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
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
BESTUURSLID: Paul Nieuwendijk
Batspade 32, 5754 HB Deurne  0493-311446
Email: paul.nieuwendijk@hotmail.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 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 Margriet Eickes
 06-81531602
Email: margriet.eickes@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
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Elke donderdagmiddag Inloopmiddag.
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 13.30 - 16.00 uur.
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.
Zaterdag 9 juli Kienen
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur.
Zaterdag 16 juli Kienen
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur.
Zaterdag 23 juli GÉÉN kienen!
Maandag 15 augustus Bedevaart Ommel.
Zie verderop in deze West Wijzer.
Dinsdag 6 september Alzheimer Café Peelland
in dienstencentrum De Beiaard
Pastoor de Kleijnhof 21 Asten.
Aanvang om 19.30 uur.
Woensdag 7 september Koersballen
in “De Wik” van 13.30 - 16.00 uur.
Maandag 12 september 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
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De jarige leden van de maand Juli 2022 (vanaf 80 jaar en ouder)
13 juli
15 juli
18 juli
22 juli
24 juli
25 juli
25 juli
26 juli
29 juli

dhr. J. Brinkhof
mevr. H. v.d.Burgt - Bouwmans
mevr. A. v. Helmond - Brouwers
dhr M. Kanters
dhr. H. v. Bakel
mevr. M. v. Kessel - Seijkens
dhr W. Loeffen
dhr. J. in ’t Hulst
dhr. C. Luijkx

Helmondseweg 44
Emmalaan 39
Hellemanstraat 108
Helmondseweg 47
Vendelier 11
Hogeweg 157
Past. Jacobsstraat 3
Haydnstraat 37
Schommerveld 7

86 jaar
92 jaar
85 jaar
81 jaar
83 jaar
80 jaar
80 jaar
88 jaar
82 jaar

De jarige leden van de maand Augustus 2022 (vanaf 80 jaar en ouder)
2 aug.
9 aug.
15 aug.
16 aug.
19 aug.
26 aug.
30 aug.
31 aug.

mevr. M. Haazen - v.d. Boogaert
mevr. H. v. d. Zanden v. d. Vranden
mevr. A. Weijenborg - Maas
mevr. Th.M. Klomp - v.d. Broek
mevr. A. Raijmakers - Engelen
dhr. W. Koolen
mevr. N. in ’t Hulst - Manders
mevr. J. Manders - Terheijden

Kruisstraat 181
Stationsstraat 74
G. van Bakelstraat 6
Jules de Cortestraat 15
Alb. Schweitzerstraat 6A
Derpsestraat 66
Haydnstraat 37
Haspelweg 16

86 jaar
84 jaar
81 jaar
88 jaar
80 jaar
86 jaar
84 jaar
84 jaar

Voor alle jarigen een van Harte Gefeliciteerd en een fijne verjaardag!
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Notulen van de jaarvergadering K.B.O. Deurne- West
Donderdag 21 april 2022 in “De Wik” over het jaar: 2021
Tijdens de vergadering krijgt u koffie/thee en één consumptiebon.
Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
LOTERIJ
De loten kosten € 1.00 per stuk.
U kunt er geen extra bijkopen, maar U mag wel een donatie doen.
Aanvang vergadering om 14.00 uur.

