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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  
 
LEDENADMINISTRATIE: Harrie Munsters 
Helmondseweg 39, 5751 GA Deurne   0493-315674 Email: h.munsters@upcmail.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 
       
Pastorie SoW-Gemeente Helmondseweg 10, Deurne 

mailto:ceesvandeven@hetnet.nl
mailto:a.m.p.vandeven@hotmail.com
mailto:h.munsters@upcmail.nl
mailto:p.beekman30@chello.nl
mailto:margameulendijks@upcmail.nl
mailto:m.verberne@chello.nl
http://www.heiligewillibrorddeurne.nl/
mailto:pastoor@heiligewillibrorddeurne.nl
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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 
 
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 
 
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,-  

mailto:Luc.Dirckx@politie.nl
mailto:info@levgroep.nl
mailto:pfcoolen@chello.nl
tel:0492%20541248
tel:0493%20310392
tel:077%204662285
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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 
   
 

 
 
Agenda Maart 2020 
 
Elke week op donderdag Inloopmiddag 
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 13.30 - 16.00 uur. 
 
Elke week op woensdag Line-Dance 
van 10.30 uur tot 11.45 uur in de WIK. 
 
Zaterdag 7 maart Kienen   
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur. 
 
Maandag 9 maart 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.  
 
Dinsdag 10 maart Bij ons aan tafel bij Zalen v. Bussel 
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. 
 
Woensdag 11 maart Liederentafel in de Wik 
Zie verderop in deze West Wijzer. 
 
Donderdag 12 maart Jaarvergadering BELANGRIJK!!! 
Zie verderop in deze West Wijzer. 
 
Zaterdag 14 maart Ontspanningsmiddag in de Walsberg 
Zie de West Wijzer van februari. 
Optreden van het Boekels Kwartierke! 
Er zijn nog enkele kaartjes bij: 
Piet Kuunders tel: 319861. 

mailto:riahonings@hotmail.com
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Woensdag 18 maart  Film in het CCD 
Zie verderop in deze West Wijzer. 
 
Woensdag 18 maart Koersballen  
in "De Wik" van 14.00 - 16.45 uur. 
 
Zaterdag 21 maart Kienen   
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur. 
 
Dinsdag 24 maart Bij ons aan tafel bij Zalen v. Bussel 
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. 
 
Woensdag 25 maart Ouderenviering   
in de "Willibrorduskapel”om 19.00 uur. 
Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 
 
Woensdag 1 april Koersballen  
in "De Wik" van 14.00 - 16.45 uur. 
 
Zaterdag 4 april Kienen   
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur. 
 
Maandag 6 april 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.  
 
 

 

Welkom aan onze nieuwe leden: 
 
Mevr. T. Verhappen - Meulendijks Heuvel 31   
Mevr. C. van den Bergh - Crommentuyn Wever 33  
Mevr. G. Swinkels-Swinkels Zonneland 12 
 

Dat we u vaak mogen ontmoeten bij onze activiteiten! 
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De jarige van de maand Maart 2020 (vanaf 80 jaar en ouder). 
 
  1 maart Mevr. P. Smets-Lutters Visser 4 kamer 311                       87 jaar 
  5 maart Mevr. M. Camps-v. Bree Pastoor Jacobsstraat 57            91 jaar 
  6 maart Mevr. A. Sloots-Nissink Franckstraat  1                              91 jaar  
  6 maart Mevr. I. v. Kessel-v. Hoof Zonneland 16                             87 jaar  
  7 maart Dhr.   A. v. Hecke Stationsstraat 101                                   91 jaar 
14 maart Mevr. M. Berkers-Verberne Nassauplein 8                        84 jaar 
18 maart Mevr. A. v.d. Heuvel-v. d. Vranden  Zandbosweg 104     84 jaar  
19 maart Mevr. A. v. Heugten-Bekkers Julianastraat 3                     90 jaar  
19 maart Mevr. A. Martens-Verberne Albert Schweizerstraat 4a   81 jaar 
19 maart Dhr.    A. Manders Mauritsstraat 4         80 jaar 
20 maart Dhr.    W. v. d. Heijden Schutsboom 36        80 jaar 
27 maart Mevr. J. Koolen-van Bree Derpsestraat  66                        83 jaar 
28 maart Dhr.    J. v. d. Putten Mozartstraat 12        80 jaar 
31 maart Mevr. W. Derkx Prinsenhof 5                                               82 jaar 
 

Aan alle feestelingen een van Harte Proficiat! 
 
