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K.B.O. - BRABANT afd. Deurne West  20e jaargang 2021 

 

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 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 
 
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: 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   € 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,- 
 
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 Zaan 41,   0493-315640 Email: j.verdonck1@gmail.com 
   

 
 
 

 

Alles onder voorbehoud! En met de corona regels! 

 
Elke donderdagmiddag Inloopmiddag. 
 in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 13.30 - 16.00 uur. 
Tijdens de Inloopmiddag zijn de wijkwerkers Margriet Eickes  
en Krystyna Meijer van de LEV groep ook aanwezig om uw vragen te beantwoorden. 
 
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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Dinsdag 2 november Alzheimer Café Peelland 
in dienstencentrum De Beiaard 
Pastoor de Kleijnhof 21 Asten. 
Aanvang om 19.30 uur. 
 
Woensdag 3 november Koersballen  
in "De Wik" van 13.30 - 16.00 uur. 
 
Zaterdag 6 november Kienen   
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur. 
 
Maandag 8 november 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 17 november Koersballen  
in "De Wik" van 13.30 - 16.00 uur. 
 
Zaterdag 20 november Kienen   
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur. 
 
Woensdag 1 december Koersballen  
in "De Wik" van 13.30 - 16.00 uur. 
 
Zaterdag 4 december Kienen   
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur. 
 
Dinsdag 7 december Alzheimer Café Peelland 
in dienstencentrum De Beiaard 
Pastoor de Kleijnhof 21 Asten. 
Aanvang om 19.30 uur. 
 
Donderdag 16 december Kerstviering 
in De Wik om 14.00 uur. 
De zaal is om 13.30 uur open. 
Meer info verderop in deze West Wijzer. 
 
 

mailto:mieke.evers@hotmail.com
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De jarige leden van de maand November 2021 (vanaf 80 jaar en ouder). 

 
  7 Nov.     dhr. J. Smeets     Prinsenhof 3             87 jaar 
  7 Nov.     dhr. J.H.M. Frantzen  Mozartstraat 50    85 jaar 
  8 Nov.     dhr. W v. Goch    Groenewoud 31     84 jaar 
18 Nov.     dhr. A. v. d. Weijer   Zandbosweg 100    86 jaar 
21 Nov.     dhr. M. v. d. Weijer    Felix Timmermansstr. 29    84 jaar 
22 Nov.  mevr. N. Martens - Kuijpers Julianastraat 41    82 jaar 
25 Nov.  mevr. W. v. d. Kerkhof  Kruisstraat 133    87 jaar 
25 Nov.  mevr. P. v. d. Weijer - Biemans   Strauslaan 2        82 jaar 
30 Nov.  mevr. N Hesen-Coenders            Kruisstraat 107      83 jaar 
 

Een van Harte Proficiat aan álle jarige! 
 

Aan onze nieuwe leden: 

Dhr. P. Jonkers en  

Mevr. F. Jonkers - v. d. Vleuten. 

Robert Kochstraat 9 

Dat we u vaak mogen ontmoeten bij onze activiteiten! 

Beste leden 

Zoals jullie zien zijn de adressen weer vermeld bij de jarige, nieuwe 
leden en op de overlijdenspagina. In de jaarvergadering waren enkele 
leden het er niet mee eens dat de redactie de adressen weg liet.  

Ook al was het voor ieders veiligheid! 

Wel kwamen ze met de tip om bij de redactie kenbaar te maken  
als je niet met naam en/of adres vermeld wilt staan in de West Wijzer. 
 
Dus….. 
Wil je niet met naam en/of adres in de West Wijzer komen staan            
meldt dit bij: 
Ria Honings  
riahonings@hotmail.com 
of per telefoon 0493-319117   
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Fietstochten 

Wie heeft er zin om in het voorjaar met Anja v. d. Mortel - 
Spierings enkele fietstochten te organiseren. Zodat onze 
leden vaker samen kunnen gaan fietsen. Lijkt het je wat 
om dit te doen en wil je meer informatie dan mag je Anja 
bellen 06-53621236. 

Kienen 

De dames die het kienen organiseren zijn heel blij met de 
nieuwe afroeper van de kiengetallen. Na het overlijden van 
Willy Henraat was het improviseren hoe nou verder.  

Huub van Waaijenburg heeft deze taak op zich genomen. 
Hij heeft al enkele keren afgeroepen en iedereen is er zeer 
tevreden over!     Huub welkom bij de kienclub! 

