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 Email: margameulendijks@upcmail.nl
BESTUURSLID: Martien Verberne
Willy Martinalistraat 9, 5751 PS Deurne  0493-323397 Email: m.verberne@chello.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  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: 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
2

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: 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!
Vanaf 6 september 2021 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.
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Dinsdag 5 oktober Alzheimer Café Peelland
in dienstencentrum De Beiaard
Pastoor de Kleijnhof 21 Asten.
Aanvang om 19.30 uur.
Woensdag 6 oktober Koersballen
in "De Wik" van 13.30 - 16.00 uur.
Zaterdag 9 oktober Kienen
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur.
Maandag 11 oktober 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
Donderdag 14 oktober Jaarvergadering in de Wik 14.00 uur
Wilt u deze West Wijzer mee brengen naar de vergadering
dan hebt u alle gegevens bij de hand!
Meer info verderop in deze West Wijzer.

U moet zich aanmelden voor deze vergadering bij
Marga Meulendijks Tel. 0493 - 317801
Woensdag 20 oktober Koersballen
in "De Wik" van 13.30 - 16.00 uur.
Zaterdag 23 oktober Kienen
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur.
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.
4

De jarige leden van de maand oktober 2021(vanaf 80 jaar en ouder).
5 okt.
11 okt.
15 okt.
16 okt.
17 okt.
18 okt.
27 okt.
27 okt.
28 okt.

mevr. M. Lammers - v. Leeuwen
dhr. F. Soszna-Meurice
mevr. M. v. Houts - v. Riel
dhr. P. Nieuwendijk
mevr. G. Nelemans - Grun
mevr. M. v. Bakel - Martens
dhr. J. v. d. Heuvel
dhr. H. Matthijssen
mevr. G. Aarts - Verspaay

81 jaar
81 jaar
92 jaar
84 jaar
81 jaar
83 jaar
86 jaar
83 jaar
91 jaar

Een van Harte Proficiat voor alle jarigen!
Mededelingen:
Voor de veiligheid van onze leden plaatsen we geen adressen meer bij de jarige,
op de overlijdenspagina en bij de nieuwe leden. Veiligheid gaat voor alles!
Het Line Dance ligt voorlopig stil vanwege te weinig deelnemers.
De jaarvergadering is voor de pauze over het jaar 2019
en na de pauze over het jaar 2020.
U moet zich melden voor deze jaarvergadering bij :
Marga Meulendijks tel. 0493-317801
Breng deze West Wijzer mee naar de vergadering dan hebt u alle gegevens bij de hand!
We zijn in volle voorbereiding voor de Kerstviering met als thema , Kerst in verhalen!
De Kerstviering is op donderdag 16 december in de Wik.
Meer info in de komende West Wijzer.

Aan onze nieuwe leden:
Mevr. W. v. d. Kerkhof
Mevr. A. v. d. Mortel - Spierings

Dat we u vaak mogen ontmoeten bij onze activiteiten!
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Uitnodiging voor de jaarvergadering K.B.O. Deurne - West
Beste leden van KBO Deurne - West,
Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarvergadering
over de jaren 2019 en 2020.
Datum vergadering: Donderdag

14 oktober 2021

Waar: “De Wik”
Tijd: 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Tijdens de vergadering krijgt u koffie/thee en twee consumptiebonnen.
Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
LOTERIJ
Een lot kost € 1.00
U kunt er geen extra bijkopen, maar U mag wel een donatie doen.
De agendapunten voor deze vergadering staan in deze
”West Wijzer”
Leden die zich verkiesbaar willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen dit
tot 10 oktober doorgeven aan de voorzitter.
Telefonisch, 06 21840561
E-mail: ceesvandeven@hetnet.nl

Vriendelijke groet en tot 14 oktober in “De Wik”
Het bestuur KBO Deurne West
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Agenda voor de jaarvergadering over het jaar 2019.
Datum vergadering: donderdag 14 oktober 2021 in “De Wik”
Aanvang vergadering: 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Agendapunten :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Opening.
Vaststelling van de agenda.
Mededelingen.
Ingekomen, verzonden stukken.
Notulen van de jaarvergadering van 14 maart 2019.
Jaarverslag 2019 van de secretaris.
Jaarverslag van de ledenadministratie.
Financieel jaarverslag 2019 van de penningmeester.
Verslag van de kascommissie, Harrie Manders en
Sisca Mennen. Harrie Manders is aftredend.
Nieuw kascommissie lid, voor 2020.