 

 

 

 

Liederentafel in de Wik  op 11 maart 

van 14.00 - 15.30/16.00 uur. 

Ontvangst met een kopje koffie/thee en iets lekkers. 

Eigen bijdrage €2,50 
 

Aanmelden via activiteiten@de-wik.nl óf  tel 06 – 5081 8833 
 

Is vervoer een probleem? Neem dan contact op met AutoMaatje, 
 

maandag t.m. vrijdag tussen 09.00-12.00 uur bereikbaar 
 

via tel.nr. 0493-441 405 
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Agenda voor de jaarvergadering over het jaar 2019 

Datum vergadering: donderdag  12 maart  2020  in  “De Wik”   

Aanvang vergadering: 14.00 uur   (inloop vanaf 13.30 uur) 

Agendapunten :  

1)   Opening.  
2)   Vaststelling van de agenda. 
3)   Mededelingen. 
4)   Ingekomen, verzonden stukken.   
5)   Notulen van de jaarvergadering van 14 maart 2019. 
6)   Jaarverslag 2019 van de secretaris.  
7)   Jaarverslag van de ledenadministratie. 
8)   Financieel jaarverslag 2019  van de penningmeester.  
9)   Verslag van de kascommissie, Harrie Manders en    
      Cisca Mennen. Harrie Manders is aftredend. 
      Nieuw kascommissie lid, voor 2021. 
      
     Pauze en aansluitend een informatieve gast. 
 
10) Bestuursverkiezing,  volgens het rooster van aftreden.  

  -   Martien Verberne     :  Stelt zich niet herkiesbaar. 
      -   Marga Meulendijks :   Stelt zich wel herkiesbaar.   
      Leden die zich verkiesbaar willen stellen voor een bestuursfunctie 
      kunnen dit tot 8 maart  doorgeven aan de voorzitter. 
11) 25 jarige jubilarissen. 
      Mevr. A. van Dijk - Hoonings 
      Mevr. H. Koolen - Smeets 
12) Overige activiteiten KBO Deurne-West in 2020. 
13) Rondvraag. 
14) Loterij. 
15) Afsluiting van deze jaarvergadering. 
 

Wilt u deze West Wijzer meenemen naar deze vergadering dan hebt u alle 
gegevens bij de hand! 
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Jaarverslag 2019 van het secretariaat.  
 
Wij als KBO Deurne West zijn het nieuwe jaar gestart met een  
gezellige Nieuwjaars receptie in De Wik. 
Deze avond is in samenwerking met:  
Ontmoetingcentrum De Wik, Buurtvereniging De Hellevegers en  
onze KBO afdeling Deurne West. 
Dit was een goed geslaagde avond, mooi begin van `t nieuwe jaar. 
 
Na de feestdagen, zijn onze vaste activiteiten weer van start gegaan.  
De Inloopmiddag, Line-Dance, Kienen en het Koersballen.  
Dit jaar zijn onze vrijwilligers ook weer bedankt, voor hun inzet met een 
“Dankjewelavond”. Verder hebben we weer de jaarlijkse activiteiten  
gehouden zoals: De Jaarvergadering, Pinksterbloemetje, Busreis,  
Fietstocht, Ontspanningsmiddag, Sinterklaasattentie en de geslaagde 
Kerstviering. De diverse verslagen kwamen in de West Wijzer te staan. 
Dit jaar hebben we een mooie samenwerking met Jan Linders Fons 
gedaan, met een resultaat voor de KBO. 
Voor deze activiteiten was er veel belangstelling en een mooie 
opkomst van onze leden. 
 
Van de KBO Kring Deurne: Vijf maal een Kringraad vergadering,  
Vrijwilligersdag, Bedevaart te Ommel en de Dag van de Ouderen. 
De kring heeft `n mooi project geregeld. Wonen en Zorg in Deurne. 
 
