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: 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.
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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

Houd onze website in de gaten!
Beste leden van KBO Deurne West,
Ook deze keer blijft de agenda leeg. Alles blijft gesloten en we mogen ons
thuis vermaken. Hopelijk mag deze West Wijzer er toe bijdrage!

Berichtje van de penningmeester.
In de komende dagen wordt of is de contributie over 2021 van uw rekening
afgeschreven. Als u geen automatische incasso hebt ingevuld wilt u dan de
contributie overmaken naar:
NL70 RABO 0110 8449 63 t.n.v. Noud van de Ven
De oplossing van de puzzel in de vorige West Wijzer is: Kleurenpracht.
De jarige van de maand Februari 2021 (vanaf 80 jaar en ouder).
5 febr. Mevr. H. Pluijm-Jansen
Schutsboom 8
24 febr. Mevr. A. Fransen-de Kleyn
Reek 4
24 febr. Mevr. G. Hamelijnck-Mostertman Mozartstr.10
25 febr. Mevr. W. Strik-Franssen
Zandbosweg 85
29 febr. Dhr. J. Heijligers
Hellemanstraat 11
Een van Harte Proficiat en nog vele jaren!
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82 jaar
82 jaar
81 jaar
81 jaar
81 jaar

Foutje !!!
Mevr. H. Kuijpers - Mennen Schutsboom 49
werd geen 80 jaar zoals in de vorige West Wijzer vermeld stond maar 73.
Mea Culpa!

aan ons nieuw lid: Dhr. M. Louwers Helmondseweg 87
Dat we u vaak mogen ontmoeten bij onze activiteiten!

Afgedankt of hergebruikt?
Als brievenbus ooit neergezet.
Aan een mooie rustige straat.
Deed ik mijn werk op tijd en net!
Je weet wel hoe dat gaat.
Reclame, de belastingbrief
met zijn blauwe herkenbare kleur!
Een mooie kaart, ik heb je lief!
Ik slikte keurig alles deur!
Maar dan is daar een plan ontstaan.
Ze verzinnen soms maar wat…..
Ik wil voor het gemak voortaan
mijn post door de voordeur op de mat!
Mij opknappen werd misschien te duur,
of was ik uit de tijd?
Op de kruiwagen naar een open schuur.
Mijn ei kon ik niet meer kwijt!!!
Maar na een poos, nog even wachten.
Het geeft de ouwe….. nieuwe moed!!
Als koolmeesjes weer komen overnachten,
komt het beslist echt wel weer goed!!
Groet: Nelly Martens
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2021 het jaar van de vrijwillige inzet.
Mensen maken Deurne is op zoek naar verhalen! Mensen maken Nederland vraagt
een jaar lang extra aandacht voor de vrijwillige inzet voor een ander. We zetten
ons samen in om meer en nieuwe mensen kennis te laten maken met vrijwillige
inzet en te laten zien en ervaren hoe leuk het is om dit te doen. In Deurne willen
we in 2021 maandelijks vrijwilligers het woord geven. Dit doen we in
samenwerking met het Weekblad voor Deurne, LEVgroep en Deurnevoorelkaar.
‘Wat maakt je inzet als vrijwilliger zo leuk!’ Wij komen graag in contact voor jouw
verhaal. Laat dit weten aan: petra.mennes@levgroep.nl / 06 - 148 71 231 / 0493 35 25 00 Kijk voor meer informatie over het jaar van de Vrijwillige Inzet op
www.nov.nl/mensenmakennederland
Een mooi vrijwilligers jaar 2021. Blijf positief en houd vol !
LEV Deurne en Deurnevoorelkaar Petra Mennes T: 0493 - 35 25 00 / 06 - 148 71
231 E: petra.mennes@levgroep.nl