Pauze
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 10 oktober doorgeven aan de voorzitter.
11) 25 jarige jubilarissen.
Mevr. A. van Dijk - Hoonings
Mevr. H. Koolen - Smeets
12) Overige activiteiten KBO Deurne-West in 2021.
13) Rondvraag.
14) Afsluiting van deze jaarvergadering.
15) PAUZE
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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, 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 de 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 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.

10

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 fijne samenwerking met het Jan Linders Fonds
gehad, met een mooi resultaat voor KBO Deurne West.
Voor deze activiteiten was er veel belangstelling en een mooie
opkomst van onze leden.
Van 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 was 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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Agenda voor de jaarvergadering over het jaar 2020.
Datum vergadering: donderdag 14 oktober 2021 in “De Wik”
Aanvang vergadering: 15.30 uur
Agendapunten :
1)

Opening.

2)

Vaststelling van de agenda.

3)

Mededelingen.

4)

Ingekomen, verzonden stukken.

5)
6)

Notulen van deze jaarvergadering van 14 oktober 2021.
Komt in West Wijzer van december 2021 te staan, over het jaar 2020.
Jaarverslag 2020 van de secretaris.

7)

Jaarverslag van de ledenadministratie.

8)

Financieel jaarverslag 2020 van de penningmeester.

9) Verslag van de kascommissie, Cisca Mennen en Jo van Cuijk
Sisca Mennen is aftredend.
Nieuwe kascommissie leden, voor 2021.
Pauze
10) Bestuursverkiezing, volgens het rooster van aftreden.
Harrie Munsters: Stelt zich niet herkiesbaar.
Leden die zich verkiesbaar willen stellen voor een bestuursfunctie
kunnen dit tot 10 oktober doorgeven aan de voorzitter.
11) 25 jarige jubilarissen. Over het jaar 2020 geen jubilarissen.
12) Overige activiteiten KBO Deurne West in 2022.
13) Rondvraag.
14) Loterij.
15) Afsluiting van deze jaarvergadering.
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Jaarverslag 2020 van het secretariaat.
Wij als KBO Deurne West zijn het nieuwe jaar gestart met een
gezellige Nieuwjaars receptie in ontmoetingscentrum De Wik.
Na de feestdagen, zijn onze vaste activiteiten weer van start gegaan.
De Inloopmiddag, Line-Dance, Kienen en het Koersballen.
Dit jaar hebben wij onze vrijwilligers ook weer bedankt, voor hun inzet.
In maart hebben we de eerste lockdown over ons heen gekregen
wegens corona, dit had grote gevolgen voor onze activiteiten zoals:
geen doorgang van onze jaarvergadering 12 maart.
De boven genoemde activiteiten zijn ook stil komen liggen,
maar ook de busreis, het fietsen, ontspanningsmiddag en de
kerstviering gingen niet door.
Omdat er geen pinksterbloemetje is verzorgt, heeft het bestuur ervoor
gekozen een cadeaubon naar alle leden te laten bezorgen.
In december heeft het bestuur weer een cadeaubon geregeld, naast de
Sinterklaas attentie.
Diverse verslagen en informatie kwamen in de West Wijzer te staan.
De redactie van de West Wijzer heeft haar uiterste best gedaan om de
leden te informeren en te vermaken met puzzels, verhalen enz.
Een groot compliment voor de redactie, om toch elke maand weer een goed gevuld blad
te verzorgen, ondanks dat er geen activiteiten waren.
Van de KBO Kring Deurne: tweemaal een Kringraad vergadering,
Vrijwilligersdag, Bedevaart te Ommel en de Dag van de Ouderen,
deze zijn ook niet doorgegaan.
Bestuur KBO Deurne West, heeft bestuursvergaderingen gehouden in,
januari, februari, maart, augustus, september en oktober.
De opnieuw geplande jaarvergadering 15 oktober mocht weer
niet doorgaan wegens de 2e lockdown.
Verder hebben we diverse telefonische contacten en mailtjes van
KBO Brabant behandeld. Wat belangrijk was stond in de West Wijzer.
Februari 2021. Bestuur en notulist: KBO Deurne West.
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NIEUWSBRIEF WIJKHUIS “D’N HOUTENHOEK”