Bestuur KBO Deurne West, heeft 10 bestuursvergaderingen gehouden. 
Verder hebben we diverse telefonische contacten en mailtjes van 
KBO Brabant behandeld. Wat belangrijk is stond in de West Wijzer. 
En niet te vergeten onze trots de West Wijzer, met verdere informatie, 
wat er allemaal te doen is onze wijk. Het bestuur is bezorgt om ons 
voortbestaan als er geen bestuurders bij komen! 
 
Februari 2020. 
Bestuur. 
Notulist: KBO Deurne West. 
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Notulen van de jaarvergadering over 2018 K.B.O. Deurne West.    

Datum vergadering: donderdag 14 maart 2019. 

Locatie: De Wik. 
 
Aanvang vergadering: 14.00 uur.   
Aanwezig 44 leden en alle bestuursleden. 
Afmeldingen ontvangen van  22 leden, onze dank voor het keurige afmelden.  
 
Agendapunten: 
 
1)  Opening. 
Voorzitter Cees van de Ven heet iedereen van harte welkom. 
We zijn blij met de grote opkomst en dat het een vruchtbare vergadering mag worden. 
2)  Vaststellen van de agenda. 
De agenda wordt zonder wijziging vastgesteld. 
Een opmerking was:  de West Wijzer is bezorgd op 12 maart,  
wat kort voor de vergadering! 
Er wordt een moment van stilte gevraagd voor onze overleden leden. 
3)  Mededelingen. 
53 Personen zijn uitgenodigd voor de Dank-je-wel-avond voor de vrijwilligers. 
Nogmaals dank aan alle vrijwilligers en de bestuursleden. 
Er is een werkgroep samengesteld, die de activiteiten voor het Jan Linders fonds gaan 
organiseren.  
Meer info over het fonds in de West Wijzer van maart 2019. 
Wij als KBO en alle leden hebben ook Ria Honings in `t zonnetje gezet  
voor de 100 gemaakte boekjes. De voorzitter heeft veel lovende woorden hiervoor en een 
bloemetje als attentie. 
4)  Ingekomen en verzonden stukken. 
Er komen tientallen mails per week bij de secretaris binnen van KBO Brabant. 
Deze worden doorgestuurd naar de bestuursleden. Wat belangrijk is voor alle 
leden, wordt ook doorgestuurd naar de redactie van de West Wijzer. Folders en 
commerciële informatie nemen we niet in behandeling.  
De Rabobank clubactie is in behandeling. 
Ook hebben wij dhr. Jan Kusters gehuldigd, omdat Jan 17 jaar lang voor 
de KBO leden de belasting heeft ingevuld +/- 1500 formulieren. Na veel lovende woorden 
van de voorzitter overhandigt deze een oorkonde van KBO Deurne West. Ook een oorkonde 
en de zilveren speld van KBO Brabant. Jan krijgt `t woord. Hij zet in telegram stijl, maar wel 
heel duidelijk, het verloop van zijn moeizame start tot een volle agenda daarna. Jan heeft `t 
altijd met veel plezier gedaan en de dankbaarheid van de mensen gaf hem de voldoening.  
Tot slot overhandigde de voorzitter hem nog `n flesje wijn als dank. 
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5)  Notulen van de jaarvergadering van 15 maart 2018. 
Geen opmerkingen en de vergadering gaat akkoord met de notulen. 
6)  Jaarverslag 2018 van de secretaris. 
Het jaarverslag van de secretaris staat in de West Wijzer van maart 2019. 
Volgend jaar wordt er voor gezorgd, dat het jaarverslag 2019  
in de West Wijzer komt te staan, voor de jaarvergadering van 2020. 
7) Jaarverslag van de ledenadministratie. 
Op 31 december 2018 was het ledental van KBO Deurne West 263 leden: 
-12 nieuwe leden. Welkom bij KBO Deurne West. 
-15 leden hebben lidmaatschap opgezegd, om uiteenlopende redenen. 
-  6 leden zijn overleden. 
Er moeten nog 95 controle formulieren worden ingeleverd, zodat de ledenadministratie klopt. 
Een dringende oproep aan de leden die dit nog moeten inleveren, om dit alsnog te doen. 
8)  Financieel jaarverslag 2018 van de werkgroep financiën. 
Gerard van Calis is op 18 oktober helaas moeten stoppen als penningmeester. 
Hij krijgt een dankwoord van de voorzitter voor zijn inzet. Er is als tussenoplossing een 
werkgroep samen gesteld: Cees, Noud en Harrie. 
Deze hebben hun best gedaan om het jaarverslag op papier te zetten. 
Het financieel jaaroverzicht wordt aan de leden overhandigd.  
De leden krijgen de tijd om dit door te nemen. Een verzoek, voor `t komend jaar de 
inkomsten en de uitgaven naast elkaar te zetten, zodat je kunt zien wat niet kostendekkend 
is. De gemeentelijke subsidie was €1149,-  
Voor de komende jaren vast gestelde subsidie is:  
- 2019  €1565 
- 2020  €1995 
9)  Verslag van de kascommissie. 
De kascommissie bestaat uit: dhr. Herman Matthijssen en Harrie Manders. 
Beide heren  geven een korte maar duidelijk uitleg over de kascontrole. Er zijn  
geen afwijkingen aangetroffen en is door beide heren goedgekeurd.  
De heren van de kascommissie hebben beide de decharge verklaring getekend.  
Dank aan de kascommissie. Dhr. Herman Mathijssen is aftredend.  
Mevr. Cisca Mennen meldt zich aan als nieuw lid. 
 