Alzheimer Café Peelland
Door corona stonden ook de activiteiten van Alzheimer Café Peelland op een laag
pitje. Gelukkig konden we in het najaar van 2020 toch nog twee keer een “klein
ACP” houden, coronaproof en met een beperkt aantal mensen. Daarin werden
vooral ervaringen gedeeld met elkaar en met de gespreksleider, hetgeen als erg
waardevol ervaren werd.
Voor 2021 is een aantal thema’s vastgesteld voor nieuwe bijeenkomsten.
Aangezien nog helemaal niet duidelijk is wanneer weer bijeenkomsten toegestaan
zijn, met hoeveel mensen en onder welke voorwaarden is geen exacte planning te
maken. Wellicht wordt de eerste bijeenkomst, hopelijk op 2 maart, weer een “klein
ACP”. De data zijn wel vastgesteld, zij het onder voorbehoud:
2 maart
6 april
11 mei
1 juni
7 september
5 oktober
2 november
7 december
De thema’s - in willekeurige volgorde en ze komen in 2021 niet allemaal aan bod zijn:
Hoe verder na de diagnose
Aan een periode van vermoedens en onzekerheid komt een eind op de dag dat je
te horen krijgt dat je naaste dementie heeft. Voor veel mensen is dat een
opluchting en een klap tegelijk. Iedereen gaat daar anders mee om, maar de
impact van dementie op het leven is groot, voor de mensen met dementie, maar
ook voor de partner, familieleden en vrienden. Hoe open ben je er over? Hoe
vertel je het aan je omgeving? Hoe ga je om met je emoties?
Overgang naar het verpleeghuis
Voor veel mensen met dementie komt er een moment dat het thuis niet meer
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gaat. Opname in een verpleeghuis is dan de enige optie. Hoe gaat dat in zijn werk?
Hoe lang duurt het voordat je geplaatst kunt worden? Kun je zelf kiezen waar je
naar toe wilt? Wat moet je allemaal regelen als je wordt opgenomen? Hoe ga je
hiermee om, zowel de persoon met dementie als de mantelzorger? Wordt de
mantelzorger hierbij begeleid?
Ervaringsverhalen van mantelzorgers
Lotgenoten weten als geen ander hoe jij je als mantelzorger voelt, waar je
tegenaan loopt en waar je hulp kunt vragen. Of ze hebben tips die jou helpen om
de zorg voor je naaste wat gemakkelijker te maken. Ervaringen van en met elkaar
delen en wellicht dat we een ervaringsdeskundige uitnodigen die een bijzonder
verhaal te vertellen heeft.
Wat leg ik vast bij de bank en/of de notaris?
Er komt een moment waarop iemand met dementie zelf geen beslissingen meer
kan nemen. Je kunt zelf je financiën niet meer regelen. Daarvoor moet je allerlei
zaken vastleggen. Wat kun je bij een bank regelen? Wanneer moet je zaken vast
gaan leggen bij de notaris? Kortom... hoe vind je je weg in de wereld van regels en
wetten?
Ik verlies mijn maatje
Bij dementie krijgen de persoon zelf en de naasten te maken met vormen van
verlies: stap voor stap gaan bepaalde zaken niet meer. In het proces van dementie
verandert de persoon met dementie langzaam, de relatie verandert. Langzaam
verliest iemand zijn of haar partner; de toekomst en het vertrouwde rolpatroon in
een relatie veranderen. Hoe ga je hier als partner mee om? Welke emoties kom je
tegen? Wat houdt je op de been?
Dementie en bewegen
Goed voor je hersenen zorgen. Dat is de enige manier waarop je dementie mogelijk
wat kunt uitstellen of minder snel laten verlopen. Maar hoe doe je dat? Een van de
belangrijkste dingen is bewegen. Maar hoe krijg je mensen met dementie in
