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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 Email: margameulendijks@upcmail.nl  

BESTUURSLID: Martien Verberne 

Willy Martinalistraat 9, 5751 PS Deurne    0493-323397 Email: m.verberne@chello.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
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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 

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 

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,- 
 
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. 
 

tel:0492%20541248
tel:0493%20310392
tel:077%204662285
mailto:riahonings@hotmail.com
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Dinsdag 7 september Alzheimer Café Peelland 
in dienstencentrum De Beiaard 
Pastoor de Kleijnhof 21 Asten. 
Aanvang om 19.30 uur. 
 
Woensdag 8 september Koersballen  
in "De Wik" van 14.00 - 16.45 uur. 
 
Zaterdag 11 september Kienen   
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur. 
 
Maandag 13 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.  
Organisatie en aanmelding: 
Mieke Evers, 06 30427438, mieke.evers@hotmail.com 
Carolien van der Hulst, 06 49942004, carolien@zangwerk.com 
 
Woensdag 22 september    Koersballen  
in "De Wik" van 14.00 - 16.45 uur. 
 
Zaterdag 25 september Kienen   
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur. 
 
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 14.00 - 16.45 uur. 
 
Zaterdag 9 oktober Kienen   
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur. 
 
Donderdag 14 oktober Jaarvergadering in de Wik 14.00 uur 
Meer info in de West Wijzer van oktober! 
 

Zorg dat je er bij bent!!! 
 

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

 

  1 sept.  dhr.    M. Verberne Willi Martinalistraat 9    81 jaar  

10 sept.  mevr. J. Frantzen - Hanegraaf Mozartstraat 50            82 jaar 

15 sept.  dhr.    A. Grun Pastoor Jacobsstraat 44     82 jaar 

16 sept.  mevr. R. v. d. Ven - v. Heijster  Visser 4  K. 329    93 jaar 

20 sept.  mevr. J. v. Kessel - Strijbosch  Helmondseweg 109c   90 jaar 

20 sept.  mevr. J. Seuren - Pubben  Julianastraat 9     92 jaar 

23 sept.  mevr. A. Munsters - Willems Kruisstraat 77     80 jaar 

25 sept.  dhr.   P. Jegerings Vendelier 22       83 jaar 

30 sept   dhr.   H. Manders Kemper 6            83 jaar 

 

Een van Harte Proficiat voor alle jarigen! 
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Mantelzorgwaardering beschikbaar vanaf 1 september 2021 

 

Als mantelzorger bent u veel belangrijker dan u zelf misschien denkt. De gemeente wil u 

daarom graag bedanken voor de hulp en zorg die u biedt aan uw naaste! Daarom wordt 

ook in 2021 weer de jaarlijkse waarderingsactie voor mantelzorgers georganiseerd.    

Evenals vorige jaren gebeurt dat in samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg van de 

LEVgroep. 

 

      De mantelzorgwaardering 2021 ziet er als volgt uit: 

Een Deurnese cadeaubon van € 50 voor volwassen 

Jonge mantelzorgers tot 18 jaar krijgen een geldbedrag van € 50 

 

Aanmelden voor de waarderingsactie 

Mantelzorgers kunnen zich van 1 september tot en met 31 december 2021 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 vra-

gen. 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, www.zorgindeurne.nl en 

www.levgroep.nl. 

http://www.deurne.nl
http://www.zorgindeurne.nl
http://www.levgroep.nl
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De wilde bramenstruik. 

 

 Na een aantal warme zomerdagen, 

 de mussen vielen van het dak. 

 Bleef iedereen om water vragen, 

 je bleef maar rustig, hield je gemak. 

 

Ook de vlinderstruik moest er aan geloven, 

de droogte viel voor haar niet mee. 

Ze wachtte op hulp van boven, 

met haar bloemen treurig naar benee. 

 

Pal naast haar, tot groot ongenoegen, 

een engerd van een wilde bramenstruik. 

Hij groeide heel snel uit zijn voegen, 

Weg met dat ding!! Hij moet eruit!!! 

 

Steeds met zijn stekelige armen, 

altijd weer de dezelfde plagerij. 

Wil hij de vlinderstruik omarmen, 

dat is er straks echt niet meer bij. 

