoon 8 
glorie 9 evenaar 10 assistent 12 dierenpension 14 alleen in zijn soort 15 deel v.h. oor 16 
gravin van Holland 17 overdreven voorliefde 20 vrouwtjesschaap 21 soort hert 22 cachot 25 
ongeval 28 propaganda 30 autocoureur 31 hechtlat 33 Engels bier 35 gewicht 36 tijdperk 38 
nageslacht 42 geschenk 43 soort appel 45 verzamelband 47 oplettend 49 loofboom 50 ik 52 
water in Utrecht 54 groot hert 55 woonboot 56 indien 58 flinke zet 61 plakband 62 Ierland 
65 Engelse titel 68 ingesponnen rups 70 errore excepto 71 schapengeluid. 

 
 



9 

 

Lourdes. 
 

Een bijzondere ontmoeting. 
 
Als wij met pelgrims in Lourdes zijn verblijven de hulpbehoevende pelgrims in 
het “Accueil Notre Dame”. Dat is een gebouw waar alles op en aan zit om de 
pelgrims goed te kunnen verzorgen. Het is een gebouw dat in spiegelbeeld 
gebouwd is. Het is vanuit het midden links en rechts hetzelfde. Vijf etages hoog 
met in totaal zo’n 800 bedden. Elke etage heeft een grote eetzaal in het 
midden waar aan de ene kant A een grote afdeling met ruim 60 bedden en de 
andere kant B met 45 bedden op uitkomt. Elke afdeling heeft een eigen lift 
groep. Op deze etage zijn artsen, verpleging, maaltijdvoorziening en 
brancardiers werkzaam. Allemaal vrijwilligers die vanuit Nederland zijn 
meegekomen. 
Tegen de middag, het was bijna etenstijd, komt een pelgrim van kant A met de 
lift op kant B aan waar ik hem opvang om naar de kamer te begeleiden. Nu kon 
ik hem door de eetzaal naar kant A brengen maar ik koos ervoor om die 
meneer achter de eetzaal om, een gang die normaal niet voor pelgrims 
toegankelijk is, te laten zien. Ik liet hem een wasgelegenheid zien en de 
volgende deur die ik opende was een slaapkamer voor de priester die op deze 
afdeling werkzaam is. Een stukje verder kwamen we in de koude keuken waar 
alles voor de broodmaaltijd klaar gemaakt wordt. Weer wat verder een ruimte 
waar alle poetsmaterialen opgeslagen worden. Daarlangs een kantoortje voor 
het Franse keukenpersoneel en daar voorbij een toilet groep. En overal waar 
we binnen kwamen vertelde ik die meneer wat er zoal te doen was. 
Aangekomen op kant A zeg ik tegen die meneer, zo nu heb je de achterkant 
ook eens gezien maar op dat moment zag ik pas een witte stok met 
verschillende kleuren erop op zijn schoot liggen en besefte ik dat deze meneer 
dus blind was. Ik kon wel door de grond zakken maar gelukkig nam hij het heel 
sportief op en kon er zeker om lachen, Maakt niet uit zei hij, je hebt in ieder 
geval je best gedaan en na mijn excuses aangeboden te hebben en hem een 
smakelijke maaltijd wenste ben ik weer naar mijn eigen afdeling gegaan. 
 
