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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 

mailto:ceesvandeven@hetnet.nl
mailto:a.m.p.vandeven@hotmail.com
mailto:ceesvandeven@hetnet.nl
mailto:ceesvandeven@hetnet.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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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 
   

 

 
Houd onze website in de gaten! 
 
 

Berichtje van de penningmeester. 
 

Als u geen automatische incasso hebt ingevuld wilt u dan de 
contributie van €25,00 p.p. per jaar overmaken naar:  
NL70  RABO 0110 8449 63 t.n.v. Noud van de Ven  
Wilt u het voortaan ook automatisch betalen neem dan contact op 
met Noud van de Ven telefoon 0493-317223 
En een dank u wel als u het hebt overgemaakt! 
 
Beste leden van KBO Deurne West. 
 
Zoals we stilletjes gewend zijn, is de agenda leeg. Maar de redactie van de West 
Wijzer is druk bezig geweest om toch een West Wijzer samen te stellen. 
Van ‘n lid kregen we de tip om een artikeltje over Ommel te maken en daar geven 
we graag gehoor aan. Onze voorzitter Cees is er voor naar Ommel geweest om er 
foto’s te maken. Die je bij “Ommel nu” terug kunt zien. Dank je wel Cees. Ook over 
de geschiedenis van Maria in Ommel heeft de redactie wat kunnen vinden wat u 
kunt lezen in “Ommel toen”. 
Mocht u ook een idee of tip hebben voor de redactie……. graag! 
Nelly Martens heeft de tekst van een oud lied  opgeschreven wat veel leden nog 
zullen kennen. Nelly, ook voor jou bijdrage al enkele maanden, dank je wel! 
 
 

tel:0492%20541248
tel:0493%20310392
tel:077%204662285
mailto:riahonings@hotmail.com
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De jarige van de maand Maart 2021 (vanaf 80 jaar en ouder). 
 
  5 maart Mevr. A. Strijbosch-Geurts Visser 4 kamer 218      80 jaar 
  5 maart Mevr. M. Camps-v. Bree Pastoor Jacobsstraat 57            92 jaar 
  6 maart Mevr. A. Sloots-Nissink Franckstraat  1                              92 jaar  
  6 maart Mevr. I. v. Kessel-v. Hoof Zonneland 16                             88 jaar  
  7 maart Dhr.   A. v. Hecke Stationsstraat 101                                   92 jaar 
12 maart Dhr. J. Verberne Derpsestraat 19b        80 jaar 
14 maart Mevr. M. Berkers-Verberne Nassauplein 8                        85 jaar 
18 maart Mevr. A. v.d. Heuvel-v. d. Vranden  Zandbosweg 104     85 jaar  
19 maart Mevr. A. Martens-Verberne Albert Schweizerstraat 4a   82 jaar 
19 maart Dhr.    A. Manders Mauritsstraat 4         81 jaar 
20 maart Dhr.    W. v. d. Heijden Schutsboom 36        81 jaar 
24 maart Mevr. M. Verberne-Rooyakkers Derpsestraat 19b       80 jaar 
27 maart Mevr. J. Koolen-van Bree Derpsestraat  66                        84 jaar 
28 maart Dhr.    J. v. d. Putten Molenstraat 33 J         81 jaar 
31 maart Mevr. W. Derkx Prinsenhof 5                                               83 jaar 
 
Een van Harte Proficiat en Gods zegen over uw nieuwe levensjaar! 
 

 
 
 
 

 

ANWB AutoMaatje Deurne 
helpt met vaccinatieritten 

 
Je bent minder mobiel, je hebt een afspraak om je te laten vaccineren tegen 
COVID-19 en hebt geen vervoer? Zelf regelen is lastig en je kunt geen redelijk 
beroep doen op vervoer met indicatie? ANWB AutoMaatje richt zich op mensen 
die buiten de bestaande regelingen vallen. Tegen een kleine 
onkostenvergoeding rijden vrijwilligers uit de buurt je met hun eigen auto.  
Het gebruik van ANWB AutoMaatje is verder geheel gratis.  
Voor meer informatie of het aanvragen van een rit naar de vaccinatielocatie, kunt 
u contact opnemen met ANWB Automaatje Deurne. 
Tel: (0493)441405 op werkdagen zijn we van 09.00 - 12.00 uur bereikbaar. 
Samen komen we er wel. 
Overigens rijden we in Deurne vanuit ANWB Automaatje ook in coronatijden voor 
noodzakelijke ritten, zoals huisarts/ arts/ ziekenhuis en fysio. En nieuw hierbij zijn 
de bovenstaande vaccinatieritten. 
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 Dat enge Coronaviris!! 
Ook de mol voelt dat er iets heel zwaar mis is. 

