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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  

 

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
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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 Helmondseweg 10, Deurne 
 
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 
 
Ziekenbezoek: Toos Verberne Willy Martinalistraat 9,             323397 

     Nelly van de Kerkhof - Damen Vendelier 1     319670 

http://www.heiligewillibrorddeurne.nl
mailto:pastoor@heiligewillibrorddeurne.nl
mailto:info@levgroep.nl
mailto:pfcoolen@chello.nl
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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 
   

 
 
 

 

 
 
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. 

 

tel:0492%20541248
tel:0493%20310392
tel:077%204662285
mailto:riahonings@hotmail.com
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Woensdag 23 februari Koersballen  
in "De Wik" van 13.30 - 16.00 uur. 
 
Zaterdag 26 februari Kienen   
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur. 
 
Dinsdag 8 maart Alzheimer Café Peelland 
in dienstencentrum De Beiaard 
Pastoor de Kleijnhof 21 Asten. 
Aanvang om 19.30 uur. 
 
Woensdag 9 maart Koersballen  
in "De Wik" van 13.30 - 16.00 uur. 

 
Zaterdag 12 maart Kienen   
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur. 
 
Maandag 14 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.  
Organisatie en aanmelding: 
Mieke Evers, 06 30427438, mieke.evers@hotmail.com 
Carolien van der Hulst, 06 49942004, carolien@zangwerk.com 
 
Woensdag 23 maart Koersballen  
in "De Wik" van 13.30 - 16.00 uur. 
 
Zaterdag 26 maart Ontspanningsmiddag in de Walsberg 
Zie verderop in deze West Wijzer 
 
Zaterdag 2 april Kienen   
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur. 
 
Woensdag 6 april Koersballen  
in "De Wik" van 13.30 - 16.00 uur. 
 
Zaterdag 16 april Kienen   
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur. 
 

 

 

mailto:mieke.evers@hotmail.com
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De jarige van de maand Maart 2022 (vanaf 80 jaar en ouder). 
 
  5 maart Mevr. A. Strijbosch-Geurts Visser 4 kamer 218        81 jaar 
  5 maart Mevr. M. Camps-v. Bree  Pastoor Jacobsstraat 57              93 jaar 
  6 maart Mevr. A. Sloots-Nissink  Franckstraat  1                                93 jaar  
  6 maart Mevr. I. v. Kessel-v. Hoof  Zonneland 16                               89 jaar  
  7 maart Dhr.   A. v. Hecke Stationsstraat 101                                     93 jaar 
12 maart Dhr. J. Verberne Derpsestraat 19 d            80 jaar 
14 maart Mevr. M. Berkers-Verberne Nassauplein 8                           86 jaar 
18 maart Mevr. A. v.d. Heuvel-v. d. Vranden  Zandbosweg 104        86 jaar  
19 maart Mevr. A. Martens-Verberne Albert Schweizerstraat 4 a     83 jaar 
19 maart Dhr.    A. Manders Mauritsstraat 4            82 jaar 
20 maart Dhr.    W. v. d. Heijden Schutsboom 36           82 jaar 
24 maart Mevr. M. Verberne-Rooyakkers Derpsestraat 19 d          81 jaar 
27 maart Mevr. J. Koolen-van Bree Derpsestraat  66                           85 jaar 
28 maart Dhr.    J. v. d. Putten Molenstraat 33 J            82 jaar 
31 maart Mevr. W. Derkx Prinsenhof 5                                                  84 jaar 
 

Een van Harte Proficiat en een fijne verjaardag! 
 

Geld Pinnen 

 

De Rabobank heeft de KBO gevraagd enige aandacht te schenken aan het bestaan en de 
ligging van de pinautomaten in het centrum van Deurne. 

De pinautomaat bij het hoofdkantoor gelegen aan De Poort vlakbij het voormalige zieken-
huis is al enkele weken geleden verwijderd en is niet meer in gebruik.  

Alle geldautomaten zijn voortaan in bezit en in het gebruik van Geldmaat.  

(herkenbaar aan het gele logo)  

Voor het pinnen kunt u nu terecht:  

Bij de pinautomaat buiten op de parkeerplaats aan de Visser vlak naast de kerk,  

die is dag en nacht in gebruik. 

Bij Bruna Wolfsberg binnen, alleen tijdens de openingstijden van de winkel.  

Bij Primera Wever 4 binnen, alleen tijdens de openingstijden van de winkel.  
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De oplossing in de West Wijzer van februari is: NIEUWJAARSDUIK 
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Berichtje van de penningmeester. 
 
Als u geen automatische incasso hebt ingevuld en u hebt de contributie 
van € 26,00 nog niet betaald wilt u dit dan doen door het bedrag over te 
maken naar:  NL70  RABO 0110 8449 63 t.n.v. Noud van de Ven. 
 
