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
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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 € 35,2

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

Beste leden van KBO Deurne West
Ook deze keer hebben we een lege agenda. Jammer, maar het is zo!
Wel heeft de redactie weer geprobeerd om een West Wijzer samen te
stellen die de moeite van het open doen waard is en waarin gelezen,
nagedacht, gepuzzeld en gekleurd kan worden. En we hopen dat u er
tevreden over bent!

Nieuw is deze keer dat de oplossing van de “PRIJZENPUZZEL”
doorgemaild kan worden naar riahonings@hotmail.com of met een
briefje in de brievenbus op Oude Liesselseweg 68.
Onder de goede oplossingen wordt een prijsje verloot.
Mochten er toch veranderingen komen in de agenda dan wordt het zo
snel mogelijk in de agenda op de website bijgewerkt.

Op www.kbodeurnewest.nl kunt u altijd terecht.

3

De jarige van de maand Mei 2020 (vanaf 80 jaar en ouder)
3 Mei Mevr. C. Verberne-Manders Willi Martinalistraat 9
3 Mei Mevr. M. v. d. Weijer-Daniels Hellemanstraat 68
4 Mei Mevr. T. Verhappen-Meulendijks Heuvel 31
4 Mei Dhr. F. Welten Pastoor Jacobsstraat 29
5 Mei Mevr. G. v. Doorne-Kivits Helmondseweg 75
10 Mei Dhr. H. v. d. Heijden Kuilheuvel 17
13 Mei Dhr. F. v. d. Burgt Beethovenlaan 6
14 Mei Mevr. A. Manders-Sonnemans Pastoor Jacobsstr. 76
21 Mei Dhr. J. v. Rijt Wagnerstraat 14
25 Mei Mevr. G. Bellemakers-Donkers Visser 18
27 Mei Mevr. M. Kivits Helmondseweg 73
31 Mei Mevr. R. Vermeer-Smits Strausslaan 1

82 jaar
80 jaar
88 jaar
87 jaar
89 jaar
89 jaar
84 jaar
83 jaar
88 jaar
89 jaar
87 jaar
86 jaar

Hartelijk Gefeliciteerd en alle goeds in de komende jaren.

Gedicht van Harold Zoet
“Ineens ben ik in tranen.
Voel ik me alleen en maakt de
uitzichtloos me gek.
Grijpt de angst me naar de keel.
Op andere momenten ben ik positief.
Zie ik wat het ons brengt.
Hoe we dit op een of andere manier nodig hadden.
De wereld die steeds harder draaide.
Het milieu dat schreeuwde om aandacht.
Mensen die schreeuwde om rust.
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En nu lijkt het alsof de natuur
aan de rem heeft getrokken.
Aan de noodrem.
Alles komt tot stilstand.
Behalve in de zorg.
Daar is de druk enorm.
De mensen die we jarenlang onderwaardeerden,
een hongerloontje betaalden,
zijn nu onze helden.
We klappen voor ze.
Nu wordt zichtbaar wat er echt toe doet.
Gezondheid, saamhorigheid, liefde en verbinding.
De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn.
We leren nu hoe kwetsbaar we zijn.
Dat niets zeker is in het leven.
En hoe dom we zijn geweest.
Om geld, status en schoonheid
tot het hoogste goed te verheffen.
Honderd kilometer per uur te rijden voor het milieu??
Velen zouden zich er niet aan gehouden hebben.
Nu is er bijna niemand meer op de weg.
Verre vakanties waren de normaalste zaak van de wereld.
Sterker nog, het was een trend waar
iedereen graag aan meedeed.
Hoe verder, hoe beter.
En nu vliegt er bijna niemand meer.
Kinderen brachten we massaal naar de
kinderdagverblijven en BSO’s.
Onze carrières waren belangrijk.
Gaven ons aanzien.
Thuisblijfmoeders moesten zich altijd verdedigen.
Het woord alleen al……
Nu we verplicht thuis zitten en onze kinderen ook,
weten we de spelletjes weer te vinden.
De verf en de klei. Worden we zelf weer een beetje kind.
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Onze ouderen, waar we voorheen nauwelijks naar omkeken.
Worden nu beschermd met man en macht.
We bieden onze hulp aan.
Doen boodschappen voor ze en zingen ze toe zodat
ze zich niet vergeten voelen.
We bellen en skypen omdat we ze niet kunnen bezoeken.
En nu we de kapper, de schoonheidssalons
en de rimpeldokter niet meer kunnen bezoeken,
wat zal er overblijven van onze schoonheidsidealen?
Onze drang om jong te blijven terwijl we niets liever willen
dan oud worden.
De natuur kan eindelijk ademhalen.
De natuur waar wij deel van uitmaken
maar waarvan wij zo vervreemd waren geraakt.
Wat zijn we nietig als de natuur van zich laat horen.
Tsunami’s. orkanen, bosbranden, epidemieën.
Dan laten we alles vallen en hebben elkaar nog.
Naakt en kwetsbaar.
Ik haal ook eens diep adem en droog mijn tranen.
Het komt goed”.
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Prijzenpuzzel 1
De letters combineren met de cijfers.
Het is leuk en heel goed om je geheugen te trainen!
Heel veel succes met puzzelen!

Wilt u meedingen naar het prijsje?
Mail de oplossing naar riahonings@hotmail.com
of een briefje in de brievenbus op Oude Liesselseweg 68
onder vermelding van je naam en adres.
Wie o wie gaat er met het prijsje vandoor???
Bekendmaking in de West Wijzer van juni!
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Moederdag
Wist u dat de allereerste Moederdag in Europa plaats vond in Antwerpen op
15 augustus 1913. Vanuit Amerika was via de haven van Antwerpen deze speciale dag
voor moeder overgewaaid.

Mijn moeder
Mijn moeder, ik vergeet haar nooit meer,
ik voel nog die hechte band met haar,
maar helaas, ze leeft allang niet meer
mijn moeder, ze was me zo dierbaar.
Mijn lieve moeder, de spil van het gezin,
o, zo zorgzaam en altijd aanwezig,
moeder, ze maakte het allen naar de zin
en was altijd met haar kinderen bezig.
Een lieve moeder, om dankbaar voor te zijn,
die haar kinderen alle liefde heeft gegeven,
behandelde elk kind gelijk, groot en klein
de zorg voor haar kinderen, was haar leven.
Mijn moeder, die zoveel liefde kon schenken,
zij is nu bij God, haar taak op aarde is volbracht,
ik mis haar nog, en blijf altijd aan haar denken
mijn lieve moeder, die mij heeft groot gebracht.
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Maria
Vandaag zat ik onverwacht
je levensverhaal te lezen,
het vertrouwen dat je had,
ik kan hier wel jaloers op wezen.
Je hoorde van de engel dat je
Gods Zoon in je mocht dragen,
maar zat jij diep van binnen
niet met heel veel vragen?
Was je niet bang dat
Jozef je ging verlaten,
en durfden jullie er samen en
met je ouders over te praten?
Voelde jij je toen wel
gelukkig in Nazareth,
of was het een vlucht
naar je nicht Elisabeth?
Maria, hier kan je nu geen
antwoord meer op geven,
je bent voor mij een voorbeeld
hoe je als christen mag leven.
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Sport woordzoeker
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