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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  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 
 
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. 
 
Website van KBO Deurne West:  www.kbodeurnewest.nl 
 
 

mailto:Luc.Dirckx@politie.nl
mailto:info@levgroep.nl
mailto:pfcoolen@chello.nl
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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 
 
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 
   
 

 
 
 
 
 
 
Elke week op donderdag 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. 
Meer informatie over de Corona regels staan verderop in deze West Wijzer. 
 
Bij ons aan tafel bij Zalen v. Bussel 
Elke dinsdag én zondag. 
Aanvang 17.00 uur € 18.50 p.p.  
Inclusief een consumptie en een kop koffie of thee. 
Tot twee dagen ervoor kunt u reserveren op  
tel. 06-20881380 of 313117. 
 
Woensdag 2 september Koersballen  
in "De Wik" van 14.00 - 16.45 uur. 
 
Zaterdag 5 september Kienen   
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur. 
 
Maandag 14 september 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.  
 

tel:0492%20541248
tel:0493%20310392
tel:077%204662285
mailto:riahonings@hotmail.com
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Op woensdag 16 september start het Line-Dance 
wekelijks van 10.30 uur tot 11.45 uur in de WIK. 
Ook niet leden zijn welkom om gezellig mee te komen dansen. 
 
Woensdag 16 september Koersballen  
in "De Wik" van 14.00 - 16.45 uur. 
 
Zaterdag 19 september Kienen   
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur. 

 
Woensdag 30 september Koersballen  
in "De Wik" van 14.00 - 16.45 uur. 
 
Zaterdag 3 oktober Kienen   
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur. 
 
Donderdag 15 oktober Jaarvergadering 
Meer informatie in de West Wijzer van oktober. 
IVM met het Corona virus is het nodig om u aan te melden. 
Dit kunt u telefonisch doen bij: 
Marga Meulendijks tel. 0493 317801 
Piet Beekman tel. 0493 319254 
Cees v. d. Ven tel. 06 21840561 
 

 
Prijzenpuzzel 3   
Deze is gewonnen door Tonnie Manders Kemper 6 

De oplossing van de woordzoeker was: Zonnepanelen. 
Van Harte Proficiat Tonnie met je prijs! 
De oplossing van de Zweedse puzzel was: 
Strandseizoen. 
 

Coronarondje 

 
Kijk ze gaan in ’t ochtendstondje, tijd voor hun coronarondje, 
elke dag in ’t vertrouwde buurtje, blik vooruit, hun steevast uurtje. 
 
Tussen hen, ze weten beter, amper anderhalve meter, 
blij door ’t virus dat ze misten, laten zij zich niet kisten. 
 
         Lucas Kruse 
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De jarige leden van de maand september  2020(vanaf 80 jaar en ouder). 
 
  1 sept.  dhr.    M. Verberne Willi Martinalistraat 9  80 jaar  
10 sept.  mevr. J. Frantzen - Hanegraaf Mozartstraat 50            81 jaar 
15 sept.  dhr.    A. Grun Pastoor Jacobsstraat 44   81 jaar 
16 sept.  mevr. R. v. d. Ven - v. Heijster  Visser 4  K. 329  92 jaar 
20 sept.  mevr. J. v. Kessel - Strijbosch  Helmondseweg 109c 89 jaar 
20 sept.  mevr. J. Seuren - Pubben  Julianastraat 9   91 jaar 
25 sept.  dhr.   J. Kusters  Hellemanstraat 96   86 jaar 
25 sept.  dhr.   P. Jegerings Vendelier 22    82 jaar 
30 sept   dhr.   H. Manders Kemper 6         82 jaar 

 

Een van Harte Proficiat voor alle jarigen! 
 

 

Nieuw lid 
 
Een van Harte Welkom aan ons nieuw lid: 
Anja v. d. Mortel - Spierings 
Zonneland 5 

 

 
Dat we u vaak mogen ontmoeten bij onze activiteiten! 
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Wijkhuis d’n Houten Hoek regels in deze Corona tijd. 
 