In de middag stond er op het programma de Pelgrims Wens, dat is een middag 
wanneer er met de pelgrims gedaan wordt wat zij zelf willen. Naar bleek 
kwamen ze begeleiders te kort en werd ik, werkzaam op de zaal, gevraagd of ik 
ook met een pelgrim mee wilde gaan. Natuurlijk wilde ik dat en toen ik 
beneden kwam stond toevallig die blinde meneer nog te wachten. Ik zei, zo 
vriend dan gaan wij samen een leuke middag maken, waarna hij zijn hoofd 
draaide en zei: He, jij bent dezelfde koekenbakker als vanmorgen. Ik zei ja dat 
klopt en dan zal ik het nu goed met je maken door zoveel mogelijk wat ik zie 
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jou te vertellen. Na mezelf voorgesteld te hebben bleek deze meneer dus Hans 
te heten. Met Hans in de rolstoel gingen we samen op pad. Hij wilde eerst 
flesjes met bronwater vullen en onderweg naar de kraantjes vertelde ik Hans 
van de houten brug waar we over liepen dat die met een soort van 
vloerbedekking belegd was. Hans wilde zelf de flesjes vullen wat hem dus in 
alle rust ook lukte. Ik vertelde Hans dat het water uit de bron opgevangen 
wordt in grote tanks onder de grond en vandaar uit met pompen naar de 
kraantjes gebracht wordt. Daarna zijn we enkele kaarsen gaan kopen bij de 
kaarsen bak. Onderweg naar de kaarsen nog verteld over de drie kerken die 
boven elkaar gebouwd zijn met de bogen en de esplanade ervoor. Hans ook 
nog laten voelen met wat voor blokken de bogen gemaakt zijn. Aangekomen bij 
de kaarsen vertelde ik hoe die bakken eruitzagen en wat er te koop lag, kaarsen 
van € 2,50 van €5,00 en van €10,00 per stuk. Hans stopte wat geld in het blok 
en nam zelf drie kaarsen mee. Onderweg naar de grot vertelde ik Hans van het 
stiltegebied rond de grot. Aangekomen bij de grot wilde Hans er eerst met de 
kaarsen en het water doorheen en in de grot ben ik bij de bron stil gaan staan 
en heb ik Hans naar de bron laten luisteren wat hem zichtbaar goed deed. Ik 
heb hem ook de grot laten voelen en toen wij recht onder Maria waren zijn we 
even stil blijven staan. Uit de grot gekomen plaatste ik Hans voor de grot naar 
Maria toe. Hans haalde de gevulde flesjes en de kaarsen tevoorschijn, net of hij 
wilde zeggen Maria kijk hier eens naar. Na een tijdje gaf Hans een teken dat hij 
verder wilde, naar de kaarsenstandaard om zijn kaarsen te ontsteken wat hij in 
alle rust deed. Bij elke kaars weer een kruisteken, een moment van gebed, van 
bezinning en in gedachte voor wie hij deze kaars laat branden. 
Na verloop van tijd gaf Hans een seintje dat hij graag naar de stilte kapel wilde. 
Ik zei prima dan gaan we daar naartoe, dan lopen we via de achterste brug. 
Komend langs de baden vertelde ik Hans hoe het eruit zag en dat de eerste drie 
baden zijn voor de heren. Dan twee baden voor de rolstoel pelgrims en twee 
kinderbaden en de laatste zes baden zijn voor de dames. Alle pelgrims worden 
door vrijwilligers van over de hele wereld geholpen. De rolstoel pelgrims die 
niet kunnen staan worden met uitkleden geholpen en op een til mat gelegd en 
daarover een blauwe doek waarna men naar de badruimte gebracht wordt. 
Na het Wees Gegroet Maria samen gebeden te hebben krijgt de pelgrim ook 
nog tijd voor de intentie die hij zelf heeft en wordt dan door vier vrijwilligers in 
het ijskoude water gedompeld. Niemand gebruikt een handdoek om af te 
drogen. Een erg indrukwekkend ritueel. Hans luisterde heel aandachtig maar 
zei er dit jaar nog niet aan toe te zijn om het te doen. 
Lopend langs de baden kwamen we bij de dames kant waar een hele groep 
vrouwen zaten te wachten en antwoorde op de priester die de voorbeden 
deed. Een mooi gebruik zei Hans om te bidden terwijl je wacht. 
Gaande via de brug en het grasveld komen we achter de Bernadette kerk waar 
de stilte kapel is. Binnen gekomen vertel ik zacht hoe de kapel eruitziet, laat 
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Hans het altaar voelen waar de Monstrans met het Allerheiligste uitgestald 
staat voor aanbidding. Hans wilde graag voor het altaar staan en dat kon. Ik zei 
hem dat ik een stukje terug zou gaan zitten en dat hij zo lang als hij wilde 
mocht blijven. Na een tijd zag ik hoe in alle stilte Hans heel intens en sereen zijn 
gebeden deed. Ook voor mij een aparte ervaring en zeker mooi om te zien. Na 
een goed half uur stak Hans zijn hand op en konden we de kapel verlaten. 
Buiten gekomen zegt Hans, zo nu heb ik alles kunnen doen waarvoor ik hier in 
Lourdes ben en dan gaan we nu een lekker pilsje drinken. In alle stilte hebben 
we via de beklede brug en schuin over de esplanade via de St Jozef poort de 
Heiligdommen verlaten. 
Wandelend door het altijd drukke en gezellige Lourdes zijn we na het kopen 
van enkele souvenirtjes op een gezellig terras terecht gekomen. Onder het 
genot van een lekker pilsje heeft Hans mij zo ongeveer zijn hele levensverhaal 
verteld. Weer op de terug weg naar het accueil, want het was ondertussen 
weer etenstijd, bedankte Hans mij voor de zeer geslaagde middag en gaf hij te 
kennen nog een wens te hebben. Ik zeg zo en wat mag dat dan zijn? Of ik met 
hem die avond de lichtprocessie zou willen lopen. Natuurlijk wilde ik dat doen 
en hebben we meteen de afspraak gemaakt dat ik hem ruim op tijd op zou 
halen. Na het avondeten weer terug naar het accueil om Hans op te halen en ja 
hoor ruim op tijd stond hij beneden al op me te wachten. Hans had nog een 
verzoek en vroeg mij of we na deze dag, waarop hij veel te vertellen had, veel 
te horen heeft gekregen en vele indrukken verwerken moest, de lichtprocessie 
in stilte konden lopen. Zogezegd zo gedaan en na een hele mooie en erg drukke 
lichtprocessie waar Hans trouwens zelf zijn kaarsje vasthield en op gezette 
tijden bij elk Ave Maria mee omhoog hield hebben we in het accueil afscheid 
genomen. Ik bedankte Hans voor de mooie dag, wenste hem het beste en 
gingen ieder weer onze eigen weg. Om de dag af te sluiten heb ik nog met 
enkele collega brancardiers een lekker pilsje gedronken op het terras voor ons 
eigen hotel. 
Als je na een week als brancardier in Lourdes werkzaam te zijn geweest weer 
thuiskomt ben je gewoon bekaf. Het duurt toch weer enkele dagen om weer fit 
te zijn en dan komen ook de overdenkingen van de afgelopen week. Je vraagt 
je af wat allemaal goed is gegaan, wat ging er fout en welke punten zijn voor 
verbetering vatbaar. Allemaal om het de volgende reis nog beter te doen. 
Ook de bijzonderheden komen je weer bij. Wat gebeurde er allemaal? 
En zo kwam Hans ook weer voorbij en als je het dan goed overdenkt hoe het in 
de morgen begon, het onbewust van alles laten zien aan een blinde, en de 
“toevallige pelgrims wens” kun je alleen maar zeggen: Wat een bijzondere 
ontmoeting. 
Met vriendelijke groet Frits Bouwmans. 
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PS. Denk je erover na eens mee naar Lourdes te willen of wil je informatie over 
een reis of van wat allemaal wel of niet kan neem dan contact op met een van 
onderstaande personen 
 