1) Opening.
Voorzitter Cees van de Ven heet iedereen hartelijk welkom op deze
jaarvergadering. Blij dat we elkaar in de Wik kunnen ontmoeten.
2) Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
Voor onze overledenen wordt een moment van stilte gevraagd.
3) Mededelingen.
Aanwezig 39 leden inclusief het bestuur.
Er zijn 5 leden afgemeld, waaronder Piet v. d. Berg onze notulist.
Hij ligt met corona op de IC van het Ziekenhuis. Het gaat nu wat beter.
Paul Nieuwendijk zal deze vergadering notuleren.
4) Ingekomen, verzonden stukken.
Inkomende post en E-mails, worden aan de betreffende personen
door gegeven / gestuurd. Wat voor de leden van belang is komt in
ons blad, de West Wijzer.
De Gemeente Deurne gaat de subsidies nader bekijken. Mogelijk krijgen
wij volgend jaar minder.
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5) Notulen jaarvergadering van 14 oktober 2021.
In West Wijze april 2022 staat deze gepubliceerd. Er zijn geen op of
aanmerkingen op deze notulen. Met dank aan de notulist worden ze goedgekeurd.
6) Jaarverslag 2021 van de secretaris.
In de West Wijze van april 2022 pag. 11 is het verslag opgenomen.
Zijn daar op of aanmerking op? Duidelijke taal van de secretaris.
7) Jaarverslag van de Ledenadministratie.
We hebben nu 228 leden, dat zijn er 29 minder dan het jaar 2020.
Er zijn geen leden die hebben afgezegd. 1 Lid is verhuisd.
De voorzitter vraagt een ogenblik stilte voor allen die ons zijn ontvallen.
Dank je wel.
Voor zover bekend zijn onze overledenen steeds vermeld in de West Wijzer.
Maar in de coronatijd hebben we dat niet altijd door gekregen.
8) Financieel jaarverslag 2021 van de penningmeester.
Het financieel overzicht wordt aan de leden overhandigd.
De penningmeester Noud van de Ven geeft korte uitleg over de
inkomsten en uitgaven en vermeld dat het jaar positief is afgesloten.
Daar krijgt Noud applaus voor.
9) Verslag van de kascommissie.
De kascommissie bestaande uit; Jo van Cuijk en Ina van Calis, ze hebben
de kascontrole uitgevoerd en akkoord verklaard. Alles zag en keurig uit
en alle in en uitgave waren netjes en overzichtelijk genoteerd.
De kascommissieleden hebben beide de dechargeren verklaring getekend.
Dank aan de kascommissie. Jo van Cuijk is aftredend.
Tjeu Minten stelt zich als nieuw lid beschikbaar.
Pauze. Hans van Hoek van de Heemkunde start een PowerPoint met
archiefbeelden van hoe men zich van begin tot de helft van vorige eeuw
bezig hield met werk en vertier. Vele herkende dat en kwamen nog bekenden tegen. Ook
Hans was bij met de aanvullingen die hij kreeg.
15.00 uur Vervolg van de vergadering.
Noud van de Ven bericht dat de voorzitter Cees van de Ven onverwacht
een bericht kreeg en weg moest. Noud zal de vergadering verder leiden.
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10 ) Bestuursverkiezing.
Er hebben zich geen leden aangemeld om zitting te nemen in het bestuur.
Paul Nieuwendijk is er bij gekomen en tijdens bestuursvergadering
worden taken verdeeld.
11 ) 25 jarige jubilarissen.
Gehuldigd wordt Mevr. M. van Houts- van Riel met een overhandiging van een oorkonde
door Noud en een bos bloemen door Marga. En applaus van de leden.
Mevr. A. van Riel- van Houts kan niet aanwezig zijn. Piet Beekman
bezorgt morgen de oorkonde en een bos bloemen bij haar thuis.
12 ) Overige activiteiten van Deurne West.
Er komt dit jaar een busreis. Enkele punten moeten nog nader worden
uitgewerkt. In de komende West Wijzer komt meer informatie en de mogelijkheid
om je te melden en te betalen.
Alle regelmatig terugkerende activiteiten zijn weer opgestart en gaan goed.
Hier en daar blijft het aantal deelnemers wat achter. Opstart probleem?
13 ) Rondvraag.
Terug ontvangen van contributie bij CZ. Om het nu uit te leggen is wel
mogelijk. Maar beter is, het in komende West Wijzer te plaatsen. Hoef
je nu niets op te schrijven of te onthouden en heb je alles bij de hand.
14 ) Afsluiting jaarvergadering.
Noud van de Ven sluit deze jaarvergadering met dank aan ieder voor
de inbreng. De loterij volgt meteen en aansluitend nog lekkere hapjes bij
een drankje. Intussen laat Hans van Hoek nog meer fotomateriaal uit de
vervlogen tijd zien. Na afloop wordt Hans bedankt en ontvangt hij een
waardebon en een fles met??
Waarnemend notulist KBO Deurne West
21 april 2022
Paul Nieuwendijk
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KBO Bedevaart Ommel 15 Augustus
Beste KBO leden
Ook dit jaar organiseren de gezamenlijke KBO Kringen, Asten, Deurne en Someren weer
de Bedevaart voor leden van de KBO en ouderen uit Asten, Deurne en Someren.
De Bedevaart wordt gehouden op Maria Ten Hemel Opneming op 15 augustus in de kerk
van Ommel. Een werkgroep met leden uit alle drie de kringen hebben de organisatie
opgepakt en hebben het programma voor deze bedevaart gemaakt en gaan met goed
vertrouwen de bedevaart tegemoet zien.
Aalmoezenier Kalb van KBO-Brabant zal als voorganger de dienst verzorgen, daarbij wordt
hij geassisteerd door de pastoor van Ommel. Verder zullen enkele van de pastoors van
kerken uit de kringen aanwezig zijn.
De aanvang van de dienst op 15 augustus is om 14.30 uur in de kerk van Ommel.
Na de dienst is er een mogelijkheid om in “Café ons Jantje “ een kop koffie met gebak te
nemen, dit wel op eigen rekening!
Met vriendelijke groeten.
Namens de werkgroep,
Piet Matheij
==========================================================================

