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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 
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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 
   

 
 
 
 

 

De jarige leden van de maand Juni 2021 (vanaf 80 jaar en ouder) 
 
  9 juni  mevr. B. Gijsbers - ter Voert  Helmondseweg  94  88 jaar 
11 juni  mevr. P. v.d. Weijer - v. Bakel              Zandbosweg 100              84 jaar 
13 juni  dhr.    P. Verbakel              Hogeweg 33   88 jaar 
14 juni  mevr. T. Bijnen - Verstraete  Stationslaan 19  81 jaar 
14 juni  mevr. H. Jansen - Keunen  Verdistraat  21  85 jaar 
21 juni  dhr.    H. Munsters                               Kruisstraat 77                    83 jaar 
25 juni  mevr. M. Swinkels - v. Meel  Trimperthof 7  81 jaar 
26 juni  mevr  Nelemans - v. Kampen               Hellemanstraat 32             84 jaar 
 

De jarige leden van de maand Juli 2021  (vanaf 80 jaar en ouder) 
 
   5 juli  dhr.    J. Honings    Oude Liesselseweg 72      82 jaar 
  7 juli  dhr.    M. Tabor                                      Zonneland 3   84 jaar 
13 juli  dhr.    J. Brinkhof              Helmondseweg 44  85 jaar 
15 juli  mevr. H. v.d.Burgt - Bouwmans  Emmalaan  39  91 jaar 
18 juli  mevr. A. v. Helmond - Brouwers           Hellemanstraat 108           84 jaar 
20 juli  dhr.    W. Janssen    Wellenshof 26            90 jaar 
22 juli  dhr      M. Kanters    Helmondseweg 47  80 jaar 
24 juli  dhr.    H. v. Bakel    Vendelier 11   82 jaar 
26 juli  dhr.  J. in ’t Hulst    Haydnstraat  37  87 jaar 
29 juli  dhr.    C. Luijkx    Schommerveld 7  81 jaar 

 
 
 Een Hieperdepiep Hoera voor de jarige en een fijne dag! 
  

 
 
 

tel:0492%20541248
tel:0493%20310392
tel:077%204662285
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aan onze nieuw leden: 
 

Dhr.   D. Fossatti Pastoor Jacobsstraat 15 
Mevr. G. Fossatti Pastoor Jacobsstraat 15 

 

Dat we u vaak mogen ontmoeten bij onze activiteiten! 
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Beste leden van KBO Deurne West, 
 
En zo is er een jaar voorbij zonder dat we activiteiten hebben kunnen organiseren. 
Aan de ene kant gebeurt er niet veel en in persoonlijke levens soms heel veel, te 
veel. We leven mee met ieder van jullie en geven hulp waar we kunnen. U mag 
altijd contact opnemen met ons. 
Maar ook wij zijn aan de coronaregels gebonden. 
De redactie van de West Wijzer probeert elke maand een West Wijzer te maken 
waar u tevreden over bent. Zo houden we een beetje contact met onze leden. 
Mocht u een idee of tip hebben voor de West Wijzer schroom niet en laat het de 
redactie weten. Met de West Wijzer van augustus komt er een verrassing in uw 
brievenbus! Daar kunt u zich mooi op verheugen! 
Wij blijven ons inzetten voor u en hopen in september een hele nieuwe start te 
kunnen maken met onze activiteiten en als het kan eerder.  
Wij houden u op de hoogte via de West Wijzer en op www.kbodeurnewest.nl  
 
Bestuur KBO Deurne West 
Voorzitter Cees v. d. Ven 
 

Lieve KBO leden, 
 
Even een woordje tot jullie gericht. 
We moeten elke dag een nieuwe uitweg zoeken, in het dagelijks leven. 
Voel de zuivere liefde, voor mens en dier. 
Laat de vogels en bloemen, de bron zijn van plezier. 
Het bezig zijn zijn, door te lezen ofwel te schrijven, voor jezelf. 
Het genieten van het groen, de bloemen die zich ontluiken, ondanks…  
toch zoveel mooie dingen. 
Degene die kunnen fietsen, al is het maar kort. Neem mee een bakje koffie en iets 
lekkers voor onderweg. Een praatje maken met andere mensen die je soms treft. 
Laten we ons niet klein krijgen in deze situatie!  
De kinderen die we hebben, zien zo graag, dat we optimistisch blijven, daarvoor 
doen we ons best, ons Lieve Heerke daarboven doet de rest. 
We zijn misschien wel oud, maar toch met een opdracht, daar denken we aan. 
Lieve mensen wij willen jullie allen wensen, heel veel sterkte en geluk. 
Over even komen we bij elkaar, dan staat de koffie immers in de Wik weer klaar. 
Het bestuur, ze doen ook hun best. 
Tot ziens allemaal, dit is ons eenvoudig verhaal. 
 