Stichting ”Vrienden van Lourdes” Deurne 
Christ Manders tel 06-13655160 
Hennie Nooijen tel 06-57332906 
Frits Bouwmans tel 06-30659836 
 
 

 
 

Het begin van het Lourdeslied. 
 

Lourdeslied 
 

Te Lourd op de bergen verscheen in een grot 
vol glans en vol luister de Moeder van God. 

 
Refr. Ave Ave Ave Maria 

Ave Ave Ave Maria. 
Zij riep Bernadette, een nederig kind 

"Wie zijt gij, vroeg 't meisje, die u daar bevindt?" Refr. 
 

"lk ben d'Onbevlekten zuivere Maagd 
gans vrij van de zonde heb ik God behaagd. Refr. 

 
Zij deed er ontspringen een klare fontein 

met helende waat'ren, als waar medicijn Refr. 
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Veel plezier met kleuren! 
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Samen onderweg.  
 
Je kunt je het volgende heel goed voorstellen. 
Vluchtelingen, altijd maar zoekend en onderweg! Een vader al enige tijd van 
huis om zo snel mogelijk een veilig onderdak te vinden voor zijn gezin. Voor zijn 
vrouw die straks een kindje krijgen zal. Ergens.....wie weet waar? Samen met 
hun kleine zoontje al dagen, maanden onderweg.  
Ze moeten verder.....vluchten! Straks hopen ze elkaar weer terug te zien! 
Na een zware tocht krijgen de moeder en haar kind een plaatsje aangeboden, 
in een oude gammele autobus. Moeder zoekt snel een plekje achter in de bus. 
Eindelijk even rust voor haar en het ongeboren kind. Haar zoontje loopt wat 
rond en houdt alle mensen in de gaten...... 
In zijn zak zit een steen die hij onderweg opgeraapt heeft. Een steen als wapen 
om zijn moeder en zichzelf te beschermen? Nee, daar is hij veel te mooi voor! 
Af en toe haalt hij hem even uit zijn zak om hem te bekijken. De chauffeur kijkt 
ook mee in zijn spiegel. Geen stenen in zijn bus! 
Maar och.... Snel geeft hij het kind een lieve knipoog. Nog sneller krijgt hij er 
twee terug!! Met een brede lach sluiten ze vriendschap! De jongen steekt blij 
zijn hand op naar zijn moeder op de achterbank. Maar die is toe aan een 
welverdiend dutje....... Straks is die mooie steen voor zijn nieuwe broertje. Een 
kerstkado van allemaal!! Hij zal hem veilig naast hem neerleggen, want hij is 
hard en scherp voor dat kleine handje. Zijn vader zal hem ook wel mooi vinden, 
als ze elkaar weer zien..... 
 
Mensen  onderweg. 
Ook voor hen gaat het Kerstmis worden. Waar en in welke omstandigheden? 
Uiteindelijk zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Met een wel gemeende 
wens en goede moed gaan we het jaar 2021 in!!   
Hoop doet leven! Een goede gezondheid en aandacht voor elkaar!   
We komen er wel! Dag!  Nelly Martens. 
 

 
 

 