De inloop op donderdagmiddag: 
 
Het kaarten vindt geen doorgang ivm besluit van het bestuur van  
Wijkhuis “D’n Houtenhoek”. 
In plaats daarvan organiseren Margriet - Eugenie - Mieke: aanhaken met of 
zonder eigen handwerkje met het welbekende kopje koffie voor de leden van  
KBO Deurne West. VAN HARTE WELKOM op de inloopmiddag! 
 
Kienen op zaterdagmiddag: 

 
Kienen kan alleen doorgang vinden door gebruik te maken van de ruimte bij de 
bar EN de ruimte in de achterzaal. 
Er is een technische aanpassing  ivm het geluid voor het afroepen van de 
nummers. Willie is benaderd om de kaarten te plastificeren zodat deze ontsmet 
kunnen worden en wij zo veilig mogelijk kienen. Voor de deelnemers geldt 
gebruik alleen EIGEN fiches. VAN HARTE WELKOM op de kienmiddag! 
 

Wij willen iedereen vragen: 
- Bij binnenkomst handen desinfecteren 
- De looproute te volgen, ook als je een toiletbezoek doet 
- De afstand van 1,5 m te respecteren 
- Consumpties te betalen bij de bar aan de kant van het scherm 
- Bij klachten van hoesten, niezen en koorts thuis te blijven 
- Ben je positief getest, geef het ons door 
- ( tel. Wijkhuis 311129 of Mieke 06-30427438 ) en blijf 14 dagen thuis. 
- Registreer je bij binnenkomst of als het je gevraagd wordt, 
-  ivm contactonderzoek GGD. 
- Heb respect voor wat een ander doet of laat. 

 

Voor de koersballers en andere gasten in “De Wik”  
 
Lees bij binnenkomst hun regels en volg ook daar de aanwijzingen op. 
Zijn de regels u niet helemaal duidelijk, vraag ze na. Bij “De Wik” als ook in het 
“Wijkhuis” worden ze u graag uitgelegd.  

 
Deze regels zijn er voor ons aller veiligheid! 
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Bedevaartkerk van 
Onze Lieve Vrouw van Ommel 

binnen de Franciscusparochie 
 

Marialaan 20, 5724 AB Ommel. Tel: 0493-691415     
ommel@rkfranciscus.nl      www.mariavanommel.nl 

 

=========================================================================== 
 

Ommel, juli 2020 
Geachte Heer/ Mevrouw, 
 

Reeds 33 jaar is er in de bedevaartkerk van Onze Lieve Vrouw van Ommel op de 
tweede dinsdag in oktober een speciale viering voor allen die op zoek zijn naar 
bemoediging in hun leven: de “Middag van bemoediging”. (voorheen Regionale 
Ziekenmiddag in september)   
Echter, dit jaar zal in verband met het coronavirus de 34e viering op  
dinsdag 13 oktober anders dan anders zijn namelijk alleen digitaal. 
Het thema van deze digitale viering zal zijn:  
 

Maria, help ons om te gaan met beperkingen. 
 
Deze viering wordt uitgezonden op TV-Siris en www.siris.nl op dinsdag 13 
oktober 2020 om  14.00 uur. Ook daarna is deze viering nog te bekijken via dit 
webadres. 
Wij hopen u op deze manier een goed alternatief te bieden voor deze steeds 
zeer goed bezochte jaarlijkse viering. Ook het speciale Maria-prentje wordt dit 
jaar weer samengesteld. Dit prentje ligt vanaf 13 oktober achter in de kerk in 
Ommel en voor belangstellenden wordt het op aanvraag bij 
p.vanhorssen@outlook.com toegestuurd. 
 