Kookcursus 

Dit najaar willen we een kookcursus organiseren  

voor vrouwen en mannen. 

Hebt u interesse meld u dan bij: 

Marga Meulendijks tel. 0493-317801  

Haakt u ook aan? 

Haakt u ook aan op donderdagmiddag in Wijkhuis D’n Houtenhoek?  
Vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur kunt u binnen lopen en gezellig samen aan de slag met van 
alles en nog wat. Alles mag. Niets moet. Gewoon gezellig.   
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Gevraagd: Nieuwe ideeën 

Hebt u wel eens een idee waarvan u denkt:  
Goh, dat zou best eens leuk kunnen zijn voor mij en ook voor anderen? 

Hebt u er al eens met iemand over gepraat of…..  
houd u leuke ideeën voor uzelf? 

Dat zou wel heel jammer zijn voor uzelf maar ook voor anderen! 
Maak uw nieuwe ideeën kenbaar bij het bestuur, 

dan wordt er gekeken of we uw nieuw idee kunnen realiseren.  
Zou u willen helpen om uw idee uit te werken, graag,  

alle hulp is welkom, zeker bij nieuwe ideeën!  
En wie weet is uw idee wel een TOP idee! 

Al doende kom je tot nieuwe dingen! 
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Kent u “Eetpunt Smalle Haven “? Beerse 68 

 
Wij wel. Wij zijn er uit eten gegaan en het was erg lekker. 
De bediening was heel vriendelijk en alles was netjes verzorgd. 
Dat vroeg natuurlijk om een herhaling en we zagen dat  
verschillende leden van KBO Deurne West de weg naar  
de Smalle Haven al gevonden hebben. Ook niet zo moeilijk, 
het is achter de kleine Jumbo op de Koolhof. 
Er wordt gekookt door mensen met een beperking, (die er hun 
dagbesteding hebben), samen met hun begeleiding. 
Wilt u er ook eens gaan eten? Dat kan! 
Op dinsdag, woensdag en donderdag wordt er een warme 
maaltijd geserveerd en op vrijdag een lunch.  
Elke keer om half 1.  €6,- p. p.  
U kunt reserveren op tel. 06-52308242 of 
mailen naar eetpunt@oro.nl 
Smakelijk eten!     
Mart en Ria Honings 

 

Een oude schoen wordt een echte vriend! 
 

Met mamma naar de Schoenenreus.  
Nieuwe schoenen voor Trudy, Star en kleine Jerom. 
Maar Jerom is boos, hij wil niet mee. 
"Mijn schoenen weg? Kan niet…. waaróóóóm?" 
De linkerschoen is mooi, hij blinkt! Zijn neus lijkt op een vis....... 
Hij mag niet in de vuilnisbak.....omdat ik hem dan héél erg mis!! 
Hij is mijn vriend, mijn maatje, blijft slapen in mijn nieuwe slaapzak....... 
Ik geef mijn schoen een vissennaam, met zijn kapotte neus, die open bek. 
Zijn mond blijft altijd open staan...ik vind hem lief en noem hem Lekkerbek! 
Om 4 uur weer naar zwemles toe en Lekkerbek mag mee. 
Verstopt onder mijn warme jackje ... straks zeg ik zacht : oke! een twee!! 
Dan zwemmen we samen door het hekje. 
 
De badmeester doet een oogje dicht... 
want schoenen horen hier echt niet! 
Maar dan ziet hij de vissenkop en weet niet wat hij ziet......... 
"Wel moeilijk Jerom, zo met zijn twee, hou hem maar heel goed vast!" 
Vis Lekkerbek roept: blub  blub  blub!            

En met zijn koud kunstje  heeft hij iedereen verrast!! 

Groetjes Nelly Martens 
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Uitnodiging voor de Kerstviering.  
 

Op donderdag 16 december 2021 om 14.00 uur in “De Wik”. 

Het thema is: Kerst in verhalen! 

 

We zijn volop in voorbereiding om er een mooie kerstmiddag van te maken. 

Het is een viering voor en zoveel mogelijk door leden van onze eigen KBO Deurne West . 