beweging. En wat doet beweging met onze hersenen? In deze bijeenkomst willen
we behalve dat er over hersenen en dementie gepraat wordt, vooral ook in
beweging komen. En ja... in coronatijd of als je niet goed ter been bent, kan dat
ook zittend vanaf je stoel.
Rouw en verlies
Ook mensen met dementie moeten soms afscheid nemen van dierbaren. De dood
is voor de meesten van ons al moeilijk te bevatten, voor iemand met dementie is
dat nog lastiger. Hoe vertel je iemand met dementie dat een partner, kind of
andere dierbare is overleden? Waar kun je iemand met dementie nog bij
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betrekken? Wat als iemand met dementie zijn verwarring of gevoelens niet onder
woorden kan brengen? Hoe begeleid je iemand met dementie tijdens het
rouwproces
Wat maakt het alledaagse leven gemakkelijker?
Wat voor aanpassingen zijn er nodig om het leven voor iemand met dementie
gemakkelijker te maken? Hoe kun je beperkingen compenseren? Welke
hulpmiddelen zijn er? Waar kun je hiervoor terecht?
Vrijwillig levenseinde
Levenseinde is een lastig onderwerp. Toch hebben veel mensen hier vragen over
en is het belangrijk om het bespreekbaar te maken. Door erover na te denken op
het moment dat dit nog kan, kun je samen je wensen op tijd vastleggen. Dat is een
geruststellend gevoel voor de partner van iemand met dementie. Natuurlijk is het
belangrijk om de wensen ook vast te leggen, bijvoorbeeld in een wilsverklaring of
levenstestament.
Jonge mensen en dementie
Het zal je maar gebeuren dat je op je 40e te horen krijgt dat je dementie hebt. Je
zit nog midden in de bloei van je leven. Hoe ga je daarmee om? Waar loop je
tegenaan? Kun je bijvoorbeeld nog blijven werken? En zo ja, hoe lang nog? Hoe
vertel je dit aan collega's? En wat is de impact op je omgeving? Op je kinderen, die
vaak nog jong zijn? Op je partner?
Voor wie: Voor mensen met dementie, hun naasten (mantelzorgers) en
belangstellenden uit Asten, Deurne, Someren en omgeving.
Wanneer: Elke eerste dinsdag van de maand.
Waar:
Dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 te Asten.
Parkeren: Gratis parkeergelegenheid in de directe omgeving.
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Nieuws van het Jan Linders Fonds
Beste mensen van de werkgroep en vrijwilligers.
Bij deze de bevestiging goede doelen 2021 bij
Jan Linders supermarkten.
Wij, KBO Deurne West, zijn nog een jaar het “goede doel”.
Helaas hebben we vanwege het verschrikkelijke corona-virus
voor 2020 maar € 152,00 binnen gehaald.
Dit bedrag is tot stand gekomen door een collectieve activiteit van Jan Linders voor
het verkopen van aardbeienvlaaien.
Hopelijk komt er dit jaar weer meer in het laadje.
We rekenen weer op u.
Met vriendelijke groet,
Hennie van den Heurik
Strausslaan 32
5751 EG Deurne
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Lockdown.
Gezellige feestjes of uitgaan is voor ons momenteel niet vanzelfsprekend!
Onze vliegvakanties moeten we nu even maar vergeten. Maar voor onze vogels
blijft het vliegen altijd doorgaan. Ze slaan hun vleugels uit en hebben nergens last
van. Wel missen zij onze talloze terrasjes. Vastgeketend staat het meubilair daar
buiten, soms in weer en wind. Torenhoog opgestapeld; niemand is er blij mee.
Geen toeristen, nergens tafeltjes buiten met wat achtergebleven lekkers voor onze
vogelvrienden. De mussen Steffie, Stientje en Snelle Willie weten er alles van!