Tenslotte: wij hopen van ganser harte dat we volgend jaar, op de tweede 
dinsdag in oktober, weer een traditionele 35e “Middag van bemoediging” 
voor u allen mogen organiseren. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
namens de werkgroep ‘Middag van bemoediging’ 
Kapelaan Harold van Overbeek en Pieternel van Horssen, voorzitter. 
NB: wilt u meer weten neem dan contact op met: 
Pieternel van Horssen, De Loo 4, 5724 AS Ommel 
06-22945829   p.vanhorssen@outlook.com  

mailto:ommel@rkfranciscus.nl
http://www.mariavanommel.nl/
http://www.siris.nl/
mailto:p.vanhorssen@outlook.com
mailto:p.vanhorssen@outlook.com
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Maak het ze niet te makkelijk!  
 
Kent u deze slogan van TV? Deze is van de Rijksoverheid. Om iedereen 

regelmatig te informeren over criminele praktijken, want een gewaarschuwd 

mens telt voor twee. In september start het Ministerie van Justitie en Veiligheid 

een campagne, genaamd Senioren en Veiligheid. KBO-Brabant werkt samen 

met het ministerie, om ervoor te zorgen dat u zoveel mogelijk bent 

geïnformeerd over dit onderwerp. Hoewel ouderen in algemene zin niet persé 

vaker slachtoffer worden van strafbare feiten, is ieder slachtoffer er een te 

veel. Slachtofferschap kan iedereen overkomen en dus ook elke oudere.  

De campagne besteedt aandacht aan concrete adviezen en tips die 

slachtofferschap zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Wanneer iemand toch 

slachtoffer is geworden, is het van belang dat het bespreekbaar kan worden 

gemaakt en er aangifte van wordt gedaan bij de politie.  
 

Wat kunt u in de maand september verwachten 

 In de Ons van september wordt minister Grapperhaus geïnterviewd; 

 Elke week wordt een ander thema behandeld:  

o Week 36 (1/9 t/m 7/9) :  Meekijken bij pinnen 

o Week 37 (8/9 t/m 14/9) :  Babbeltrucs 

o Week 38 (15/9 t/m 21/9) : Hulpvraagfraude (via WhatsApp). 

o Week 39 (22/9 t/m 28/9) :  Phishing 

 Op de website van KBO-Brabant komt een pagina waar u alle informatie 

kunt vinden. Er worden onder meer filmpjes en webinars gepresenteerd. 

Webinars zijn vergelijkbaar met tv-programma’s maar worden uitgezonden 

via internet. Onze directeur Wilma Schrover neemt deel aan het thema 

Hulpvraagfraude (week 38); 

 Onder leiding van presentatrice Catherine Keyl worden de vier webinars 

gegeven, met deskundigen in een panel. Op de website van KBO-Brabant 

worden de links naar deze webinars geplaatst.  

 Ook op de traditionele radio en TV zal naar alle waarschijnlijkheid aandacht 

worden besteed aan de onderwerpen; 

 
Uiteraard blijven we ook na september aandacht besteden aan dit onderwerp.  
 
Heeft u zelf iets onprettigs op dit gebied meegemaakt en wilt u erover 
praten? Onze vrijwilligers van Ons Veilig Thuis staan u graag te woord. Hiervoor 
kunt u een mail sturen naar beleidsmedewerker Edith Mostert 
(emostert@kbo-brabant.nl) met vermelding van uw telefoonnummer en dat 
u over dit onderwerp wilt praten, of bellen naar 073-6444066.  

mailto:emostert@kbo-brabant.nl
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Mantelzorgwaardering beschikbaar vanaf 1 september  

 

Als mantelzorger bent u veel belangrijker dan u zelf misschien denkt.  

De gemeente wilt u daarom graag bedanken voor de hulp en zorg die u biedt 

aan uw naaste! Daarom wordt ook in 2020 weer de jaarlijkse waarderingsactie 

voor mantelzorgers georganiseerd. Evenals vorige jaren gebeurt dat in 

samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg van de LEVgroep. 