 

 

 

 

 

 

 

De toegangskaarten voor deze middag kosten € 2,50  

en zijn te  verkrijgen tot 9 december 2021 bij: 

  

Marga Meulendijks Heuvel 30  telefoon 317801 en 06-81533224 

Nelly v.d. Kerkhof Vendelier 1  telefoon 319670 

Corrie van Geffen Past. Jacobsstraat 23  tel. 380303  

en op de inloopmiddag. 

 

Bij inlevering van deze toegangskaart, bij binnenkomst in de zaal, 

krijgt u 5 gratis loten. Ook kunt u loten bij kopen als u dat wilt.  

Deze kosten € 0,50 per lot.  

U hebt bij De Wik géén QR code nodig! 
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Mevr. A v. Dijk - Honings en Mevr. H. Koolen Smeets  
werden in de bloemetjes gezet omdat ze 25 jaar lid zijn. 

In een volle zaal werd afscheid genomen van Nelly v. d. Kerkhof  als bestuurslid. 

 

           Van Piet v. d. Berg  

      werd afscheid genomen 

        als secretaris. 

 

Ria Honings werd in 

de bloemetjes gezet  

voor het werk  

wat ze doet voor  

KBO Deurne West 

Helaas konden Martien Verberne bestuurslid en Harrie Munsters van de ledenadministra-

tie niet op de jaarvergadering aanwezig zijn maar ook van hen is afscheid genomen. 
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Notulen van de jaarvergadering over 2019 K.B.O. Deurne West.    

Datum vergadering: donderdag 14 oktober 2021. 

Locatie: De Wik. 
 

Aanvang vergadering: 14.00 uur   
Aanwezig 43 leden en alle bestuursleden.  
Afmeldingen ontvangen van 4 leden. 
 
Agendapunten: 
 
1)  Opening. 
Voorzitter Cees van de Ven heet iedereen van harte welkom. 
Wij alle zijn weer blij dat we weer elkaar mogen begroeten. 
We verheugen ons met de grote opkomst en dat het een vruchtbare  
vergadering mag worden. 
 
2)  Vaststellen van de agenda. 
De agenda wordt zonder wijziging vastgesteld. 
Er wordt een moment van stilte gevraagd voor onze overleden leden. 
 
3)  Mededelingen. 
In het verleden is ooit afgesproken, dat leden ouder dan 90 jaar geen contributie  
meer betalen. Omdat dit aantal snel oploopt is deze afspraak terug gedraaid, 
want er moet over elk lid contributie afgedragen worden aan KBO Brabant. 
 
4)  Ingekomen en verzonden stukken. 
De inkomende post en de E-mails, worden naar de betreffende personen 
doorgegeven en doorgestuurd. Wat belangrijk is voor alle leden,  
wordt ook doorgestuurd naar de redactie van de West Wijzer.  
De Rabobank clubactie is weer van start gegaan, dus graag alle leden stemmen. 
 
5)  Notulen van de jaarvergadering van 14 maart 2019. 
Geen opmerkingen en de vergadering gaat akkoord met de notulen. 
 
6)  Jaarverslag 2019 van de secretaris. 
Het jaarverslag van de secretaris staat in de West Wijzer van oktober 2021. 
Een correctie nodig, Hellevegers dit moet zijn: Helleman. 
 
7) Jaarverslag van de ledenadministratie. 
Op 31 december 2019 was het ledental van KBO Deurne West 246 leden: 
5 nieuwe leden. Welkom bij KBO Deurne West. 
8 leden hebben lidmaatschap opgezegd, om uiteenlopende redenen. 
11 leden zijn overleden. 
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8)  Financieel jaarverslag 2018 van de penningmeester. 
Het financieel jaaroverzicht wordt aan de leden overhandigd.  
De penningmeester geeft `n korte uitleg over de diverse posten. 
 
9)  Verslag van de kascommissie. 
De kascommissie bestaat uit: Harrie Manders en Cisca Mennen 
Beide hebben de kascontrole uitgevoerd, geen onvolkomenheden. 
De kascommissie hebben beide de decharge verklaring getekend.  
Dank aan de kascommissie. Harrie Manders is aftredend.  
Dhr. Jo van Cuijk meldt zich aan als nieuw lid. 
 
10)  Bestuursverkiezing. 
Volgens het rooster van aftreden en mogelijk herkiesbaar. 

Martien Verberne:   Stelt zich niet herkiesbaar. 
Marga Meulendijks: Stelt zich wel herkiesbaar.  