Vechten om een achtergebleven frietje of wat brood is er tegenwoordig niet meer
bij! Geen blaadje sla om lekker in te pikken of een restje pizza........
Maar na lang zoeken belanden onze mussenvriendjes op een hooggespannen
draad. Het dikke verenpak beschermt hen voor de kou. Hier hebben ze prachtig
uitzicht op de afhaalchinees...... Maar ook voor hen is geduld een schone deugd!
Dan komt daar een man naar buiten met zijn kleine zoontje.
Twee grote kraaien zien het ook maar krijgen geen kans! Precies op tijd verdwijnt
de papieren tas met lekkere inhoud, op de rug van de man. Het kind is bang en
heel boos tegelijk. Hij gooit pardoes zijn gekregen broodje op de grond. In tranen
roept hij: " hier zitten geen rozijntjes in!" Tja, is niet anders!! Daar ligt dan het
felbegeerde broodje, een lekkernij voor de twee kraaien.
Ze werpen zich er meteen op en slepen het weg......
"Daar gaat ons avondeten", roept mus Steffie boos. "Dat jij Snelle Willie dit karwei
niet hebt kunnen klaren!" Dan, om de lieve vrede te bewaren, zingt, nee
kwettert zus Stientje, op haar manier zachtjes een liedje. Eej oech njem, Eej oech
njem........"Vals, echt vals," roept Steffie.
Maar ondertussen schuift Snelle Willie naar Stientje toe en zet zijn warme
verenpak voor haar open! Hier is afstand bewaren geen MUS(t)!!
Straks zullen we zeker meer van hen horen, als de lente in aantocht is!!
Nelly Martens.
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COVID-19/Corona herstel en preventie programma.
Leef!Deurne en Preventiecentrum Ames
helpen corona patiënten bij hun herstel.
COVID-19/Corona heeft heel veel invloed op het leven van (ex)patienten en een
volledig herstel vergt goede begeleiding en tijd.
Voor veel (ex)patiënten is de kwaliteit van leven nog altijd slecht en ervaren ze nog
steeds heel veel klachten zoals vermoeidheid, kortademigheid, spierzwakte,
geheugenverlies, angstklachten, slaapstoornissen en vele andere klachten.
Onderzoek heeft aangetoond dat het opbouwen van de conditie onder deskundige
begeleiding een belangrijke rol speelt en dat direct doorpakken heel belangrijk is
om een maximaal herstel mogelijk te maken.
Post corona Preventiecentrum Ames en Leef!Deurne slaan de handen ineen en
bieden een professionele begeleiding naar herstel voor deze COVID19/corona
patiënten.
Revalidatiecentrum, arts, praktijkondersteuner, specialist kunnen patiënten
doorverwijzen maar u kunt ook als ex-coronapatiënt contact opnemen en in
aanmerking komen voor dit programma.
Tijdens een intake gesprek met preventiemedewerker/fysiotherapeut wordt de
situatie van de patiënt in kaart gebracht om vervolgens een persoonlijk programma
op te stellen en een eerste beweegafspraak te maken.
In principe zal dit traject een half jaar duren en als vervolg traject van dit
begeleidingsprogramma bestaat de mogelijkheid om verder naar geschikt sport- en
beweegaanbod door te stromen. Die zoektocht zal door de consulenten van
Leef!Deurne begeleidt worden.
Heeft u interesse in dit post corona beweegprogramma, dan kunt u contact
opnemen via www.amessport.nl (onder ZORG) Of via: Ames Leef!Deurne Ralf
Patrick 0493-316647 06-44336116 ralf@amesdeurne.nl pteunisse@oro.nl Ames
Sport Energiestraat 1, 5753 RN Deurne
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NIEUWSBRIEF WIJKHUIS “D’N HOUTENHOEK”