 
Het grasveld….. geen feestende mensen. 
Geen verjaardag….. met uitbundige gelukwensen. 
De Mol en zijn Mollie gaan zich stierlijk vervelen! 
Hun molshoop is klaar….. dan blindeman spelen. 
Maar na al dat graven en keihard sjouwen, 
kan onze nieuwsgierige Mol…..  

           het echt niet meer houwen. 
 
Vrouw Mollie zegt….. je moet me beloven, 
blijf weg bij dat grasveld….. je gaat niet naar boven!! 
Daar moet een mol niet aan beginnen, 
de mensen zijn thuis, kijken tv, zitten buiten of binnen. 
 
Maar Mol, eigenwijs, probeert rond te gluren….. 
Dat valt hem niet mee….. wordt moe van het turen. 
Hij roept….. Mollie…..ik kom toch maar naar onder! 
Das niks voor een mol….. je ziet hier geen donder!! 
Ik zei toch…..!  
Neem nou je rust, genoeg van dat gesjouw. 
Gelijk heb je….. Woord van een verstandige vrouw!! 
….. We nemen gewoon ons gemakje 
en smullen lekker van ons pierengebakje!! 
     Nelly Martens 
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Ommel toen….. 

Ommel is door de eeuwen heen altijd een zeer bekende katholieke bedevaart-
plaats van Maria geweest en is dat nog altijd. Ieder jaar bezoeken alleen al in de 
meimaand meer dan 50.000 mensen het beeldje van Onze Lieve Vrouw met Kind in 
de kerk. Rond het jaar 1400, zo vertelt de legende, werd op een weipaal tussen 
Asten en Ommel een klein beeldje gevonden van Onze Lieve Vrouw met Kind. 

De vinder bracht het beeldje naar de pastoor van Asten. Deze zette het beeldje in 
de kerk. Maar het beeldje wilde helemaal niet in Asten zijn en verliet de kerk toen 
deze gesloten was. Het beeldje werd teruggevonden op de weipaal tussen Asten 
en Ommel, waar het de eerste keer ook al was gevonden. Het beeldje werd weer 
teruggebracht naar de kerk van Asten maar verdween opnieuw. Weer bleek het te 
zijn terug gewandeld naar de weipaal tussen Asten en Ommel. Dit herhaalde zich 
enkele keren, zo luidt de legende. 

Op haar tocht zou het beeldje telkens gerust hebben onder een 
lindeboom. Op deze plek net in de bebouwde kom van Asten, 
staat op een kleine verhoging nog steeds “Keskesboom”. Een 
afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Ommel is tegen de stam 
aangebracht. “Kesken” is afgeleid van “castgen” wat kastje 
betekent. In een kastje werd namelijk het beeldje voorlopig op 
de weipaal geplaatst zodat het niet meer naar de kerk van Asten 
terug hoefde. 

Deskundigen zijn van mening dat het beeldje is gemaakt tussen 1000 en 1200 na 
Christus. Het is een ivoren reliëf van 24 centimeter hoog en een halve centimeter 
dik. Waarschijnlijk is het in Byzantium (het huidige Istanboel in Turkije) gesneden 
en tijdens de kruistocht mee naar Nederland genomen. 
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel 
verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De 
overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. 
 
AFSTOPPEN      JARIG       STAAR 
ATOOM     JEUKEN   TAALFOUT 
BARITON     KAKEN   TIKKEN 
BESJE      KNOTTEN   TOVERFLUIT 
DUIKLESSEN     KRAAMFEEST  TURNER 
EERSTEKLAS     MEELZAK   ULAAN  
FLANK     MOTIE   VADEM 
GEWAAD     NAGELVAST  VEDEL 
GIEREN     OORARTS             VOGELNEST 
GODEN     PERRON   VUREN 
HALSTER     RONDOM   WAAIERPALM 
HANEKAM     SCENE   WEGENATLAS 
HANGMAP     SCHUIFMAAT  ZEVEN 
HAREM     SNEEUWEN  ZWEEFTREIN 
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Mensen maken Deurne! 
 