21-09-2021

Beste Gebruikers,
Afgelopen 14 september 2021 heeft de laatste persconferentie rondom
Covid-19 plaats gevonden.
Naar aanleiding van de laatste persconferentie moeten wij U mededelen dat er vanaf zaterdag 25 september 2021 bij de ingang gecontroleerd moet gaan worden of Uw leden gevaccineerd zijn of bij de GGD recent getest zijn.
Dit doen wij middels het scannen van de QR-Code op de telefoon of van een uitgeprinte
versie in combinatie met het identiteitsbewijs.
Uw leden dienen ten aller tijden een bewijs mee te brengen.
Gaan wij niet bij de ingang controleren, dan lopen wij het risico als bestuur van het wijkhuis
op een boete en/of sluiting.
Ook wij worden gecontroleerd!
Deze week komt er ook een bericht te hangen op de voordeur zodat iedereen dezelfde informatie krijgt.
Wij vragen hiervoor Uw begrip en richten ons op een fijn verblijf in ons wijkhuis.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Wijkhuis “D’n Houtenhoek”.

De Wik,
Beste leden,
Ook bij de Wik wordt er gecontroleerd op uw QR code om dezelfde reden als hierboven is beschreven.
KBO Deurne West.

Tip: leden die nog geen (papieren) coronatoegangsbewijs (QR-code) hebben,
kunnen 0800-1421 bellen. Ze dienen hun BSN-nummer en postcode bij de hand te houden.
Kies voor het doorkiesnummer 1. Alles gaat door middel van het intoetsen van nummers op
de telefoon.
Of 0800 - 1351 hier krijgt me wel iemand aan de telefoon maar de wachttijd is vaak langer.
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Alzheimer Café Peelland
Thema 5 oktober: Goed zorgen voor later nu het nog kan.
Er komt een moment waarop iemand met dementie zelf geen beslissingen meer kan nemen.
Je kunt je financiën niet meer regelen. Weten je nabestaanden wat je wensen ten aanzien van
een al dan niet vrijwillig levenseinde zijn? Voor dit soort vragen moet je tijdig allerlei zaken
vastleggen. Welke zaken moet je vast gaan leggen bij de notaris en wanneer? Kortom, hoe
vind je de weg in de wereld van regels en wetten over deze vaak ook emotionele kwesties?
Hierover gaat de gespreksleider in gesprek met twee medewerkers van DELA, vooral bekend
vanwege uitvaarten, maar ook deskundig op dit gebied.
Het kan weer, een ACP
Na een lange periode zonder Alzheimer Café en enkele kleine bijeenkomsten, was er op 7 september weer een min of meer “gewoon” ACP. De ingang en de zaal van de Beiaard waren aangekleed als echt Alzheimer Café, met banners, foldertafel, boekenstand en een gezellige, functionele, coronaproof opstelling. In totaal waren een kleine veertig mensen aanwezig: mensen met dementie, mantelzorgers en belangstellenden, maar uiteraard ook vrijwilligers (onder andere voor
de koffie en thee) en diverse professionals. Het werd een geanimeerde bijeenkomst, zonder thema, maar met uitleg over doel en werkwijze van het Alzheimer Café en met volop mogelijkheden
om vragen te stellen. Daar werd goed van gebruik gemaakt en de gespreksleidster wist op soepele wijze de professionals bij de gesprekken te betrekken. Liedjeszanger Piet Driessen uit Deurne zorgde voor een passende, ontspannen, muzikale omlijsting. Op deze avond bleek: het kan
weer en mensen durven en willen weer.
Aanmelden
Op 5 oktober dus weer een bijeenkomst met een thema. Veel mensen zullen met genoemd probleem te maken hebben en we verwachten dat er veel belangstelling is. We moeten rekening
houden met coronaregels zoals die in het land en specifiek in de Beiaard gehanteerd worden.
Daarom vragen wij onze gasten zich vooraf aan te melden, zodat we speciale maatregelen tijdig
kunnen communiceren.
Aanmelden kan via alzheimercafepeelland@gmail.com of telefonisch bij Piet Schippers, tel. 0493
-692695 of 06 27338017.