  

Computeren!?! 
Hebt u dat nou ook? Dat u wel wilt computeren maar soms vastloopt en niet meer weet 
hoe u verder moet of hoe u iets de vorige keer ook al weer deed? 
Wist u dat er in de Wik mensen zijn die u daar verder mee kunnen en willen helpen? Het 
is géén algemene computercursus maar er wordt gewerkt met uw persoonlijke vragen. 
Privé les! 
Elke woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur kunt u terecht in de Wik met uw persoonlij-
ke computervragen. 
De kosten zijn €1,50 en u krijgt er de koffie gratis bij. 
Voor meer info mag u Toon v. d. Berkmortel bellen. 06-50818833 

 

Wijkhuis “D’n Houtenhoek gaat op vrijdag 18-02-2022 weer open. 
Alle activiteiten worden dan weer gestart . Alle coronaregels komen te vervallen. 
Iedereen is dus vrij om binnen te lopen op de inloopmiddag en het kienen gaat van start. 

De medewerkers van wijkhuis “D’n Houtenhoek heten u van Harte Welkom! 

 
Hieperdepiep hoera we mogen weer!!! 
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KBO’s Deurne West, St.Jozef, Vlierden en Walsberg 

Nodigen u uit voor een gezellige ontspanningsmiddag met: 

                             

                       ‘t Boekels Kwartierke 
 

 

 

Plaats : In het Gerardushuis  Walsberg  

Datum : op Zaterdag 26 maart 2022 

Aanvang : 14.00 uur     Zaal open om 13.15 uur 

Entree :  € 4,00 incl. kop koffie/thee met cake 

 AANDACHT     AANDACHT     AANDACHT 
 

De reeds gekochte oranje toegangskaartjes van 2020 zijn nog 
steeds geldig voor deze middag. 

 

Mocht u nog een kaartje willen bel dan naar:  

Piet Kuunders tel. 0493-319861 

Om de kosten te dekken zal er zoals gebruikelijk weer een loterij worden  

gehouden met leuke prijzen. 4 Loten voor 1 euro 
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Belastingendienst.   Leuker kunnen we het niet maken. 

Velen denken negatief over de belastingdienst, na alles wat er is mis gegaan bij 
de kinderopvang. 

Maar er zijn ook mooie dingen. De meeste mensen die wij als belastinginvullers 
helpen krijgen geld terug. Dat hangt natuurlijk af van inkomen en uitgaven van 
zorgkosten en gedane giften aan goede doelen. 

Maar buiten dat kan het ook zijn dat je in aanmerking komt voor Zorgtoeslag en 
als je in een huurhuis woont ook nog Huurtoeslag. En dat kan tocht aardig oplo-
pen en dus de moeite waard. 

Enkele voorbeelden voor Zorgtoeslag; 
Alleen staande inkomen per jaar van € 22.000 krijgt  € 111.00 per maand toeslag 
met partner € 22.000 per jaar krijgt  € 212 per maand. 
Alleen staande inkomen per jaar van € 25.000 krijgt  €  81.00 per maand toeslag.  
Met partner € 25.000 per jaar krijgt € 182,00  per maand.  
Naar gelang het inkomen hoger wordt, worden de bedragen per maand lager.  
Er wordt ook naar het vermogen gekeken. Bij alleen staande mag het niet meer 
dan € 120.020,00 zijn en met partner € 151.767,00 zijn. 
 

Voor Huurtoeslag mag de huur niet hoger zijn dan € 763,47 per maand en het 
vermogen, alleenstaand € 31.747,00 zijn en voor met partner € 63.494,00 zijn. 

Proef berekening, alleenstaand met inkomen € 22.000 per jaar en huur  

€ 763,00 en vermogen minder dan € 31.747,00 ontvangt rond € 297,00 per 
maand subsidie. 
Met partner inkomen samen € 27.000,00 per jaar en huur € 763,00 en  

vermogen minder dan € 63.494,00 ontvangt rond € 350,00 per maand subsidie. 

Doet U nog geen belasting aangifte, omdat U denkt wat niet weet wat niet deert, 
doet zich of ook zijn partner tekort. Vraag een van de belastinginvullers van KBO 
Deurne West om U daarbij vrijblijvend op weg te helpen.  

Voor de kosten hoef je het niet te laten. 

Leuker kunnen we het niet maken was jaren lang de slogan. 

De belastinginvullers 
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Klussendienst OVO   

ouderen voor ouderen in de gemeente Deurne. 

OVO kan altijd nieuwe leden en vrijwilligers gebruiken.  
Bent u geïnteresseerd? Neem dan even contact op.  
OVO is te bereiken via: Email ovodeurne@gmail.com Telefoon 06 25 26 15 32 maandag t/m 
vrijdag van 09.00-18.00 uur Bank IBAN NL27 RABO 0138 72 30 52  
 
OVO werkt samen met de gemeente Deurne OVO wordt gesteund door Stichting Steun Welzijnszorg 
Deurne OVO Ouderen voor Ouderen in de gemeente Deurne. 
 

Wat is OVO?  