De voorzitter bedankt Martien voor zijn inzet. Er wordt op een later tijdstip op passende wijze afscheid 
genomen. Bedankt Marga met haar doorgaan. 
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) 25 jarige jubilarissen. 
Mevr. A. van Dijk- Honings  en Mevr. H. Koolen- Smeets. 
De voorzitter heeft lovende woorden en overhandigt beide dames een  
bosje bloemen met een oorkonde, wenst nog vele jaren goede gezondheid toe. 
 
12)  Overige activiteiten KBO Deurne West. 
De vaste activiteiten die ook voor 2019 gepland stonden, zijn alle niet  
doorgegaan, van wege de corona epidemie. 
 
13)  Rondvraag. 
Joep Mutsaers vraagt waarom er geen adressen meer staan bij de jarige en overledenen, in de West Wij-
zer? Omdat dit volgens de richtlijnen van de AVG is.  
Besloten is dat de mensen dit zelf moeten aangeven, met of zonder  
adres aan de redactie van de West Wijzer. 
Een voorstel is om samen met het Centrum, om en om te koersballen. 
Na een lange discussie is besloten, om alleen als de Wik door te gaan.  
Wel gaat de Wik met het Centrum overleggen, of er wel personen bij ons 
of bij hun mogen aan sluiten, conform de dan gemaakte afspraken. 
 
13)  Loterij. Geen loterij gehouden. 
 
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. 
 
15) Pauze 
 
Notulist, KBO Deurne West. 
oktober 2021. 
Piet van den Berg. 
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MijnHuisPast :  Veilig en comfortabel wonen in eigen huis? 

Een paar jaar geleden nam de KBO Kring-Deurne het initiatief om de ouderen in de ge-

meente Deurne voorlichting te geven over “hoe oud te kunnen worden” in je eigen wo-

ning, waarbij vooral veiligheid en comfort gewenst is. Er werden voorlichtingsbijeenkom-

sten gehouden bij alle KBO afdelingen en iedereen kon een gratis woonscan aanvragen, 

waarbij een deskundige vrijwilliger samen met de bewoner door het hele huis loopt en 

wijst op mogelijke verbeteringen. Helaas heeft het project vanwege Covid-19 ook geruime 

tijd stil gelegen.  

In de tussenliggende tijd heeft de KBO Kring-Deurne in een samenwerking met de gemeen-

te en andere lokale partijen het project MijnHuisPast (met een hele interessante website 

onder dezelfde naam) opgericht. 

Op dit moment worden er al (gratis) woonchecks gedaan en op donderdag 25 november 

om 13.30 uur gaan we weer een voorlichtingspraatje houden in de Kastanje in Liessel.  Wij 

hopen veel belangstellenden uit de hele gemeente Deurne te kunnen ontvangen en vooral 

natuurlijk uit Deurne-Zuid, dus uit Liessel, Neerkant en Helenaveen.  

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst gaan we ook in op simpele mogelijkheden om energie 

te besparen. 

 

www.mijnhuispast.nl/deurne  

 

http://www.mijnhuispast.nl/deurne
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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! 

Bekijk wie jij kunt helpen:  

   

Museum De Wieger vraagt vrijwillige baliemedewerkers voor in het weekend                                    

Als baliemedewerker ben jij het eerste aanspreekpunt. Ben jij de scholier of thuiswonende 

student (vanaf 16 jaar) die op één of beide weekenddagen op vaste tijden in het weekend 

(gemiddeld vier middagen van 12.00 tot 17.00 uur in de maand) wil helpen! 

Wandelmaatje en iemand om mee muziek te luisteren gezocht, Levgroep Deurne                                                                                                                            

Henk is 74 jaar en houdt van muziek uit de jaren '60 en '70. Ook is hij op zoek naar iemand 

die het leuk vindt om 1 keer in de week een wandeling met hem te maken. 

Museum Techniek met 'n Ziel in Neerkant vraagt rondleiders                                                                                                             

Altijd met mensen omgaan die er een leuke dag/middag van willen maken. Veel lachen en 

niet alleen verhalen vertellen, maar ook veel verhalen mogen aanhoren! Zou dat iets voor 

jou zijn? Dan zijn wij op zoek naar jou. Je krijgt alle tijd om je in te werken en bepaalt zelf 

de dag(en) wanneer je beschikbaar wilt en kunt zijn. 