 

De mantelzorgwaardering 2020 ziet er als volgt uit: 

 

 Een geldbedrag van € 100 per persoon 

 Voor jonge mantelzorgers tot 18 jaar is dit bedrag € 40 

 

Aanmelden voor de waarderingsactie 

Mantelzorgers kunnen zich van 1 september tot en met 31 december 2020 

aanmelden voor de waarderingsactie. Dit kan digitaal. Lukt het u niet om de 

aanvraag digitaal te doen? Vraag dan iemand in uw omgeving om u te helpen. 

U kunt ook naar een van de spreekuren van de wijkwerkers gaan, die u graag 

helpen bij het digitaal aanvragen van de waardering. Daarnaast is er ook de 

mogelijkheid om de mantelzorgwaardering schriftelijk aan te vragen. De 

papieren aanmeldformulieren kunt u verkrijgen bij de balie van Zorg in Deurne, 

het gemeentehuis en bij de wijkwerkers. 

 

Meer informatie 

Meer informatie over de mantelzorgwaardering, de voorwaarden en de 

mogelijkheden om aan te vragen vindt u vanaf eind augustus op 

www.deurne.nl en www.levgroep.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.deurne.nl/
http://www.levgroep.nl/
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Bijeenkomst LEVgroep en Dementievriendelijk Deurne: 
 

‘Hoe betrek je de buurt’ 
 

Op 21 september is het Wereld Alzheimer dag. Daarom organiseert het 
steunpunt mantelzorg van LEVDeurne een bijeenkomst. Deze zal gaan over 
het betrekken van de sociale omgeving in het bieden van hulp aan mensen 
met dementie en hun mantelzorger. 
Veel mantelzorgers én vrienden, buren of familieleden van iemand met 
dementie zullen dit herkennen: ‘Laat maar weten als ik iets voor je kan doen’. 
Vaak blijft het daarbij; de mantelzorger vindt het lastig om een concrete 
hulpvraag te stellen. De buur, vriend of familielid wil wel helpen, maar weet 
niet goed hoe.  
 
LEVDeurne organiseert daarom in samenwerking met Samen 
dementievriendelijk een informatief en luchtig programma  ‘Hoe betrek je de 
buurt?’. In één uur wordt aandacht besteed aan de impact van dementie in de 
samenleving. Ook komt het stellen van een duidelijke hulpvraag en het bieden 
van gerichte hulp aan bod.  
Mantelzorgers wordt gevraagd een buur, vriend(in), familielid of 
verenigingsmaatje mee te vragen.  
Deelname is gratis. Wij nemen de maatregelen rondom het coronavirus in acht 
om u een veilige en prettige avond te kunnen bieden. Daarom vragen wij u zich 
op te geven voor deze activiteit. Dit is mogelijk t/m vrijdag 11 september via 
onderstaande mailadressen.  
Datum:         Woensdag 16 september 2020 
Tijd:               19:30 uur tot 21:00 uur 
Locatie:         Hofke van Marijke, Rembrandt van Rijnstraat 5 in Deurne. 
Opgeven:     mantelzorgdeurne@levgroep.nl of nancy.laurensse@levgroep.nl 
 
 
 
 