 

De tuinman overziet het gauw, 

doet keurig steeds zijn werk. 

Twee koolwitjes rusten op zijn mouw, 

met hém erbij staan vlinders sterk. 

 

 Om drie uur samen een betoog, 

 vergadering op het bloemenperk. 

 Het woord is aan de dagpauwoog, 

 Daarna gewoon weer aan het werk. 

Nelly Martens. 
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KBO BEDEVAART  gezamenlijke KBO  kringen  Deurne - Asten - Someren. 

 

De bedevaart die al vele jaren een grote traditie is voor de leden van de    Kringen Deurne, 
Asten en Someren en die vorig jaar door de corona pandemie helaas in zeer beperkte kring 
gevierd mocht worden, had dit jaar 2021 iets meer mogelijkheden. Kapelaan van Overbeek 
had via het Bisdom vernomen dat de H. Mis helaas door maximaal 100 leden meegevierd 
mocht worden. In de kerk moest de 1,5 meter afstand gerespecteerd worden  en kon de 
werkgroep daarom maar 100 leden toelaten. De werkgroep had dan ook gesteld dat de be-
zoekers gevaccineerd moesten zijn en zich vooraf moesten aanmelden bij  Piet Matheij. Zo 
kon de bedevaartmis precies om 11.30uur aanvangen. Onder de klanken van het Ouderen-
koor “De Peelzangers uit Liessel “ onder leiding van dirigente Mevrouw Ine Eijsbouts van 
de Ven die al vanaf 2004 de leiding in handen heeft, kwam Kapelaan van Overbeek geassis-
teerd door Tjeu van Heugten, lid van de werkgroep, met de bedevaartkaars door het mid-
denpad naar het altaar waar de koster reeds de kandelaar had klaargezet. De kaars werd 
hierop geplaatst en Kapelaan van Overbeek ging over tot het inwijden van de kaars. Zodat 
de bedevaartkaars kan branden als dit door de leden van de Kringen Asten – Deurne en So-
meren  gevraagd wordt. Men kan het verzoek via de telefoon met nummer 0493-691415 
doen. Ook als u het antwoordapparaat aan de lijn krijgt moet u dit bericht helemaal afluis-
teren en daarna uw verzoek inspreken. De Kapelaan zal dan de bedevaartkaars bij het Ma-
ria-altaar ontsteken en laten branden. Het was een somber gezicht dat er bij deze bede-
vaartsmis slechts 100 leden aanwezig zijn en dat deze dan ook nog geheel verspreid in de 
deels afgeplakte kerkbanken plaats moesten nemen. We kijken nu al reikhalzend uit naar 
het volgend jaar als we hopelijk weer alles normaal mogen organiseren. De bedevaartmis 
is een traditie die niet weg te denken is in het totale KBO-gebeuren. De bijeenkomst geeft 
een geruststellend gevoel en kunnen de ouderen even de eenzaamheid onderdrukken en 
gezamenlijk de H. Mis vieren. Ook een kaarsje laten branden bij Maria is een gebruikelijke 
traditie voor en na de bedevaartviering. Het was fijn dat het koor tijdens de dienst  diverse 
Marialiederen ten gehore bracht en tot slot het lied ‘Onze Lieve Vrouwe van Ommel’  dat 
alle aanwezigen uit volle borst met het koor mee zongen. Nadat Piet het slotgedicht  voor-
las en de Kapelaan van Overbeek  de viering afsloot ging ieder weer zijn eigen weegs. Som-
mige direct naar huis en anderen nog naar het terras of zaal van cafe “Ons Jantje “ op het 
plein schuin tegenover de kerk van Ommel. Hier werd nog eens uitgebreid gesproken over 
allerhande KBO-zaken!                                                                                                                  

Verslag namens de werkgroep.                                                                                                                                   
Piet Matheij 
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Speciaal voor bezoekers met dementie of NAH  

 

organiseert Museum Helmond de Buitengewoon Museumtour. 

DOE MEE! 

 

Museum Helmond heeft sinds dit jaar een nieuwe tour speciaal voor bezoekers met de-
mentie, geheugenproblemen of NAH en hun dierbaren. 