Gezelschap gevraagd voor Henk, LEEF Deurne                                                                                        

Henk is 49 jaar en heeft autisme, hierdoor vindt hij het moeilijk om contacten aan te gaan.  

Hij heeft weinig familie/vrienden en vindt het leuk om samen boodschappen te doen en 

koken. Ben jij degene die dit leuk vindt en graag iets wil  betekenen in het leven van Henk! 

Kijk ook op www.deurnevoorelkaar.nl voor meer informatie over deze en andere hulpvra-

gen! 

Of neem contact op met LEV Deurne, T: 0493 – 35 25 00 of 

 Email: sociaalteamdeurne@levgroep.nl 

 

 

 

 

   Zorg goed voor elkaar en voor jezelf! 

(Houdt rekening met richtlijnen ter voorkoming van corona) 
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Alzheimer Café Peelland 

Thema 2 november: Ervaringsverhalen van mantelzorgers. 
Lotgenoten weten als geen ander hoe jij je als mantelzorger voelt en waar je tegenaan loopt. Ze 
kunnen je wellicht tips geven om de zorg voor je naaste wat gemakkelijker te maken of ze weten 
waar je hulp kunt vragen. Op deze avond hebben we een mantelzorger uitgenodigd die met de 
gespreksleider in gesprek gaat en zijn ervaringen vertelt. Want dat is het belangrijkste: Ervaringen 
met elkaar delen. Het kan op dinsdag 2 november in De Beiaard in Asten, van 19.30 tot 21.00 uur. 
 

Groeiende belangstelling 

Op de bijeenkomst van 5 oktober was de belangstelling alweer groter dan in september, na de 

stille corona-periode. Thema toen was “Wat leg ik vast bij de bank en/of notaris” met vooral aan-

dacht voor testament en levenstestament. De aanwezigen kregen veel informatie over niet altijd 

eenvoudige materie. De ervaringsverhalen zullen waarschijnlijk gemakkelijker binnenkomen en bij 

de gasten herkenbaar zijn. 

  

Iedereen is welkom 

Was bij de laatste Alzheimer Cafés aanmelden nog nodig, vanaf nu is iedereen welkom zonder 

aanmelden. We doen geen coronacheck omdat geen gebruik gemaakt wordt van de horeca. Wel 

vragen we de handen te ontsmetten; de tafels staan op veilige afstand van elkaar.   

De ACP-avonden zijn bedoeld voor mensen uit Deurne, Asten en Someren en vinden plaats in 

De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten van 19.30 uur tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 

uur. De laatste bijeenkomst dit jaar is op dinsdag 7 december met als thema: De overgang naar 

het verpleeghuis. 

Kerstlunch mantelzorgers 

KPN Mooiste Contact Fonds organiseert einde van dit jaar een kerstlunch voor mantelzorgers van 

mensen met dementie. Dit doen zij op dertien locaties in het land.  

Voor onze regio is die lunch in het PSV stadion en wel op dinsdag 7 december.  

(11.30 – 15.00 uur) 

Er kunnen vijftig personen deelnemen. 

De kerstlunch is bedoeld voor de mantelzorger die direct betrokken is bij de persoon met demen-

tie. (Dat betekent vaak dat het om een partner gaat van de persoon met dementie; het is niet de 

bedoeling dat men met twee personen inschrijft.)  

Er wordt een programma gemaakt rondom de lunch en er is aandacht voor ieder persoonlijk van 

vrijwilligers van het KPN fonds. 

Er zijn ook mensen vanuit het regionale bestuur van Alzheimer Nederland aanwezig. 

We willen de mantelzorgers werven via de Alzheimer cafés en de zorgtrajectbegeleiders/

casemanagers dementie. Indien er meer dan vijftig aanmeldingen zijn, wordt er een wachtlijst 

aangelegd. 
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Wereld Alzheimer Dag 
 

Voor mensen met (een vermoeden van) dementie, hun mantelzorgers en iedereen die in 
de buurt of binnen Deurne-West woont, vindt er in 
D’n Houtenhoek, een bijeenkomst plaats in het kader van  
Dementie Vriendelijke Gemeente. 
 
Het aantal mensen met dementie zal de komende jaren sterk toenemen. Naar verwachting 
zal ongeveer 1 op de 5 mensen getroffen worden door een vorm van dementie. Met deze 
getallen kun je er vanuit gaan dat iedereen daar op een gegeven moment in zijn (directe) 
omgeving mee geconfronteerd wordt.  
 
