
1 

 

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 
 
Huisartsenpost Helmond  0900-8861 
Wesselmanlaan 25, 5707 HA Helmond (Elkerliek Ziekenhuis) 
 
Politie alarmnummer 112  
Wijkagent  Luc Dirckx  0900 8844 luc.dirckx@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. 
 
Website van KBO Deurne West:  www.kbodeurnewest.nl 
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Keuringsartsen: 
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 
 
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 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
Bij ons aan tafel bij Zalen v. Bussel 
In de maand juni is dat op elke dinsdag, vrijdag én zondag. 
Aanvang 17.00 uur € 18.50 p.p.  
Inclusief een consumptie en een kop koffie of thee. 
Tot twee dagen ervoor kunt u reserveren op  
tel. 06-20881380 of 313117. 

 
Beste leden van KBO Deurne West 
 
Zoals u ziet is de agenda deze keer niet helemaal leeg. 
Langzaam maar zeker komt het leven weer op gang. 
Maar…. “de Wik” en wijkgebouw “D’n Houtenhoek” zijn nog zeker tot  
1 september gesloten. Dus alle activiteiten liggen voor KBO Deurne West 
stil tot september. Ook de busreis gaat dit jaar niet door. De redactie 
hoopt u in de West Wijzer van augustus een volle agenda voor september 
te kunnen laten zien maar….. we wachten het af. 
Ter compensatie hiervoor heeft het bestuur het idee opgepakt om u een 
waardebon te schenken van € 10,00 die u met deze West Wijzer in uw 
brievenbus vindt. U kunt hem in zijn geheel besteden bij:  
“de Gebackerij”of bij Mandy’s bloemenhuis.  
De verdere spelregels staan op de bon.  

 
Geniet van het bloemetje of smul van iets lekkers en 

bovenal….. hou het gezond! 

tel:0492%20541248
tel:0493%20310392
tel:077%204662285
mailto:riahonings@hotmail.com
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Dan een iets minder leuk bericht.  
Harrie Munsters is om gezondheidsredenen gestopt als bestuurslid en 
ook met de ledenadministratie. De ledenadministratie gaat onze 
voorzitter Cees van de Ven voorlopig op zich nemen.  
 
Wij, de redactie van de West Wijzer willen Harrie alvast heel hartelijk 
danken voor de fijne samenwerking. Harrie, DANK JE WEL! 
  
De Prijzenpuzzel is gewonnen door Ria Aarts.  
Er waren 9 goede oplossingen ingestuurd en door loting is de winnaar 
gekozen. Ook in deze West Wijzer een Prijzenpuzzel dus u hebt nog een 
kans om de winnaar te worden. 
 
De redactie heeft zitten denken wat we verder zouden plaatsen om een 
leuke West Wijzer te maken. De vraag was, waar houden mensen zich in 
deze corona tijd mee bezig. Ik, Ria met mijn hobby. 
Het verzamelen van bidprentjes. Ik heb zitten denken hoe en waarom ik 
er mee begonnen ben en heb het op papier gezet voor u. 
Mocht u een leuke hobby hebben waar u wat over te vertellen hebt? Zet 
het op papier en laat het de redactie weten. Wie weet valt er ook over uw 
hobby een leuk stukje te schrijven waar de redactie graag haar 
medewerking aan verleent om het dan in de West Wijzer te plaatsen. 
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De jarige van de maand juni 2020 (vanaf 80 jaar en ouder) 
 
  3 juni  mevr. W. Jegerings - Janssen             Vendelier 22    81 jaar 
  9 juni  mevr. B. Gijsbers - ter Voert  Helmondseweg  94  87 jaar 
11 juni  mevr. P. v.d. Weijer - v. Bakel              Zandbosweg 100              83 jaar 
13 juni  dhr.    P. Verbakel              Mozartstraat  6  87 jaar 
14 juni  mevr. T. Bijnen - Verstraete  Stationslaan 19  80 jaar 
14 juni  mevr. H. Jansen - Keunen  Verdistraat  21  84 jaar 
21 juni  dhr.    H. Munsters                               Helmondseweg 39             82 jaar 
25 juni  mevr. M. Swinkels - v. Meel  Strauslaan 62  80 jaar 
26 juni  mevr. H Nelemans - v. Kampen          Hellemanstraat 32              83 jaar 
 
 

De jarige leden van de maand Juli   (vanaf 80 jaar en ouder) 
 
  1 juli  mevr. P. Dekker - Hondsmerk  Zonneland 28  88 jaar 
  5 juli  dhr.    J. Honings    Oude Liesselseweg 72      81 jaar 
  7 juli  dhr.    Martien Tabor                              Zonneland 3   83 jaar 
13 juli  dhr.    J. Brinkhof              Helmondseweg 44  84 jaar 
15 juli  mevr. H. v.d.Burgt - Bouwmans  Emmalaan  39  90 jaar 
18 juli  mevr. M. Walschots - Köhnen  Prins Bernhardhof 14 87 jaar 
18 juli  mevr. N. v. Helmond - Brouwers           Hellemanstraat 108           83 jaar 
20 juli  dhr.    Wim Janssen   Wellenshof 26            89 jaar 
24 juli  dhr.    Henk v. Bakel   Vendelier 11   81 jaar 
26 juli  dhr.  J. in ’t Hulst    Haydnstraat  37  86 jaar 
29 juli  dhr.    C. Luijkx    Schommerveld 7  80 jaar 
 