Volgende ACP’s
De volgende twee bijeenkomsten zijn op dinsdag 2 november (Ervaringsverhalen van mantelzorgers) en dinsdag 7 december (De overgang naar het verpleeghuis).
De avonden zijn bedoeld voor mensen uit Deurne, Asten en Someren en vinden plaats in De
Beiaard in Asten, Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Inloop vanaf 19.00 uur.
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Veel plezier met kleuren!
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Stem op ons!!!!!
Doe mee met Rabo Club Support 2021
Ook dit jaar houdt de Rabobank een actie om de clubkassen te spekken.

Wij KBO Deurne West zijn van de partij!
Als u lid bent van de Rabobank krijgt u een uitnodiging om te stemmen.
U kunt op ons stemmen van 4 tot en met 25 oktober.

Maar…. bent u niet zo thuis op de computer, laat uw stem dan niet verloren gaan en
lever de uitnodiging in bij een van de bestuursleden of bij de redactie.

Zij gaan dan voor u stemmen zodat ook uw stem benut wordt.
Verslag van het koersballen
8 september 2021
No. 1 Piet Raijmakers

30

No. 2 Franca Honings

26

No. 3 Theo Aarts

13

No. 3 Mart Honings

13

No. 5 Tonny Martens

9

No. 6 Joep Mutsaers

8

No. 7 Ton Ripson

7

No. 8 Harrie Munsters

2

Het koersballen is ook weer van start gegaan. Het is inmiddels een jaar geleden dat
wij voor de laatste keer gekoersbald hebben. Maar de eerste deelnemers hebben
zich weer aangemeld met veel enthousiasme. Piet Raijmakers scoorde vandaag als de
nummer 1 met 30 punten. Op de tweede
plaats volgde Franca Honings met 26 punten. Acht deelnemers hebben vandaag
mee gedaan waarvan Piet Raijmakers en
Mart Honings de hoogste score behaalden
met 7 punten. Piet Raijmakers behaalde
zelfs twee keer de score van 7 punten.
hjm09092021
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 linie 6 pl. in Overijssel 12 dikke vloeistof 13 dierlijke uitwerpselen 14 gard 16 eindbedrag 18 kreet 19 sluis 21 boven 22 telwoord 24 luitenant 25 teer 26 loon 27 vragend vnw. 28 slee 30
eerste kwartier 31 populair 33 reeds 34 deel v.e. geschrift 37 aldoor 40 tijdperk 41 een zeker iemand
42 fakkel 45 zeemacht 48 senior 49 Oude Testament 50 vanwege 51 motorschip 53 kraan 54 verbond
56 kuil 57 rondhout 58 oxidatie 59 ingenieur 60 Turks bevelhebber 62 tochtje 63 eikenschors 65 op de
wijze van 66 motto 68 melkklier 70 kracht 71 sieraad.
Verticaal: 1 werelddeel 2 pl. in Gelderland 3 nummer 4 lokspijs 5 vaste lezer 7 voortreffelijk 8
troefkaart 9 Gedeputeerde Staten 10 kopergravure 11 stijloefening 15 zangspel 17 bedevaartplaats 18
leemte 20 bijnaam 23 Japans bordspel 29 deel van Oostenrijk 32 land in Afrika 35 pausennaam 36
grappenmaker 38 glorie 39 naaldboom 42 laks 43 reiziger 44 deel v.d. keel 45 seinalfabet 46 hobbyist
47 tandglazuur 48 later 52 kuststrook 55 lidwoord 61 Engels bier 62 korte snelle beweging 64 einder
65 grote papegaai 67 daar 69 laagtij.
De oplossing van de puzzel in de West Wijzer van september is: ZOMERHUISJE
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