Met ‘Mensen maken Deurne’, vragen we in 2021 aandacht voor de 
vrijwillige inzet in Deurne. Helpen maakt je Happy! 

Verhalenvertellers gezocht! Levgroep Deurne                                                                                                  
Doe jij mooi vrijwilligerswerk of ken jij die ene vrijwilliger die wij echt in het 
zonnetje zouden moeten zetten! Voor de campagne 'Mensen Maken Deurne' 
zoeken we inwoners van de gemeente Deurne die iets moois voor een ander 
betekenen, dit ter inspiratie voor anderen. Weet jij iemand of misschien ben je het 
zelf wel dan komen we graag in contact met je. 

Kijk ook op www.deurnevoorelkaar.nl voor meer informatie.  
Of neem contact op met LEV Deurne, T: 0493 – 35 25 00 /  
E: sociaalteamdeurne@levgroep.nl 
 
Zorg goed voor elkaar en voor jezelf! 
(Houdt rekening met richtlijnen ter voorkoming van corona) 
=============================================================================== 

 
KBO Zomerfair 
 

Geachte heer, mevrouw, 
 

Creatief? Laat uw werk zien op de Ons Zomerfair in Brabant! 
 
Er weer lekker op uit, wat hebben we daar zin in! In de hoop dat we het coronavirus tegen die 
tijd onder controle hebben, wil KBO-Brabant een Ons Zomerfair organiseren aan het einde van 
de zomer. Er zijn verrassend veel ambachtelijke talenten in onze Afdelingen. Na zo’n lang 
isolement willen we er een echt feestje van maken: op een mooi landgoed met eten en drinken, 
muziek, gezelligheid, veel standhouders én bezoekers, ergens centraal in Brabant. Wilt u uw werk 
voor een groter publiek exposeren - en wellicht verkopen? Meld u dan aan voor een kraampje  
via de website: www.kbo-brabant.nl/zomerfair/ 
 
Indien u wel creatief bent, maar zich niet digitaal kunt aanmelden, bel dan naar  
Jacquelien Cuppers (073) 644 40 66.  
Bij voldoende deelname en natúúrlijk als het veilig kan, organiseert KBO-Brabant een 
inspirerende Ons Zomerfair. U verplicht zich nog tot niets, er wordt overleg gepleegd met allen 
die zich hebben aangemeld Doe mee! 
 
Met vriendelijke groet,      
Jacquelien Cuppers, 
Medewerker Communicatie en PR  KBO-Brabant 
 

http://www.deurnevoorelkaar.nl/
http://www.kbo-brabant.nl/zomerfair/
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Lentekind 
 

‘t Is een herinnering zoals zovele 

maar deze ene laat mij niet los. 
Wanneer in ’t voorjaar de vlinders spelen 
dan denk ik weer aan die dag in ’t bos. 
 

Daar bij een huis als van Hans en Grietje, 
zag ik een kind zitten heel alleen. 
Haar kleine stem zong een lenteliedje, 
voor duizend vlindertjes om haar heen. 
 
En duizend vogels zijn toen gekomen 
en zongen vrolijk haar liedje voort. 
Het schalde juichend door duizend bomen 
en heel de wereld heeft dat gehoord! 
 
En overal bleef men even luisteren 
en een moment was ’t rumoer verstomd. 
Want zelfs de mensheid moest even fluisteren 
wanneer voor ’t eerst iets van ’t voorjaar komt. 
 

Maar ik alleen heb dat kind zien zingen 
daar in het woud op die zonnedag. 
Ik zag haar aan en mijn ogen vingen 
uit blijde ogen een lichte lach…. 
 
En dat is al wat mij is gebleven 
die lichte lach als een snelle groet. 
Maar ‘k heb nog nooit van mijn hele leven 
de lente zó van dichtbij ontmoet. 
 

       Opgetekend door Nelly Martens. 
 

 
 
 
Zingen is de blikopener van je ziel! 
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Denk niet wit, denk niet zwart 

maar denk in de 

kleur van je hart. 
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