Pauze 
 
Presentatie door dhr. Jos Schepman: Veilig wonen met gemak.  
Jos Schepman is gepensioneerd huisarts uit Neerkant. 
Hij weet als oud huisarts beter wat veilig wonen met gemak inhoud, omdat 
voorkomen beter is dan genezen! Omdat veel ouderen langer thuis willen en moeten wonen 
is het belangrijk om een gratis woonscan te laten maken. Je ontvangt daarbij een duidelijk 
informatie rapport over je eigen woning. 
Jos heeft met diverse dia’s en demomodellen een duidelijke uiteenzetting gedaan, wat je 
allemaal kunt doen om langer veilig en comfortabel thuis te wonen. Na zijn presentatie heeft 
de voorzitter Jos bedankt voor de ruime uiteenzetting en geeft hem `n flesje wijn als 
attentie. 
Informatie: www.wonenmetgemak.nl/deurne. 
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10)  Bestuursverkiezing. 
Volgens het rooster van aftreden van de bestuursleden zijn de volgende 
bestuursleden dit jaar aftredend en mogelijk herkiesbaar. 
 

- Nelly van de Kerkhof: Stelt zich niet herkiesbaar. 

- Piet van den Berg     : Stelt zich niet herkiesbaar.  

De voorzitter bedankt beide voor hun inzet. Er wordt op een later tijdstip op passende wijze 
afscheid genomen. 
 
 
De voorzitter doet een dringende oproep aan de leden om mogelijke nieuwe 
kandidaat bestuurders voor te dragen of zich zelf beschikbaar te stellen.  
Dit om de toekomst van onze KBO te waarborgen!!! 
 
11)  Overige activiteiten KBO Deurne West. 
De vaste activiteiten die ook dit jaar zullen plaatsvinden zijn de busreis, de fietstocht en de 
gebruikelijke activiteiten het jaar door. De geslaagde kookcursus krijgt mogelijk een vervolg 
in `t najaar voor zowel dames en heren. Daarnaast worden er ook activiteiten voorbereid die 
gezamenlijk met andere KBO afdelingen worden georganiseerd. Ook vanuit Kring Deurne zijn 
er activiteiten in voorbereiding, te weten: vrijwilligersdag, bedevaart en de dag van de 
ouderen. De uitgebreide info over een activiteit komt op tijd in West Wijzer te staan. 
12)  Rondvraag. 
Joep Mutsaers heeft een verzoek, om in de West Wijzer bij de  
huisartsenposten ook de adressen te plaatsen. 
Jan Kusters stelt voor om een of drie nieuwe bestuursleden er bij zien 
te werven, zodat het bestuur uit een oneven aantal bestaat. 
Mevr. Henriëtte Reijnders merkt op dat het Rode Kruis al haar 
ontspanningsactiviteiten heeft opgeheven. Nu zoeken zij een ruimte om hun 
activiteiten voor te zetten. Ze zijn met diverse vereniging aan `t onderhandelen. 
Bij Paul Nieuwendijk, de belastinginvuller, kun je meer informatie krijgen. 
13)  Loterij. 
Er zijn royaal loten bijgekocht door de leden voor de loterij en Marga en 
Nelly hebben weer mooie prijzen ingekocht en deze verloot. 
14)  Afsluiting van deze vergadering. 
Voorzitter Cees van Ven heeft de vergadering gesloten. Hij bedankt alle aanwezige voor hun 
komst en inbreng van deze goed verlopen vergadering. 
 