        Groetjes Toos 

http://www.kbodeurnewest.nl/
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Heel oud gebed van een huismoeder. 
 
Heer ik bid u, uit mijn keuken,   
daar ‘k geen heilige kan zijn    
achter stille kloostermuren 
of in Afrika’s woestijn 
of in lange meditatie’s  
als een vurige novies, 
maak me heilig door het koken 
en door ’t wassen van het servies. 
Ik heb Martha’s handen nodig, 
maar Maria’s hart nog meer 
en bij het poetsen van de schoenen 
zie ik Uw sandalen weer. 
‘k Zie ze gaan naar Martha’s woning 
als ik hier de vloeren boen, 
neem dan deze meditatie, 
want ‘k kan ’t niet langer doen. 
Warm de keuken met Uw liefde  
en verlicht ze met Uw vree, 
en vergeef me al mijn tobben, 
maak me rustig en tevree. 
Gij, die graag de mensen spijsde 
in de vlakte aan de zee 
neem het werk van mijn handen, 
dat ik U ter liefde dee. 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 offertafel 5 familielid 10 vuile plek 12 onderhuids vet 14 iedere persoon 15 
Europeaan 19 een zeker iemand 20 muzieknoot 21 afvaardiging 23 buislamp 24 comfort 
26 schoolopgave 27 lompe vrouw 29 pl. in Duitsland 31 voorteken 32 vurig bewonderaar 
34 gestremde melk 36 vlaktemaat 37 glorie 39 volledig dronken 40 macht 41 krap 42 deel 
v.d. week 43 snijwerktuig 44 vogeleigenschap 46 insect 48 huldigen 51 uitroep van 
vreugde 53 grasmaand 55 populaire groet 57 kort geleden 59 bazige vrouw 60 belang 63 
heden 64 soort fee 66 irriteren 67 cachot 68 luizenei 70 hoofdstad van Zwitserland 71 
bedehuis 72 provinciehoofdstad. 

Verticaal: 1 brede laan met bomen 2 waterdoorlatend 3 te koop 4 cirkelvormig rif 6 
eeltachtige uitwas 7 Gedeputeerde Staten 8 pl. in Gelderland 9 interest 10 dodelijk 
middel 11 landbewerking 13 ober 15 afkeer 16 troefkaart 17 lokspijs 18 afwisselende 
beweging 21 deel v.e. woning 22 lof 25 bedrijfsleider 28 vaccineren 30 telwoord 31 
toetsinstrument 33 op de wijze van 35 vlezige vrucht 36 slangvormige vis 38 ik 42 
ouderling 43 strijdgewoel 45 familie 47 tennisterm 49 gebogen been 50 speciale 
speelkaart 52 roodbruin roofdier 54 verfplank 55 tuinafscheiding 56 Europeaan 58 
reusachtig 61 deel v.e. trap 62 omlaag 65 sprookjesfiguur 67 ontkenning 69 tot en met 70 
bustehouder. 

 

De oplossing van de puzzel in de West Wijzer van mei is: Vogelnestje 
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Zoveel om in te vullen. 
 
Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. 
Dat ik de wijsjes van de sijsjes en de merels ken.  
  
En dat ik mee mag doen met al wat leeft; 
dat ik mag ademen met al wat adem heeft! 
Ik ben zo blij dat er in Mei altijd narcissen zijn. 
En in mijn vissenkom bijzondere vissen groot en klein. 
 
Er is zoveel om in te vullen! 
Ik ben zo blij  als eindelijk weer.................. 
Ik ben zo blij  als we weer kunnen............. 
Ik ben zo blij  als we met ons kaartclubje........... 
Ik ben zo blij  als we samen kunnen zingen........ 
Ik ben zo blij  met waar en hoe ik woon, omdat.... 
Ik ben zo blij  met de aandacht en verzorging van......  
 
Ik ben zo blij  dat mijn twee kippen voortaan door jou...... 
Ik ben zo blij met het gekookte ei, als herinnering aan......  
Ik ben zo blij  dat nu mijn fokske door jou uit gelaten 
en een beetje "vertroeteld" wordt!!  
 
Ik ben blij met mijn papegaai, ook al zegt ie soms....... 
Ik ben blij met mijn bezoek......komt altijd vrolijk binnen, 
met in de tas voor mij vandaag.........  

 
Ik ben blij dat ik weer hersteld ben en........ 
straks kan fietsen en wandelen in de zon!! 
Ik ben ook blij  met "regen", af en toe, 
want mijn tuin........... 
Och .....als ik van alles een  
beetje proeven mag, ben ik.......... 
 
Groetjes!   Nelly Martens. 
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Veel kleur plezier 
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