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K.B.O. - BRABANT afd. Deurne West  22e jaargang 2023 

 

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: Paul Nieuwendijk 

Batspade 32, 5754 HB Deurne  0493-311446   

Email: paul.nieuwendijk@hotmail.nl 

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 

Hogeweg 31, 5751 KX 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 Dieter Hedebouw Stationstraat 59 
  0493 - 763423 Email: pastoor@heiligewillibrorddeurne.nl  
Alleen voor dringende zaken 06 - 49669920 
 
Pastorie SoW-Gemeente Contactadres 
Ds. A. P. Rebel Molvense Erven 70,  5672 HM Nuenen 
 
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 
 
Hulpmiddelen voor ouderen. 
Kerkstraat 2b  
5751 BH   Deurne 

 0493 - 314860 
 
Wijkcoördinator Deurne West Nancy Laurensse 
   06-34165118   
Email: nancy.laurensse@levgroep.nl of via Zorg in Deurne. 0493-387387. 
De wijkcoördinator is op wisselende tijden op verschillende plekken aanwezig in de wijk.  
 
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 
Hans van Moorsel    317530 of 06 50592039  Email: hansvanmoorsel@hetnet.nl 
 
Ouderenadviseur: Vacature 
 
Felicitatiedienst: A. Weijenborg - Maas G. v. Bakelstraat 6,    315334 
 

http://www.heiligewillibrorddeurne.nl
mailto:pastoor@heiligewillibrorddeurne.nl
mailto:info@levgroep.nl
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Ziekenbezoek: Toos Verberne Willy Martinalistraat 9,             323397 

     Nelly van de Kerkhof - Damen Vendelier 1     319670 
 
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   € 40,- 
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 Parkhof 50,   06-30470572 Email: j.verdonck1@gmail.com 
   
Contributie KBO Deurne West 
De contributie voor KBO Deurne West is € 26,00 per jaar. 

 
 

 

 
 

 

tel:0492%20541248
tel:0493%20310392
tel:077%204662285
mailto:riahonings@hotmail.com


4 

 
 
 
 
 

 
Elke donderdagmiddag Inloopmiddag. 
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 13.30 - 16.00 uur. 
 
Woensdag 25 januari Koersballen 
In “De Wik” van 13.30 - 16.00 uur. 
 
Zaterdag 28 januari Kienen   
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur. 
 
Dinsdag 7 februari Alzheimer Café Peelland 
Thema Dementie en muziek. 
in dienstencentrum De Beiaard. 
Pastoor de Kleijnhof 21 Asten. 
Aanvang om 19.30 uur. 
 
Woensdag 8 februari Koersballen 
in “De Wik” van 13.30 - 16.00 uur. 
 
Zaterdag 11 februari Kienen   
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur. 
 
Maandag 13 februari 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 15 februari Liederentafel  
in “De Wik” van 14.00 - 16.00 uur 
 
Zaterdag 25 februari Kienen   
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur. 
 
Woensdag 1 maart Koersballen 
in “De Wik” van 13.30 - 16.00 uur. 

mailto:mieke.evers@hotmail.com
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Woensdag 8 maart Koersballen 
in “De Wik” van 13.30 - 16.00 uur. 
 
Zaterdag 11 maart Kienen   
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur. 
 
Donderdag 16 maart  Jaarvergadering 
Om 14.00 uur in “De Wik”. 
 

    

Berichtje van de penningmeester. 

 

Als u geen automatische incasso hebt ingevuld en u hebt de contributie van € 26,00  

voor 2023 nog niet betaald, wilt u dit dan doen door het bedrag over te maken naar:   

NL70  RABO 0110 8449 63 t.n.v. Noud van de Ven. 
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In de vorige West Wijzer stonden twee foutjes , sorry! 
 
  
   1 Dec. Hr M. Louwers   Helmondseweg 87    80 jaar 
22 Dec.  Mevr. G. Hoeben – Tonen Ligthartstraat 20  80 jaar 
 
De jarige van de maand Februari 2023 (vanaf 80 jaar en ouder). 
   
  4 Febr. Mevr.  B. Beekmans             Leigraaf 3   80 jaar 
  5 Febr. Mevr. H. Pluijm-Jansen             Schutsboom 8        84 jaar 
24 Febr. Mevr. A. Fransen - de Kleyn                 Torenstraat 54          84 jaar 
25 Febr. Mevr. W. Strik-Franssen                  Zandbosweg 85      83 jaar 
 
Voor alle jarigen een fijne dag en Gods zegen over uw nieuwe levensjaar! 

 
IEDERS ZIJN DEEL 
 
IEDER KRIJGT ZIJN DEEL OP AARD  
IEDER HEEFT WAT HEM BEZWAART 
IEDER HART EN IEDER HUIS  
HEEFT ZIJN EIGEN KRUIS  
 
NIET OP IEDERS VOORHOOFD STAAT  
HOE HET HEM VAN BINNEN GAAT  
DIKWIJLS HEEFT ZO MENIG HART  
MIDDEN ONDER HET LACHEN SMART  
 
MAAR DIT IS HET WONDERBAARST: 
IEDER VINDT HET ZIJNE HET ZWAARST  
EN ALS HET  MOCHT EN MOOGLIJK WAAR  
DAN RUILDEN VELEN MET ELKAAR  
 
ZAG U ECHTER VAN NABIJ  
AL DIE KRUIZEN OP EEN RIJ  
IEDER KOOS VOOR ZICH EN NAM  
WAAR HIJ MEE TER MARKE KWAM . 
 