Vanuit de werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente wordt tijdens deze bijeenkomst in-
formatie gegeven, zijn er tips voor familie en buurtgenoten en kunnen ervaringen worden 
gedeeld.  
 
Iedereen is welkom! 
 
Datum:  Dinsdag 2 november  
Tijd      :  Inloop vanaf 18.30u, start 19.00u – 20.30u 
Locatie: Wijkhuis D’n Houtenhoek, Haydnstraat 30, 5751 ES Deurne 
 
Natuurlijk met in acht nemen van de dan geleden corona regels vanuit 
D’n Houtenhoek. De bijeenkomst is gratis, laagdrempelig, 
informatief en er is ruimte voor onderling contact.   
 
Voor vragen, informatie kunt u contact opnemen met: 
Margriet Eickes, wijkwerker Deurne-West. 
margriet.eickesl@levgroep.nl of 06 81 53 16 02 

mailto:margriet.eickesl@levgroep.nl
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Koersbalverslag 

22 september 

 
Op deze tweede dag waren wij weer met 8 personen die zich 

aangemeld hadden. Onze voorzitter die de vorige keren heel 

enthousiast aangemeld had, hebben we nog niet gezien. Maar 

dat komt ongetwijfeld nog. Franca Honings was deze keer  

onze nummer 1 met 29 punten. Toon Nelemans die er deze 

keer ook weer bij was behaalde een mooie tweede plaats met 

25 punten, met vlak daarachter Piet Raijmakers met 23 pun-

ten. De hoogste score met 7 punten werd behaald door Piet 

Raijmakers en dat zelfs twee keer, Franca en Mart Honings 

konden dus niet achter blijven en behaalden ook 7 punten. 

 

6 oktober 

 
Deze koersbaldag konden we weer een persoon extra verwel-

komen. Fijn dat we weer een echtpaar als nieuw lid konden 

inschrijven. Piet en Franca Jonkers van der Vleuten. Zij heb-

ben zich ingeschreven bij onze KBO. Zij waren heel enthou-

siast bij de kennismaking. Piet Raijmakers was deze keer de 

nummer 1 met 29 punten en Piet Kusters met 18 punten be-

zette de tweede plaats. De hoogste score met 7 punten in 

een beurt was dit keer voor Piet Raijmakers onze winnaar van 

deze dag. 

 

 

 

20 oktober 

 
Ook vandaag hebben zich weer 9 deelnemers aangemeld. Als 

we allemaal op komen dagen zijn wij toch nog met 15 deelne-

mers en dan kunnen wij weer koppels vormen. Vandaag had-

den wij zelfs 3 winnaars met 25 punten. Theo Aarts, Piet 

Raijmakers En Ton Ripson waren de gelukkigen.  

Toon Nelemans op de vierde plaats met ook nog 24 punten is 

het vermelden waard. Piet Raijmakers had vandaag de maxi-

male score met 9 punten in een beurt. En bovendien kwam er 

nog een score bij van 7 punten. Wij moeten toch een beetje 

meer reclame maken om het aantal deelnemers uit te brei-

den. 

 

 

 

 

No. 1   Franca Honings 29 

No. 2   Toon Nelemans 25 

No. 3   Piet Raijmakers 23 

No. 4   Mart Honings 22 

No. 5   Tonny Martens 14 

No. 6   Corrie van Geffen 8 

No. 7   Ton Ripson 7 

No. 8   Harrie Munsters 7 

No. 1   Piet Raijmakers 29 

No. 2   Piet Kusters 18 

No. 3   Piet van Dam 14 

No. 3   Franca Honings 14 

No. 5   Corrie van Geffen 9 

No. 5   Joep Mutsaers 9 

No. 7   Harrie Munsters 8 

No. 8   Mart Honings 7 

No. 9   Piet Jonkers 2 

No.1   Theo Aarts 25 

No.1    Piet Raijmakers 25 

No.1    Ton Ripson 25 

No.4    Toon Nelemans 24 

No.5    Mart Honings 14 

No.6    Harrie Munsters 13 

No.7    Franca Honings 11 

No.8    Tonny Martens 7 

No.8    Piet Jonkers 7 
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KBO, Deurne West samen met Jan Linders 

 

De samenwerking met Jan Linders is i.v.m. het coronavirus volledig in duigen gevallen.  
Jammer maar helaas. Samen met Jan Linders hebben we telkens uitgekeken naar een  
nieuwe start. Maar de persconferenties van minister-president Mark Rutte en minister  
Hugo de Jonge gaven aan dat het onverantwoord was en niet was toegestaan iets derge-
lijks, als een actie bij Jan Linders, te organiseren. Een verstandig besluit en dat moeten we 
respecteren en we zullen de landelijke regels moeten uitvoeren. 
 