ROOKMELDERS IN WONINGEN PER 1 JULI 2022 VERPLICHT.
Een rookmelder mag in geen enkel huis ontbreken en is bovendien verplicht vanaf 1 juli
2022 op elke verdieping. In ieder huis kan brand ontstaan. Als dat onverhoopt gebeurt, is
het zaak om zo snel mogelijk actie te kunnen ondernemen. Een rookmelder zorgt daarvoor.
Als de rookmelder rook detecteert geeft hij een luid alarmsignaal af van 85 decibel. Ter illustratie: 85 decibel is het beginniveau waarvoor artsen oordopjes adviseren. Een niet te negeren geluidsniveau dus.
Als u in een huurwoning woont, neem dan contact op met uw verhuurder, die zal zorgdragen dat de woning voldoet aan de wettelijke eisen.
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Heeft u een eigen woning dan kunt u eenvoudig goede rookmelders bestellen via Ons Ledenvoordeel van KBO Brabant.
Dit zijn rookmelders met batterijen met een levensduur van 10 jaar, eenvoudig zelf te monteren met magneet en met 10 jaar garantie.
Ze kosten ongeveer € 20,- per stuk + verzendkosten (€ 3,95 per keer)
Advies:
Plaats op elke verdieping een rookmelder in de gang, trapportaal en/of overloop (deze
maatregel is verplicht).
Plaats in elke slaapkamer (als deze kamer in gebruik is) een rookmelder (aanvullend advies)
Plaats in de woonkamer en/of keuken en in de garage/berging een rookmelder of hittemelder (thermische melder) (aanvullend advies)
Let op voor in de keuken zijn er speciale melders, de zogenaamde hittemelder
(thermische melders) (aanvullend advies).
Lees voor montage de installatie voorschriften door.
Koolmonoxide melder
Een CO-melder in je woning is niet verplicht. Wel is het heel sterk aan te raden, omdat een
CO-melder het enige middel is dat je kan waarschuwen bij een te hoge concentratie koolmonoxide in je woning. Koolmonoxide proef, ruik en zie je namelijk niet.
Plaats deze in de nabijheid van je CV-ketel en/of geijser.
Lees goed de installatie voorschriften door.
Goede koolmonoxide melders zijn eenvoudig te koop in de bouwmarkten of via internet.
Indien u toch nog vragen heeft of nog een aanvullend advies wil, stuur dan een e-mail naar
deurne@mijnhuispast.nl met daarin uw vraag en uw contactgegevens.
Onze woonadviseurs nemen dan contact met u op. Kijk ook eens op de website van
MijnHuisPast Deurne