Voor alle jarige een fijne dag en Gods zegen over uw nieuwe levensjaar! 
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Prijzenpuzzel 2 

De oplossing kunt u mailen naar: riahonings@hotmail.com 
 

De oplossing van Prijzenpuzzel 1 was: 
Alles van waarde is weerloos. 

 
De oplossing van de woordzoeker was: 

Hup Holland hup. 
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Mijn verzameling. 
 
Mijn bidprentjesverzameling ben ik begonnen in 2008.  
Ons moeder was toen 86 jaar. Door haar ben ik aan het verzamelen gegaan. 
(Als kind uit een gezin van 14 kinderen is het “óns moeder”).  
Ons moeder heeft ruim 40 jaar in de St. Jozefparochie met het kerkkoor de 
rouw- en trouwmissen gezongen. Ze heeft van alle overledenen een prentje 
gekregen en heel zorgvuldig bewaard. Ze zaten in een oude 
peperkoektrommel, netjes per jaar bij elkaar met een elastiekje er omheen. 
Het waren er ruim 1000. 
Maar ze voelde dat ze ouder werd en had zorgen om wat er met haar prentjes 
zou gebeuren als ze er eens niet meer zou zijn. Er mag er geen een met het oud 
papier weg, was haar boodschap aan ons allemaal. Eerst dacht ik ja moeder, ik 
geloof het wel met je bidprentjes en toch liet het me niet meer los.  
Ik heb er eerst eens goed bij stil gestaan of ik wel steeds tussen al die dode 
mensen wilde zijn door de bidprentjes. 
Ik ben eens na gaan vragen waarom ze werden uitgegeven en wat het doel en 
de betekenis er eigenlijk van was. Mijn interesse was gewekt en hoe….. 
Op een zondagavond was ik bij ons moeder om te jokeren, zoals elke 
zondagavond. We hadden een gesprek over haar bidprentjes en wat ze voor 
haar betekende. Voor mij een heel dierbaar gesprek! 
Het is veel meer dan de prentjes, zei ze, ik heb al die mensen goed en minder 
goed gekend en die gooi je toch zo maar niet bij het oud papier.  
Ik zei dat ik ze wilde en dat ik plannen had om verder te verzamelen. 
Nou zei ze: Als jij dat van plan bent dan mag je ze vanavond meenemen, dan 
heb ik er geen zorgen meer over. Zo gezegd zo gedaan. In de grote vakantie, 
weken met slecht weer, heb ik ze een voor een in gescand op mijn computer. 
Toen ik dat karwei klaar had heb ik mijn laptop mee genomen naar ons moeder 
en heb ik haar laten zien hoe ik met haar prentjes bezig was. Ze snapte van de 
computer helemaal niks maar vond het prachtig om er haar prentjes op terug 
te kunnen zien. Toen kwam de opmerking van haar, die ik zelf nou ook vaak 
gebruik als mensen me vragen waarom ik bidprentjes verzamel, “Als dierbare 
mensen met hun bidprentje in een verzameling zitten worden ze nooit meer 
vergeten”.  
Op een dag kreeg ik een doosje hele oude prentjes, daar zat een prentje tussen 
van een jongen van 7 jaar, Ambrosius Slijkerman geboren in 1878 en overleden 
in 1885. Met het prentje in mijn handen heb ik stil gestaan en gedacht, als 
iemand dit prentje nou bij het oud papier had gegooid had ik van zijn bestaan 
nooit geweten. Toen begreep ik ons moeder, ze zei dat een bidprentje voor 
haar veel meer was dan een stukje papier met wat tekst, zoals ik eens tegen 
haar zei.  
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Het prentje van Ambrosius is ook nog een heel mooi gekleurd prentje om te 
zien. Ik heb het toen in een fotolijstje gedaan en het staat op mijn 
dodenkamertje.  

 
Ik noem het kamertje boven waar ik zit met mijn bidprentjes zo en dan met alle 
respect voor de doden. Nou toen was ik helemaal om en wist ik dat ik door zou 
gaan met verzamelen. Hoe ik er aan kom? Heel veel heb ik er gekregen en krijg 
ik er van mensen die hebben horen zeggen dat ik ze verzamel. Ik heb al vaak 
een doos bidprentjes gekregen waar mensen geen weg mee wisten en die ze 
niet zelf wilden bewaren. Vaak werden ze me gewoon gegund. En door met 
verzamelaars te ruilen. Op dit moment dus 12 jaar later bestaat mijn 
verzameling uit ruim 95.000 bidprentjes.  
 