mailto:mantelzorgdeurne@levgroep.nl
mailto:nancy.laurensse@levgroep.nl
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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 dergelijks, als een actie bij 
Jan Linders, te organiseren. Een verstandig besluit en dat moeten we 
respecteren en we zullen de landelijke regels moeten uitvoeren. 
We blijven niet bij de pakken neerzitten en we zullen alle mogelijkheden 
bekijken om er weer positief uit te komen. We missen het samenzijn met 
vrijwilligers, klanten van Jan Linders en natuurlijk de financiële bijdragen van 
Jan Linders. Hier komt voor een gedeelte dit jaar nog verandering in, want 
het Jan Linders Fonds gaat met ingang van september 2020 een extra 
collectieve actie inzetten. Gezien het feit dat het coronavirus tegen die tijd nog 
niet is verdwenen wordt er geen gebruik gemaakt van vrijwilligers. Er kan geen 
enkel risico genomen worden. Het is aan te raden dat de omzet van Jan Linders 
verhoogd wordt en dat we allemaal hier een steentje aan bijdragen door b.v. 
familie, vrienden en kennissen te adviseren bij Jan Linders te gaan winkelen. 
Vooral die producten die er dan in de aanbieding zijn waar wij als KBO een 
extra aandeel voor zullen ontvangen. Zodra de actieweek bekend is wordt er in 
de winkel en in het Jan Linders krantje (het voordeel van het zuiden) informatie 
over gegeven. 
En als we het corona virus kunnen onderdrukken dan doen wij,  
KBO Deurne West, weer mee aan de acties van het Jan Linders Fonds 2021.  
We rekenen op u. 
 
Hennie van den Heurik, mede namens de werkgroep en vrijwilligers  
van KBO, Deurne West, samen met Jan Linders. 
                                                        

Deurne 18 augustus 2020 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 natuurverschijnsel 5 overvloed 10 lof bewijzen 11 fijn weefsel 13 persoon 14 
houding 16 wier 18 plaaggeest 19 onder andere 20 pocher 23 numero 24 naam 26 
kledingstuk 27 al 29 berggeel 31 toegang 32 roem 34 droog 36 kerkelijke straf 37 
boerenbezit 39 nauw 40 soort schaatsen 41 mannetjesbij 42 deksel 43 schel 44 sneu 46 
soort 48 deel v.e. bijenkorf 51 echtgenoot 53 naaigerei 55 watering 57 peilstift 59 normaal 
profiel 60 aanvallend 63 zangnoot 64 grond om boerderij 66 boom 67 schrijfgerei 68 
troefkaart 69 inwendig orgaan 71 motto 72 smakelijk 73 watersport. 

Verticaal: 1 wending 2 domoor 3 de onbekende 4 profeet 6 riv. in Spanje 7 luitenant 8 ergo 9 
groot hert 10 ontroering 12 uitholling door stromend water 14 niets uitgezonderd 15 wiel 16 
grote bijl 17 draad 20 dierenmond 21 vruchtennat 22 biljartstok 25 mossteppe 28 bedreven 
30 soort appel 31 terdege 33 koordans 35 bergpas 36 vrucht 38 jaartelling 42 weefsel 43 
naamspeldje 45 chr. feest 47 heimelijk 49 op de wijze van 50 kledingstuk 52 mat 54 maand 
55 waterdoorlatend 56 ratelpopulier 58 harde klap 61 kerkgebruik 62 honingbij 65 
sprookjesfiguur 68 ontkenning 70 rooms-katholiek 71 laatstleden. 
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Groen licht 

 
 

Na wekenlang danig oppassen 

op afstand en amper verkassen 

geen kamer is vol 

corona eist tol 

zitten wij op kleinkinders te vlassen. 

 
Hoe zou ’t toch met d’oudste wezen 
en de tweede: kan die al lezen 
en de jongste, die meid 
het lijkt ons geheid 
die loopt al door de kamer te racen. 
 
Maar na weken van suffen en dutten 
van toch maar weer moed eruit putten 
hoor: de boel niet meer dicht 
en komt nu groen licht 
minder lockdown, lang leve Rutte. 
 
Voorbij nu het schichtig begroeten 
we mogen elkaar weer ontmoeten 
misschien met geluk 
zelfs ’n schuchtere hug 
na het zure gelukkig het zoete. 
 

De kleintjes zeggen wellicht: hola 
die twee daar, die lijken in coma 
ook al roepen wij: kijk 
wij zijn nog geen lijk 
wij zijn jullie opa en oma. 
 
 
 
Lucas Kruse 
 


