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: 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

Beste leden van KBO Deurne West
De volgende persconferentie is op 25 januari 2022.
Vanaf februari 2022 vult de redactie de agenda.
Hou zelf in de gaten of we in februari ook daadwerkelijk onze activiteiten op mogen pakken. Maar als het mag starten we meteen, vandaar. En tot dan vindt u in deze West Wijzer
nog wat bezigheid en vermaak!
Groet van de redactie!
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Woensdag 9 februari Koersballen
in "De Wik" van 13.30 - 16.00 uur.
Zaterdag 12 februari Kienen
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur.
Maandag 14 februari 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 23 februari Koersballen
in "De Wik" van 13.30 - 16.00 uur.
Zaterdag 26 februari Kienen
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur.
Dinsdag 8 maart Alzheimer Café Peelland
in dienstencentrum De Beiaard
Pastoor de Kleijnhof 21 Asten.
Aanvang om 19.30 uur.
Woensdag 9 maart Koersballen
in "De Wik" van 13.30 - 16.00 uur.
Zaterdag 12 maart Kienen
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur.

Alles onder voorbehoud! En met de corona regels!
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3 December 2021
Dhr. Harrie Meulendijks Heuvel 30
80 jaar

De jarige van de maand Februari 2022 (vanaf 80 jaar en ouder).
5 febr. Mevr. H. Pluijm-Jansen
24 febr. Mevr. A. Fransen-de Kleyn
24 febr. Mevr. G. Hamelijnck-Mostertman
25 febr. Mevr. W. Strik-Franssen

Schutsboom 8
Reek 4
Kruijsstraat 173
Zandbosweg 85

83 jaar
83 jaar
82 jaar
82 jaar

Voor alle jarigen in februari een van Harte Proficiat en een fijne dag!
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Belastingendienst. Hoop of vrees?

In februari valt weer de blauwe envelop op de mat. Voor velen hoop of vrees?
De KBO heeft belasting invullers die voor U klaar staan.
De belasting invullers zijn zich al weer aan het voorbereiden om in maart hun werk voor
de leden van KBO Deurne West zo goed mogelijk te doen.
Ons verdiepen wat er veranderd is in de regelgeving, wat wel of niet kan of mag worden
afgetrokken. Voor ons zijn er weer geen bijeenkomsten om onze kennis bij te spijkeren,
maar moeten we zelf alles opzoeken en onze oefenopgave maken.
In de loop van februari zijn we dan weer klaar en krijgen dan van KBO Brabant onze pas
als bewijs dat we bevoegd zijn.
In maart wordt dan weer contact gezocht met de leden om af te spreken welke dag en
tijd we bij U komen of U ergens moet zijn. We zullen ons wel aan de corona regels moeten houden die dan gelden. Als wij ons niet goed voelen, zeggen wij de afspraak af.
Ook van onze leden verwachten wij, dat als zij corona klachten hebben, dit bij de
invuller met wie zij contact hebben melden.
Ook voor U is er werk aan de winkel. Verzamel al de brieven die U afgelopen jaar hebt
ontvangen van de belastingdienst, zorg- en huurtoeslag. De jaaropgave die U ontvangt
van AOW en pensioen(en). De belastingdienst heeft al veel ingevuld maar we moeten het
wel nakijken. Maak ook een lijst van al de keren dat U naar de huisarts bent geweest of
naar een arts in het ziekenhuis, of tandarts. Bonnen van medicijnen die U heeft moeten
betalen en niet zijn vergoed door de zorgverzekering. Ook de bonnen van aanschaf hoorapparaat, reparatie en van de batterijen die U hebt gebruikt. Dan kunnen wij dat ook invullen en daarvan hangt het meestal af van wat U terug ontvangt van de belasting. Giften
die worden gedaan aan Kerk of Missie; Cultuur of Natuur; of aan verenigingen, zoals
voetbal of andere clubs, zijn ook voor een deel aftrekbaar van de belasting. Het moet dan
wel via bank of giro betaald zijn en boven de drempel uitkomen. De hoogte drempel is
afhankelijk van het inkomen.