OVO is een vereniging van ouderen die elkaar helpen met allerlei 'klussen' en zaken die in en rond huis 
gedaan moeten worden. OVO bestaat geheel uit mensen die soms een helpende hand nodig hebben en 
mensen die graag een helpende hand bieden (vrijwilligers). Er zijn geen betaalde krachten bij OVO betrok-
ken. Voor wie is OVO? OVO is in principe voor alle ouderen en voor mensen met een beperking in de ge-
meente Deurne die bij praktische dingen hulp nodig hebben. Wat doet OVO? De vrijwilligers van OVO hel-
pen u bijvoorbeeld om uw tuintje in het voorjaar weer in orde te brengen, de dakgoot schoonmaken of de 
gordijnen een keer uitwassen. Maar ook de schuur opruimen, naar de milieustraat rijden, een kapotte 
lamp vervangen of uw tuinhekje repareren. Eigenlijk kunt u met al uw vragen bij OVO terecht en wij kijken 
dan of de klus bij OVO past en of we er vrijwilligers voor hebben. Regel is wel dat het om een kleine klus 
gaat, d.w.z. dat hij binnen ongeveer 2 uur gedaan kan zijn. OVO streeft er naar zoveel mogelijk met 2 vrij-
willigers tegelijk te komen. Dat is gezelliger en het gaat sneller. Wat kost het? In principe kost de hulp van 
OVO niets. U betaalt alleen de werkelijk gemaakte kosten. Als we bijvoorbeeld voor u naar de milieustraat 
rijden dan betaalt u de stortkosten en de gereden kilometers. De uren van de OVO vrijwilligers kosten 
niets. Wel dient u lid te worden van de vereniging OVO, dat kost € 12,00 per kalenderjaar. Waarom moet 
ik lid worden? De contributie voor het lidmaatschap van OVO wordt gebruikt om gereedschappen, aan-

hangers en machines te onderhouden. 

Doet OVO alle klussen?  

Nee, de vrijwilligers van OVO bepalen zelf welke klussen zij kunnen en willen doen. Wij komen bijvoor-
beeld niet uw hele huis schilderen of behangen. We zijn er voor de klusjes die er eigenlijk nooit van ko-
men omdat u het zelf niet meer kunt en waarvoor het te duur of te klein is om een bedrijf in te schakelen. 
Wat we kunnen doen is ook afhankelijk van de vrijwilligers die aangesloten zijn bij OVO. OVO doet geen 
structurele, wekelijks terugkerende klussen zoals boodschappen doen of het gras maaien. Wie zijn de vrij-
willigers van OVO? In principe kan iedereen vrijwilliger van OVO zijn maar het zullen vooral ouderen zijn. 
Vrouwen en mannen die niet meer kunnen, hoeven of mogen werken maar zich nog vitaal voelen en wel 
iets voor anderen willen doen. U hoeft geen specifieke vakkennis te hebben om vrijwilliger te zijn, alle 
hulp is welkom. We zoeken mensen uit alle kerkdorpen en wijken van Deurne die vrijwilliger willen wor-
den van OVO. Kost het veel tijd om vrijwilliger te zijn? Iedere vrijwilliger van OVO kan zelf bepalen hoe 
vaak hij of zij wil helpen. Als u bijvoorbeeld een paar uur per week of per maand wilt helpen kan dat, maar 
als u meer tijd heeft is dat ook fijn. Kunnen vrouwen ook vrijwilliger worden? Jazeker kan dat, heel graag 
zelfs. Er zijn heel veel dingen die vrouwen beter of net zo goed kunnen. En bovendien is het gewoon ge-
zelliger als we met elkaar samenwerken om een bepaalde klus te klaren. Als ik een vraag heb? Als u een 
'klus' heeft, vrijwilliger wilt worden of meer informatie wilt, dan kunt u met ons bellen of mailen. De con-
tactgegevens staan op de achterkant van deze flyer. Als u met een vereniging of groep bent kunnen we 
ook naar u toekomen om te vertellen over OVO en de mogelijkheden. 
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KOERSBALVERSLAG 

9 februari 

 

Na een stilstand van drie maanden zijn wij 
weer begonnen met het koersballen. Het be-
gint er nu echt op te lijken dat het coronavi-
rus weer op de terugtocht is.  
Jo van Cuijk was vandaag de nummer 1 met 
een score van 26 punten.  
Toon Nelemans bezette de tweede plaats 
met 21 punten.  
Harrie Munsters gooide vandaag met 7 pun-
ten de hoogste score in een beurt. 

No. 1   Jo van Cuijk 26 

No. 2   Toon Nelemans 21 

No. 3   Theo Aarts 19 

No. 4   Mart Honings 16 

No. 5   Piet Kusters 12 

No .5   Franca Honings 12 

No. 7   Harrie Munsters 11 

No. 8   Tonny Martens 9 

No. 9   Corrie van Geffen 7 

Welkom LENTE in Nederland !!! 

Van kleuren wordt je rustig en blij! 

SUCCES! 