17-01-2021

Beste leden van KBO Deurne West,
Corona heerst nog volop, we moeten voorzichtig zijn.
Het wijkhuis is, zoals de regels aangeven, voorlopig zeker nog gesloten.
Heel spijtig, helaas wel noodzakelijk.
We volgen uiteraard de landelijke richtlijnen van de overheid ten behoeve van de
volksgezondheid:
Tot 9 februari 2021 zal het wijkhuis zeker gesloten zijn.
Onze zorg gaat uit naar de gezondheid voor ons allen.
De sociale contacten voor jullie als gebruikers vinden wij ook zeer belangrijk.
We hopen na 9 februari met beter nieuws te kunnen komen, wanneer het wijkhuis
veilig open kan gaan en ieder weer kan deelnemen aan de gebruikelijke
activiteiten.
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.
Blijf gezond en hopelijk zien we elkaar snel weer in het wijkhuis.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur Wijkhuis “D’n Houtenhoek”.
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Nieuwe bestuursleden KBO Kringbestuur:

Hanneke van Leeuwen- Gijsbers is 66 jaar en een rasechte Deurnese.
Zij is getrouwd, heeft twee zonen en 4 kleindochters.
Het Kringbestuur is heel blij met Hanneke omdat zij een schat aan ervaring heeft in
de zorg.
Die ervaring, verpleeghuiszorg, lesgegeven op het MBO en jarenlang in de
wijk\thuiszorg is heel waardevol nu vergrijzing steeds meer gevolgen zal hebben.
Nadat Hanneke vorig jaar met pensioen ging, vond zij het dan ook een logische
stap, om als vrijwilliger haar ervaring te gaan gebruiken en de opleiding
Onafhankelijk Clientenondersteuner bij de gemeente te volgen. Mijn rol als
mantelzorger viel weg en de kleinkinderen gaan allemaal naar school dus kreeg ik
meer tijd vertelt Hanneke.
Doordat ik door mijn werk, bij veel mensen thuiskwam die zorg nodig hadden, zag
ik dat er nog genoeg te verbeteren viel. Zeker nu het aantal ouderen, die allemaal
zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen, zo hard toeneemt. Het voelt goed om
mijn ervaring daarvoor nu als vrijwilliger te gebruiken.
Ik vind het ook fijn om me te verdiepen in de leeftijdsfase waarin ik nu zit en daar
bewust mee om te gaan. Dat heb ik altijd al gedaan.
Wij hebben lang achteraf in de Peel gewoond en door mijn ervaring in de thuiszorg
heb ik wel gezien dat achteraf wonen niet ideaal is als je echt oud wordt vertelt
Hanneke, vandaar dat wij in het centrum van Deurne in de van Gilsstraat zijn gaan
wonen. En het bevalt heel goed het heeft zoveel voordelen.
Hanneke is ook lid van de KBO afdeling Deurne centrum geworden en wil zo gauw
het weer kan, gaan kijken of zij daar iets kan gaan doen. Vooral buitenactiviteiten
spreken mij aan, in de natuur wandelen en fietsen dus…….hopelijk gauw tot ziens!
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Ton Wouters, 68 jaar is geboren in Reusel en groeide
op in de de Kempen.
Ton kwam in Deurne bij de politie werken en
ontmoette daar al snel, bij het kopieerapparaat in het
gemeentehuis, een rasechte Deurnese, waarmee hij
nog steeds gelukkig getrouwd is. Na enkele jaren in
Someren gewoond te hebben was de
aantrekkingskracht van Deurne zodanig dat zij samen
de overstap maakten naar de Oude Helmondseweg in het centrum. Daar wonen zij
nog steeds met veel plezier en…plaats en tijd genoeg om hun 3 kinderen en de 5
kleinkinderen veel te ontvangen en vooral nu, in de Coronatijd, te ondersteunen.
Bij de wijkbijeenkomsten “Wonen, Zorg en Welzijn in de wijk” van De Kring, waar
Ton als gespreksleider aanwezig was, is hem ook duidelijk geworden dat er een
ontwikkeling komt naar voor elkaar zorgen voor heel veel ouderen. In de wijken
moet dit ook gaan gebeuren en daar wil ik de KBO graag bij ondersteunen, zegt
Ton. Voorlopig in de rol van aankomend secretaris, als een soort ’spin in het web’
maar het blijft vooral een zaak van dingen samen doen met de afdelingen en met
heel veel relevante instanties. Hij vertelt, dat zijn ervaringen bij de politie, maar
vooral ook die als beleidsadviseur bij de gemeente Helmond, hem veel geleerd
hebben over samenlevingsproblematiek, het omgaan daarmee, maar vooral ook
het samen oplossen van dergelijke problemen. Daarbij is het belangrijk goed naar
de ander luisteren en samen te werken. Elkaar helpen en versterken is ook de
sleutel tot gelukkig oud worden in de wijk. Er zullen steeds meer ouderen zijn die
hulp nodig hebben, maar er zijn ook heel veel ouderen die hulp kunnen bieden. Als
we met zijn allen wat voor elkaar over hebben, wordt het een stuk makkelijker.
Ik zie vrijwilligerswerk ook als iets terugdoen voor alles wat we krijgen in dit land.
Bijvoorbeeld AOW en goede zorgvoorzieningen. Vrijwilligerswerk is serieus werk,
maar dikwijls ook heel plezierig. Hij kijkt dan bijvoorbeeld ook naar zijn rol als
Kerkwacht in de Willibrorduskerk. Het verhalen vertellen bij de rondleidingen over
de kerk van Deurne en vooral ook de verhalen die je dan terugkrijgt, maken dit zo
leuk, aldus Ton. Overigens zijn de leden van de KBO bij deze uitgenodigd om een
keer langs te komen voor een rondleiding, of….om zich als vrijwilliger aan te
melden.
Vanaf 1 mei zult u warm worden ontvangen op alle dagen (behalve maandag, dan
is de kerk dicht) van 14.00 tot 16.00 uur!
Ton, je stak al snel actief in met het opstarten van digitaal vergaderingen, het
houdt de vaart erin en dat is nodig om ons doel te bereiken. Fijn dat je mee doet!
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