Leuker kunnen we het niet maken was jaren lang de slogan.
De belastinginvullers.
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Weggooien of hergebruiken?
Je komt "het ding" weer tegen... het kijkt je aan, wat wil je met mij?
Ik heb hier lang genoeg gelegen! Er is alweer een jaar voorbij!!
Gooi niet zomaar weg, is ons geleerd.
Werd stevig ingeprent!
We leefden in een andere tijd......niet zo verkeerd!!
Maar of iemand dat nog kent?
Boodschappen fors duurder en......met mondkapje!!
Goed bewaard, zuinig geweest?
Schoon gewassen in de kast, naast de alom bekende blauwe en onze zelfgemaakte, die
met de bloemetjes......en het Lieve Heerebeest!!!
Och wat....gebruikt en.....weg ermee! Gewoon op straat of in een waterplas!!
Tot ergernis van opa, die ze verzamelt in zijn broekzak of een meegenomen tas.
De mondkapjes en broek krijgen samen een beurt bij moeder de vrouw in de was.
Al zijn we al oud.....wij weten hoe het "heurt".....
Zie ons maar eens bezig, we zijn nog heel kras!!
We blijven in beweging........met soms een goede daad.
Wie bewaart heeft wat!
Weggegooid en....hergebruikt! En dat gewoon op straat!!
Groetjes! Nelly Martens.
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KBO-Brabant doet samen met andere (ouderen)organisaties dringend
beroep op kabinet en Tweede Kamer
Een nieuw kabinet is aangetreden, met nieuwe plannen. Zoals het er nu naar uitziet pakken die plannen voor senioren niet goed uit. Senioren hadden gehoopt op een regeerakkoord dat de koopkrachtpositie en bestaanszekerheid van senioren betekenisvol verbetert. Het tegendeel is echter het geval. KBO-Brabant deed daarom in de eerste helft van
januari samen met andere (ouderen)organisaties een dringend beroep op het nieuwe kabinet en Tweede Kamer. De organisaties treden bewust gezamenlijk op om hun gedeelde
zorgen onder de aandacht te brengen. Ze vragen om:
A. De voorgenomen loskoppeling van AOW, wettelijk minimumloon en het sociaal minimum terug te draaien.
Praktisch betekent dit dat de voorgenomen stijging van het wettelijk minimumloon volledig zou moeten worden verwerkt in de AOW en dat de in het akkoord opgenomen bezuinigingen op het sociaal minimum worden geschrapt.
B. Met een goed doordacht antwoord te komen op de toenemende vergrijzing.
De overheid heeft geen goed antwoord op de toenemende vergrijzing. De gebrekkige
doorstroming op de woningmarkt bijvoorbeeld laat dit pijnlijk duidelijk zien. De gezamenlijke organisaties geven in vijf punten goede handvatten voor een afgestemd beleid en zijn
graag bereid hierover in gesprek te gaan met de nieuwe bewindslieden. Ouderenbeleid
betekent gezamenlijk en afgestemd beleid, interdepartementaal op het gebied van inkomen, wonen, welzijn, veiligheid, digitalisering, zorg en zingeving.
Op de website www.kbo-brabant staan diverse nieuwsberichten over deze onderwerpen.
Wie meer wil weten kan daar de diverse verzonden brieven en persberichten terugvinden.
Met vriendelijke groet,
Marieke Hageman
medewerker communicatie en pr
T : 073-6444066
E : mhageman@kbo-brabant.nl
W: www.kbo-brabant.nl
Werktijden: maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 schoolvak 6 maand 12 plan 13 bek 14 klap 16 hevig 18 energie
19 Europeaan 21 onzes inziens 22 portemonnee 24 voorzetsel 25 ratelpopulier
26 kampioen 27 Europeaan 28 zangnoot 30 bijwoord 31 de onbekende 33 voegwoord
34 epiloog 37 deel v.e. schip 40 mannetjesbij 41 soort hert 42 imitatie 45 meisje
48 compagnon 49 per adres 50 en volgende 51 Japans bordspel 53 Turks bevelhebber
54 redenaar 56 vaas 57 achter 58 beddengoed 59 slee 60 waterplantje 62 graanafval
63 drinkbakje 65 op de wijze van 66 bijbelse figuur 68 hijstoestel 70 origine 71 land in Europa.
Verticaal: 1 lawaai 2 vogel 3 en dergelijke 4 ontkenning 5 ontzag 7 vermakelijk 8 voordeel
9 bolgewas 10 Engels bier 11 inwonend 15 vorderen 17 soort 18 Europese taal 20 kei
23 United Nations 29 tragedie 32 scheepsschade 35 gravin van Holland 36 jaartelling
38 roem 39 lidwoord 42 tamelijk 43 handgeklap 44 tafelfles 45 beddengoed 46 alsmede
47 vlak 48 land in Noord-Amerika 52 gevaar 55 eerste kwartier 61 zot 62 toiletgerei 64 kern
65 papegaai 67 aldus 69 oude lengtemaat.