Een bidprentje is om mensen te blijven herinneren, gedenken en te herdenken. 
Meestal staan er de achternaam, de roepnaam en de doopnamen op. De 
geboortedatum en plaats én de overlijdensdatum en plaats staan er op. 
Zo kunnen ze in familiestambomen geplaatst worden. En zijn de overledenen 
via gemeenteaktes na jaren nog goed terug te vinden. 
Wij kennen de bidprentjes waar een beschrijving van de overledene op staat, 
een mooi gedicht of iets wat mensen tegenwoordig er op willen hebben. Dat 
mag iedereen zelf invullen. Vroeger was dat anders. Toen stonden er alleen 
teksten uit de bijbel op en bij kinderen heel vaak gedichtjes. Onderaan stond 
vaak de naam van de koster. Ze werden ook door de pastoor opgemaakt of 
door de begrafenisondernemer. 
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De eerste bidprentjes, voor zover bekend is, komen van Noord Nederland rond 
1650. Ook zijn er hele oude prentjes met een doodshoofd en botten erop, 
daaronder dan de naam enz. Op de voorkant een afbeelding uit de bijbel, de 
z.g. knekelprentjes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanaf 1880 hadden de rijke mensen er ook al foto’s opstaan maar de meeste 
met een tafereel uit de bijbel, áls ze al geld hadden voor een prentje.  
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Later kregen de prentjes nummers en iedere uitgever had zo zijn eigen 
prentjes. Weer later, zo rond de jaren vijftig, werden er veel series van 4 of 6 
prentjes uitgegeven.  
 

 
En vanaf de jaren 1980 tot nu zijn de prentjes vaak voorzien van een foto van 
de overledene. Ook tekeningen van kinderen of kleinkinderen staan er vaak op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de oude prentjes staan boven de naam vaak de letters J. M. J., dat wil 
zeggen Jezus, Maria en Jozef en soms bij paters staat er dan nog een F achter.  
Deze pater was dan lid van de kloosterorde van de H. Franciscus. 
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Ook zijn er verzamelprentjes, vooral van de oorlog. Ook als er meerdere 
mensen tegelijk zijn verongelukt bij vliegtuigrampen of treinongelukken of in 
het verkeer staan ze vaak samen op een prentje.  

 
 
Er zijn veel landen waar ze bidprentjes uitgeven. Ik heb er uit België, Duitsland, 
Frankrijk, Indonesië, Brazilië, Canada en ik heb er zelfs uit China. 
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Het oudste prentje dat ik heb is uit 1847. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het allernieuwste op het gebied van bidprentjes, is een pasje met daarop een 
foto van de overledene met geboorte- en sterftejaar en op de achterkant een 
spreuk die bij de overledene past. 
Een van de oudste prentjes uit Deurne is uit 1860 van Pastoor de Louw. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En zo merk ik dat ik veel meer te vertellen en te schrijven heb over mijn 
bidprentjesverzameling dan ik dacht toen ik er aan begon. Ria Honings 
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Gelijk 

 
Soms is het leven zwaar 

en voert angst de boventoon. 
Wat altijd vanzelfsprekend was 

is nu niet meer zo gewoon. 
 

Gewoon even samenzijn 
en gezellig dingen doen. 

De kroeg in een hapje eten 
een dikke knuffel of een zoen 

 
Corona heeft de wereld veranderd 

of je nu arm bent of rijk. 
Laten we zorgen voor elkaar 
want iedereen is nu gelijk. 

 
De toekomst is nog onzeker 

ik wens iedereen liefde en kracht. 
En ik hoop op een nieuwe morgen 
waar de hele mensheid op wacht. 
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Woordzoeker 
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DE VERLIEFDE ASPERGE 
 

Ik lag met jou in hetzelfde bed, 
we sliepen wel rechtop. 
Jij stak er net wat bovenuit 
vandaar jouw blauwe kop. 
 
Ik was stapel op jouw lange lijf 
dat mag je nu best weten. 
Ik vond jou echt een reuze wijf 
gewoon om op te vreten. 
 

Laatst droomde ik de hele nacht 
aan een stuk door van jou. 
Jij werd mijn bruid mooi wit 
omdat ik van sleepasperges hou. 
 
Plots werd mijn droom bruut verstoord 
Ik bloedde aan mijn kuiten. 
Wij werden allebei vermoord 
door zo’n hovenier van buiten. 
 
Wij werden in een kist gelegd 
en spoedig daarna gewassen. 
Mijn rug was krom de jouwe recht 
jij was dus eerste klasse. 
 

Wat wreed toch van zo’n hovenier 
ons zo uiteen te rukken. 
Ik heb jou daarna nooit meer gezien 
want ik lag bij de stukken. 
 
Weet je wat ik het gekke vind, 
het is eigenlijk heel stom. 
Terwijl ons leven in de grond begint, 
is dat bij de mens net andersom. 

 
Paul Asselbergs 
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