Notulist, KBO Deurne West        
Maart 2019 
Piet van den Berg 
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KBO Deurne West samen met Jan Linders 

De samenwerking met Jan Linders is vorig jaar geweldig verlopen en alle 

vrijwilligers hebben deze samenwerking met waardering van Jan Linders mogen  

ontvangen. Voor dit jaar waren we weer uitgenodigd en we proberen er dan 

ook dit jaar weer een fijn, gezellig en financieel een goed jaar van te maken. 

We hopen dan ook dat we alle leden op veel fronten tegemoet kunnen komen.  

We zijn zaterdag 22 februari weer gestart met onze eerste actie samen met Jan 

Linders. Deze eerste actie was erwtensoep en worstenbroodjes verkopen. De 

eerstvolgende actie is paaseitjes schilderen in week 15, welke dag dat dit zal 

zijn wordt nog bekend gemaakt. 
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Bijzonder nieuws. 

In 2013 werd het Jan Linders Fonds opgericht in het kader van het 50-jarig 

bestaan van Jan Linders Supermarkten. Inmiddels heeft het Jan Linders Fonds al 

meer dan één miljoen euro opgebracht! Dit vieren we graag samen met alle 

goede doelen die ondersteund worden, of in het verleden gesteund zijn, door 

het Jan Linders Fonds. Ter ere van deze mooie totaalopbrengst, heeft Jan 

Linders Supermarkten besloten om drie extra cheques uit te reiken. Om kans te 

maken  op een van de cheques, kunnen de klanten van Jan Linders stemmen op 

alle aangemelde goede doelen. Wij, KBO Deurne West heeft zich reeds 

aangemeld. De drie goede doelen met de meeste stemmen ontvangen een 

cheque ter waarde van 500 euro, 1.000 en 2.500 euro. 

Iedereen kan stemmen, dus breng uw stem uit op KBO Deurne West.  

We houden u nog verder op de hoogte en ook wordt het t.z.t. bij Jan Linders 
bekend gemaakt. 

Hennie van den Heurik,  
mede namens de werkgroep en vrijwilliger van KBO samen met Jan Linders 

 

Deurne 26 februari 2020.  

 
 

 
 

 
Filmmorgen 18 maart 2020, 10.00 uur, in het CCD 
 

Downton Abbey 
(Engeland, 2019, 122 min) 
 
De adellijke familie Crawley en hun personeel bereiden zich voor op een 
koninklijk bezoek aan Downton Abbey. Het bezoek levert consternatie op, 
zowel in de chique vertrekken boven als in de keuken beneden.   
 
Kostuumdrama als vervolg op de succesvolle serie. De Dowager Countess of 
Grantham (Maggie Smith), mag als vanouds volop smijten met snedige 
oneliners vol onderkoeld venijn.  
 
Toegang: € 8.00, Vrienden van Het Witte Doek € 7.00; kaartjes te verkrijgen via 
www.ccdeurne.com, losse verkoop bij de zaal 

http://www.ccdeurne.com/
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Ont-Zorg-Beurs  28 maart 2020 
Cultuur Centrum Deurne 

van 13.00 - 16.00 uur 
Alle jonge en oude(re) mensen uit Deurne, die nu of in de toekomst met zorg vragen of zorg 
verlenen te maken hebben, zijn welkom! 

 
Tijdens de beurs kun je informatie krijgen bij, in 
gesprek gaan met allerlei organisaties, instanties 
over wat er op het gebied van zorg, verzorging, 
ondersteuning, begeleiding, ontspanning, 
respijtzorg, ontlasting van de zorgvrager en 
zorgverlener mogelijk is. 
Je kunt een rondgang maken langs de stands van 
zowel professionele organisaties en werkers, als 
vrijwilligers (organisaties) op het gebied van zorg 
en welzijn. 
De Beurs wordt om 13.00 uur officieel geopend 

door wethouder Marnix Schlösser. 