De oplossing van de puzzel in de West Wijzer van dec/jan is: VOGELTREK
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NIEUWSBRIEF WIJKHUIS “D’N HOUTENHOEK”

15-01-2022

Beste leden van KBO Deurne West
Afgelopen vrijdagavond heeft de laatste persconferentie rondom Covid-19
plaats gevonden.
Naar aanleiding van deze persconferentie moeten wij U mededelen dat de
lockdown zal voortduren voor voorzieningen zoals het wijkhuis.
Voor alle gebruikers geldt dat helaas de activiteiten komen te vervallen
tot en met 25-01-2022.
Wij maken ons zorgen en kunnen de gebruikers van gemiddeld hoge leeftijd
niet nog meer blootstellen aan hun verhoogd risico op het oplopen van
besmetting met Corona en de daarbij komende gevolgen.
Wij vragen hiervoor Uw begrip en hopen iedereen weer te kunnen ontvangen
na 25 januari 2022.
Wij zullen U zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van het veranderen van
de maatregelen.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Wijkhuis “D’n Houtenhoek”.

Leef
je
leven
niet
zwart
wit
maar
geef
er
kleur
aan.
SUCCES!
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Twee handen: LEVEN
Een oude vrouw komt bij de dokter en zegt: Ik heb één hand vol klachten.
Zal ik ze eens opnoemen? Laat maar eens horen zei de dokter.
De eerste vinger is mijn verloren man.
De tweede zijn mijn lichamelijke klachten.
De derde vinger, dat ik zo weinig meer kan doen.
De vierde, dat ik me soms zo eenzaam voel.
De vijfde vinger, dat er om me heen zoveel bekenden weggevallen zijn.
Dat is inderdaad een hele hand vol, zegt de dokter.
Maar die andere hand dan? vraagt hij nieuwsgierig.
Dat zijn mijn zegeningen, wilt u die ook horen, vraagt ze. Graag, zegt de arts.
De eerste vinger, dat ik elke dag voldoende te eten heb.
De tweede, dat mijn huisje in de winter lekker warm is.
De derde, dat er mensen om mij heen zijn die me helpen.
De vierde, dat ik de laatste tijd gespaard ben van nog meer ziekten en pijn.
De vijfde vinger, dat ik voldoende geld heb om mijn rekeningen te betalen.
De dokter kijkt naar beide handen. De vrouw kijkt hem aan en zegt:
Hier zijn twee handen die verdriet hebben gedragen, tranen gedroogd en wel eens tot
vuisten zijn gebald. Ook twee handen die weten wat leven is.
En weet u wat ik nu zo mooi vindt, wat er gebeurt als ik mijn handen vouw tot een gebed?
Neen,” zegt de dokter.
Als ik bid, gebeurt er iets met mijn handen. Dan gaat mijn hand met de zegeningen naar
mijn hand met het verdriet. Dan vouw ik de vingers in elkaar en dan komen de moeilijke
dingen tussen de zegeningen in. En de zegeningen houden die narigheid in mijn leven
tegen.
Biddend breng ik mijn verdriet bij God. Daarna tel ik de zegeningen.
Weet je, ik ben dankbaar dat ik twee handen heb, ze houden elkaar in evenwicht. Ze houden mij in evenwicht en zo is mijn leven ook minder zwaar.
De dokter knikt instemmend, vouwt de vingers van de ene hand tussen de vingers van zijn
andere hand en blijft verzonken in zijn eigen gedachten zitten.
Schrijver onbekend.
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