Ik heb dit jaar nog regelmatig contact gehad met Jan Linders om de mogelijkheid te bekij-
ken om nog kleine acties op gang te zetten. Jan Linders vond dit niet verstandig. Wel heeft 
Jan Linders toen toegezegd om enkele acties, verkoop van aardbeien, gebak e.d., te organi-
seren waar de vrijwilligers van KBO Deurne West niet voor ingeschakeld hoefden te wor-
den. Al deze acties hebben tot nu toe toch nog  € 401,00 opgebracht. Dit jaar zullen nog 
enkele acties gehouden worden, in de vorm van het verkopen van producten, waarvan de 
KBO een gedeelte van de opbrengst van de verkoop krijgt. Verder zullen er dit jaar geen 
acties meer plaats vinden waarbij vrijwilligers ingeschakeld worden. Ook voor volgende 
jaar zal KBO Deurne West samen met Jan Linders niet meer plaats vinden en zal er weer 
een andere vereniging deelnemen aan deze voortreffelijke actie.  
Met deze actie erbij zal het KBO Deurne West in totaal ruim € 3.000 opbrengen, incl. de 
prognose van dit jaar.  
We willen natuurlijk Jan Linders Fonds heel hartelijk bedanken voor dit mooie bedrag. 

(Winkelen bij het Jan Linders Fonds was ook heel goed voor ons, KBO Deurne West) 
Verder willen we natuurlijk ook alle vrijwilligers hiervoor hartelijk bedanken want zonder 
deze vrijwilligers hadden we dit nooit kunnen realiseren. Eveneens willen we ook de klan-
ten van Jan Linders bedanken want zij hebben uiteindelijk de producten gekocht waarvan 
er een gedeelte van de opbrengst naar KBO Deurne West is gegaan.                              
 
Hennie van den Heurik, mede namens de werkgroep en vrijwilligers van  
KBO Deurne West, samen met Jan Linders. 
                                                                                 Deurne 20 oktober 2021 
 

Het Bestuur en alle leden bedanken Hennie v. d. Heurik, 
de werkgroep en alle vrijwilligers voor dit schitterende resultaat! 

 
DANK JULLIE WEL ALLEMAAL! 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 slang 6 klein kind 12 riv. in Italië 13 vette vloeistof 14 loofboom 16 pl. in Fle-
voland 18 scheepstouw 19 mislukking 21 luitenant 22 harde wind 24 per adres 25 in hoge 
mate 26 onderdanigheid 27 Europeaan 28 tot afscheid 30 namelijk 31 water in Friesland 33 
kiem 34 catastrofaal 37 inwonend 40 mager 41 ik 42 doorn 45 dartel 48 sint 49 circa 50 
Chinese munt 51 als onder 53 geweldig 54 gewoon 56 bergweide 57 muzieknoot 58 slin-
gerplant 59 lidwoord 60 tijdperk 62 Chinees gerecht 63 metalen staafje 65 zangnoot 66 
Scandinaviër 68 vleesstokje 70 hemellichaam 71 provinciehoofdstad. 

Verticaal: 1 geraamte 2 snel 3 public relations 4 een zeker iemand 5 onzin 7 Europeaan 8 
Bijbelse priester 9 bolgewas 10 snijwerktuig 11 jachtexpeditie 15 boetedoening 17 loopstok 
18 toename 20 op elkaar 23 vanwege 29 innig samen 32 bloeiwijze 35 niet in werking 36 
iedere persoon 38 afslagplaats bij golf 39 filmpersonage 42 flink en sterk 43 waterverf 44 
onzin 45 nachtrust 46 pianospeler 47 tegoed 48 lijn 52 eiergerecht 55 moeder 61 gravin 
van Holland 62 honingdrank 64 grappenmaker 65 droog (van wijn) 67 plus 69 overmatig. 

 

De oplossing van de puzzel in de West Wijzer van oktober is: THUISWERKEN 



20 