Wij zien u graag op 28 maart. 

LEV groep Deurne 

 

Koersbalverslag van Harrie Meulendijks. 

5 februari 

Ook vandaag werd er weer een record 

verbroken. En wat  voor een? Het hoogste 

aantal punten in een wedstrijd werd 

verbeterd met maar liefst 8 punten tot 53. 

Toon Nelemans en Piet Raijmakers wisten 

het zover te schoppen en zij werden dus 

afgetekend eerste. Op de tweede plaats met 36 punten legden Ria en Theo Aarts beslag met 36 

punten wat meestal een eerste plaats betekent. Toon en Piet bereikten met 2 x 7 punten ook nog 

eens het hoogste aantal in een beurt. 

19 februari 

Deze koersbalmiddag zijn er geen records 

gebroken zoals vorige keer. Maar plezier 

hebben we toch genoeg gehad. Toon 

Nelemans en Piet Kusters waren vandaag 

weer de nummer 1 met 28 punten. Joep 

Mutsaers en Harrie Munsters zaten daar 

toch maar mooi vlak achter met 25 punten. 

Het hoogste aantal met 5 punten waren dit keer 3 teams. Theo Aarts en Piet Raijmakers 2 x 5, Toon 

Nelemans en Piet Kusters 1 x 5 en Jo Linders ook 1 x 5 punten. 

No. 1  Toon Nelemans/Piet Raijmakers 53 

No. 2  Ria en Theo Aarts 36 

No. 3  Jo Linders/Jo van Cuijk 18 

No. 4  Harrie Munsters/Mart Honings 16 

No. 5  Tonny Martens/Joep Mutsaers 15 

No. 6  Corrie van Geffen/Piet van Dam 14 

No. 1  Toon Nelemans/Piet Kusters 28 

No. 2  Joep Mutsaers/Harrie Munsters 25 

No. 3  Theo Aarts/Piet Raijmakers 21 

No. 4  Jo van Cuijk/Mart Honings 20 

No. 5  Tonny Martens/Jo Linders 16 

No. 6  Ria Aarts/Piet van Dam 11 

No. 7  Corrie van Geffen/Jan Honings 10 
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Beste KBO Deurne West 
 
Over een paar weken is het weer zover om te mogen spelen in een heel nieuw 
leuk komisch blijspel “Nog steeds normaal” van Ton Davids. 
Wij willen daarom graag onze speciale voorstelling van ’T VAT onder uw 
aandacht brengen. Wij geven speciaal voor onze ouderen een zaterdagmiddag 
voorstelling om 14.00 uur met een gratis bakje koffie/thee om naar ons 
hilarisch toneelstuk te komen kijken op zaterdagmiddag 28 maart as. om 14.00 
uur in ‘T HUIS te Vlierden. De intree is €7,50. De heropvoeringen vinden plaats 
op zaterdagavond 28 maart om 20.00 en zondagavond 29 maart om 20.00 uur 
in 't Huis te Vlierden. Op zondagavond 5 april om 20.00 uur in Het Gerardushuis 
Walsberg 
 

In het kort gaat het stuk over heel veel uiteenlopende typetjes in een 
psychiatrische inrichting met veel hilariteit alom. Wij hopen op een massale 
opkomst natuurlijk want daar spelen we immers voor !! 

Graag zien we u op een van onze voorstellingen. 
  
Met vriendelijke groeten 

Bestuur ’T VAT VLierden 
 

 
 

Vastentijd? Denktijd! 
 
Pasen is het verhaal van Jezus 
die 20 eeuwen geleden stierf  
en opstond uit de dood. 
Zou je daar vandaag nog iets mee kunnen? 
Veel mensen geloven van wel. 
Ze herkennen zich in het verhaal van Jezus. 
Een verhaal van lijden, pijnlijke vragen en dood. 
Maar ook een verhaal met hoop en blijdschap. 
Want het lijden en de dood hebben niet 
het laatste woord. 
De diepe vragen van het leven kregen  
en krijgen een antwoord in Jezus die leeft! 