Tijdens de Buitengewoon Museumtour, die plaatsvindt in onze prachtige locatie kasteel 
van Helmond, bekijk je een aantal objecten, waarover je met elkaar in gesprek gaat. Door 
met elkaar verhalen, herinneringen, associaties en ideeën te delen, brengen we samen de 
museumobjecten tot leven. Onze speciaal hiertoe opgeleide gids helpt je daarbij op weg 
met prikkelende vragen en creatieve opdrachten. We hebben inmiddels drie zeer geslaag-
de try-outs gehad met tevreden deelnemers, familieleden en gidsen. Meedoen met de 
Buitengewoon Museumtour is niet alleen leerzaam, maar zeker zo gezellig. Het plezier 
staat voorop en natuurlijk ontbreekt de koffie met gebak niet   

 

De Buitengewoon Museumtour vindt op vaste dagen plaats waarop je je kunt inschrijven. 
Deze staan vermeld op onze website.  

Wil je liever op een andere dag? Dat kan ook. Neem dan contact op met  

groepsboekingen@museumhelmond.nl 

 

Voor meer informatie over deze tour en data kijk op onze website  

https://www.museumhelmond.nl/evenementen/buitengewoon-museumtour/ 

mailto:groepsboekingen@museumhelmond.nl
https://www.museumhelmond.nl/evenementen/buitengewoon-museumtour/
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Gratis Fit test voor 55 plusser 

 

Corona heeft veel gedaan met onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. 

Bent u ook benieuwd hoe fit u nog bent, en wat we eventueel voor u kunnen betekenen? 

Leef Deurne organiseert dit jaar op 6 oktober weer de gratis 55+ Fittesten. 

Aansluitend op de testen zal extra aandacht worden geschonken aan de thema’s slaap, 
stress en gezonde leefstijl. 

Onze consulenten seniorensport Imke en Anika staan graag voor u klaar. 

 

 

 

 

 

Aanmelden kan via www.leefdeurne.nl > Activiteiten > 55+ Fittesten 

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de consulenten seniorensport van Leef! via 
bewegen.zib@zorgboog.nl of 06-51640825 (Anika) / 06-57077462 (Imke). 

 
Met sportieve groet, 
 
Anika Kanters 
Consulent seniorensport 

  

http://www.leefdeurne.nl
mailto:bewegen.zib@zorgboog.nl
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 godsspraak 5 vliegtuigloods 10 vermaak 12 teug 14 pl. in Gelderland 15 
kleinkunst 19 via 20 natrium 21 alleenrecht 23 selenium 24 godsdienst v.d. moslims 26 
hulpzeil 27 interest 29 riv. in Duitsland 31 Chinees voedsel 32 platvis 34 nageslacht 36 hok 
met gaas 37 kuil 39 ijzerhoudende grond 40 niet overvloedig 41 Europeaan 42 rekenteken 
43 scheepstouw 44 varkentje 46 knaagdier 48 part 51 rijstgerecht 53 feitelijk 55 gesloten 
57 toetsinstrument 59 populair 60 lengtemaat 63 als onder 64 zandheuvel 66 benadelen 
67 sluis 68 huldigen 70 dierlijke uitwerpselen 71 omgeving 72 dringend. 

Verticaal: 1 babysit 2 hertje 3 reeds 4 enthousiasme 6 hoge stand 7 Gedeputeerde Staten 
8 hoge berg 9 oxidatie 10 de oudste 11 dameskleding 13 schaaldier 15 groepje muzikan-
ten 16 buitenkans 17 vrouwenkleding 18 dwingeland 21 maf 22 water in Utrecht 25 over-
geleverd verhaal 28 land in Afrika 30 boomvrucht 31 eerste aanzet 33 vrouwtjesschaap 35 
gebouw in Amsterdam 36 gebogen been 38 grote papegaai 42 zeemacht 43 opgestelde rij 
45 geeuwen 47 bemoediging 49 eikenschors 50 seizoen 52 Engelse titel 54 reusachtig 55 
bovenste deel 56 glorie 58 voorzetsel 61 weelde 62 dikke kleverige stof 65 grijs gesteente 
67 vreemde munt 69 namelijk 70 mij. 

 

De oplossing van de puzzel in de West Wijzer van augustus is: WARMTERECORD 
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