deurne@mijnhuispast.nl
MijnHuisPast

Voorkomen is beter dan dat
de brandweer moet komen blussen!
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Druk bezocht Alzheimer Café Peelland
Thema: Verhuizing naar verpleeghuis
De belangstelling voor het Alzheimer Café van 7 juni was erg groot, waarschijnlijk vanwege het onderwerp. Veel mensen met dementie krijgen er na verloop van tijd mee te maken en dus is het een thema dat zowel voor hen als voor hun mantelzorgers van belang
is. Meer dan zeventig gasten en vrijwilligers, afkomstig uit Deurne, Asten en Someren
waren naar de Beiaard gekomen om over dit onderwerp geïnformeerd te worden.
Casemanager: spin in het web.
Gespreksleider Jac Huijsmans ging in gesprek met Vivian de Vree (casemanager dementie
bij de Zorgboog) en Marieke van der Hoff (werkzaam op het transferbureau van de Zorgboog). Zij gaven aan hoe het verloop van de ondersteuning doorgaans verloopt. De rol van
de casemanager is daarbij erg belangrijk. Hij/zij is de spin in het web en weet de weg in de
wereld van beschikbare hulp, instanties en financieringsregels.
Zodra dementie is vastgesteld kan een casemanager ingeschakeld worden om een zorgplan
op te stellen. Het belang van de persoon met dementie en de mantelzorger staat centraal
en de zorg is erop gericht de persoon zo lang mogelijk thuis in de vertrouwde omgeving te
laten wonen. Zeker in het begin van het ziekteproces moet de cliënt zo veel mogelijk zijn
gewone ritme vasthouden, actief blijven en doorgaan met de leuke dingen die hij/zij voorheen deed. Daarnaast of daarna zijn er nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld bij seniorenverenigingen, in de wijk en op dagbestedingslocaties.
In de (doorgaans) driemaandelijkse contacten van casemanager met cliënt en mantelzorger worden de mogelijkheden besproken, de moeilijkheden vastgesteld en kan het zorgplan worden aangepast. Ook wordt naar de toekomst gekeken, want duidelijk is dat dementie een progressieve aandoening is, dat wil zeggen ernstiger wordt. De kans is groot
dat er een moment komt dat het voor de cliënt en voor de mantelzorger niet meer te doen
is om de persoon met dementie thuis te verzorgen. Dat moet tijdig besproken worden zodat in een vroeg stadium de mogelijkheden en wensen besproken en afgewogen worden.
Indicatie
Voor verhuizing naar een verpleeghuis – wat vriendelijker klinkt dan “opname in een verpleeghuis”- is een indicatie nodig. Zonder indicatie is plaatsing op een wachtlijst niet mogelijk. Tegelijk met de indicatie kan een voorkeur voor een instelling gegeven worden. Daar
wordt, als het zo ver is dat verhuizing nodig is, als het kan rekening mee gehouden. Maar
wachtlijsten en de soms toch onverwacht snelle noodzaak tot verhuizing zijn er oorzaak
van dat niet altijd direct plaats is in de voorkeurslocatie. Dat neemt niet weg dat de wens
van de persoon met dementie en de mantelzorger uitgangspunt is bij de besluitvorming.
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Wet- en regelgeving
Zowel in het gesprek tussen de gespreksleider en de dames als in het vragenrondje na de
pauze kwamen termen voor die niet voor iedereen gesneden koek zijn. Gesteld werd dat
mede daarom de rol van de casemanager zo belangrijk is, want hij weet in die wirwar wel
de weg. WMO, ZVW, WLZ, Wet zorg en dwang, Indicatie 5, levenstestament….. allemaal
termen en onderwerpen waar een Alzheimer Café-bijeenkomst mee te vullen zou zijn. Ook
met de aangestipte onderwerpen “Het logeerhuis” en “Het beheren van je persoonsgebonden budget” zou een avond gevuld kunnen worden.
Gezellig.
Bij de bijeenkomsten van het ACP is het geven van informatie een belangrijk doel, maar
daarnaast is er ook ruimte voor informeel contact, met name bij de inloop en in de pauze.
Dit en de achtergrondmuziek, ditmaal van Jan van Geffen uit Deurne, geven de avond ook
een sfeer van een avondje uit, een avondje dat afgesloten wordt met het bedanken van de
sprekers, het uitreiken van bloemen en het luisteren naar en meezingen met het altijd
weer mooie lied van Pro et Contra: Schuil maar bij mij.

Alzheimer Café Peelland 6 september: Thema: Dagbesteding.
Voor mensen met dementie kan het deelnemen aan dagbestedingsactiviteiten heel zinvol
zijn. Bovendien geeft het mantelzorgers ruimte.
In Deurne, Asten en Someren zijn verschillende aanbieders van dagbesteding. Hierover
gaat deze bijeenkomst, die een iets andere opzet heeft dan gebruikelijk is.
Na de inloop vanaf 19.00 uur is er van 19.30 tot 20.30 uur een afwisselend programma: de
gespreksleider gaat in gesprek met een casemanager dementie (Marion Staals-Vermeulen,
Savant) en in twee blokken presenteren verschillende aanbieders van dagbestedingen zich.
De casemanager vertelt over de zin van de dagbesteding, hoe financiering werkt, hoe aanmelding verloopt en dergelijke. De verschillende aanbieders uit de regio vertellen of laten
zien - ieder in anderhalve minuut - wat hun dagbesteding inhoudt, zodat de verschillen
tussen de aanbieders duidelijk worden en iedereen kan bepalen welke activiteiten het beste bij de persoon met dementie passen.
Na de pauze van 20.30 tot 20.40 uur is er een dagbestedingsmarkt: de verschillende aanbieders hebben een stand in de Spiegelzaal waar ze uitgebreider informatie geven over
hun locatie en hun activiteiten.
Deze markt krijgt een vervolg op en rond Wereld Alzheimerdag (21 september) in de vorm
van openstelling voor belangstellenden. Daar kan men zich voor opgeven met een aanmeldingsformulier, verkrijgbaar op 6 september.
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Mede namens het bestuur wenst de redactie u een mooie zomertijd toe!
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