Gekregen van Nelly van de Kerkhof 
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Kerkwacht zoekt vrijwilligers 

Durft u het aan om in een van de meest historische plaatsen van Deurne toezicht te  
houden?  Het gilde kerkwacht in Deurne zorgt ervoor dat de Willibrorduskerk in het  
Centrum van Deurne in de periode van mei t/m oktober te bezichtigen is.  
Tijdens de openingsuren (14.00-16.00 uur) ontvangen en begeleiden twee kerkwachten 
de bezoekers van de kerk. Desgevraagd beklimt u samen met belangstellende 
“avonturiers” de wenteltrap in de kerktoren om daar de expositieruimte en imposante  
gewelven te bezoeken. U bent bezig met een mooie en interessante taak en daarbij ont-
moet u mensen uit alle windstreken. De tijdsbesteding is beperkt. U bent één, hooguit 
twee keer per maand aan de beurt. Er staat veel voldoening tegen over. Uiteraard zorgt het 
gilde voor een goede introductie voordat u begint. 
Bent u geïnteresseerd om komend jaren mee te doen?  
Kijk dan op https://www.willibrorduskerkdeurne.nl/kerkwachten en meldt u aan. 
Bellen of mailen mag ook: Sjaak Obers  tel. 0493-313094     sjaakobers@hotmail.com 

 

Willibrorduskerk  
 

‘n Lege kerk, heel donker, alleen de gewelven zijn verlicht, 
Ik sta even stil en kijk… wat is dat een schitterend gezicht. 

Ik stond er te genieten en te kijken,  
maar ik was er niet alleen zou even later blijken. 

De pastoor kwam rustig van voren naar achteren gegaan, 
en bleef, net als ik, achter in de grote kerk stil staan. 

We raakten even aan de praat over hoe groots en symbolisch het is, 
wat er in het kerkgebouw gebeurd, in iedere H. Mis. 

Ik ben me er niet altijd van bewust…. 
en toch geeft het me elke keer weer rust. 

 
En zo kan soms een gewone ontmoeting 

heel bijzonder voor je zijn. 
Ria 

https://www.willibrorduskerkdeurne.nl/kerkwachten
mailto:sjaakobers@hotmail.com
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Verslag van de kerstviering. 

 

Op donderdag 15 December 2022, konden we na twee jaar "stilte' weer eindelijk samen de kerstviering 
houden in de WIK. Bij binnenkomst zagen we dat de tafels mooi waren gedekt, met een leuk kerststukje 
en een kaartje met daarop een kerstwens van het bestuur.  
De aanvang was om 14:00 uur waar alle 64 aanwezige werden verwelkomt met een kop koffie /thee met 
een heerlijke snee krentenbrood. Nadat eenieder was voorzien van koffie/thee, nam de voorzitter het 
woord om alle aanwezige welkom te heten en hij zei blij te zijn dat we weer gezellig samen kunnen zijn. 
Een tweede kop koffie/thee werd ingeschonken en de kerstviering ging beginnen met zang van Ria met 
het nummer I DREAMING OF A WHITE CHRISTMAS.  Maar of het een witte kerst zal worden daar kun je 
alleen maar van dromen. Vervolgens werd door Marian een gedicht voorgelezen met als titel NIET ZO-
MAAR EEN KIND wat veel betekenis had qua inhoud. Nadat de kelen werden geschraapt was er een sa-
menzang met het lied: WIJ KOMEN TEZAMEN. Vele moesten hun kelen wat rust geven, waardoor bij de 
volgende voordracht door Nelly van de Kerkhof over DE ZWARTE KONING waar eenieder een luisterend 
oor naar had. In haar voordracht vertelde ze over Janus de stroper die zich verstopt had in de kerststal op 
de vlucht voor de veldwachter. Maar na het een en ander meegemaakt te hebben heeft hij zich bekeerd 
en beloofde om nooit meer te stropen. Toen werden we getrakteerd op een saxofoon solo van Petro met 
het nummer “HALLELUIA”. Paul had hierna een Noors kerstverhaal van de FLUIT EN DE HERDERSJONGEN 
wat met een applaus werd afgesloten. De samenzang die hierop volgde EER ZIJ GOD gaf de meeste aan-
wezige een fijn warm kerstgevoel. 
De hierop volgende voordracht werd voorgelezen door Mariet met als titel EEN WITTE KERST. 
Vervolgens kwam er een optreden van Petro op zijn accordeon en Ria op een cajon  ( een cajon is een 
houten drumkast waar mee je het nummer kan begeleiden met drum. ) Ze brachten het nummer  
THE LITTLE DRUMMERBOY wat heel mooi klonk. Na deze vrolijke noten las Noud het Evangelie van Lucas 
2 vers 1-20 voor. Nu werd het tijd voor een muzikaal intermezzo met muziek van Petro op accordeon en 
Mart op gitaar met het nummer MARY ‘S BOY CHILD waar menig luisteraar zachtjes mee neuriede. Na 
een FLUISTERTING IN DE NACHT door Marian werd de viering afgesloten met een samenzang met het 
lied STILLE NACHT wat begeleid werd door Mart en Petro, die ook alle begeleiding op zich namen van de 
samenzang. 
 
Nu was er een PAUZE waar we onze gekregen consumptie bonnen konden gebruiken voor een drankje, er 
werd ook een worstenbroodje rond gedeeld.  
 
Na de pauze werd er begonnen met de loterij, daar werden de door vrijwilligers gemaakte kerststukjes 
verloot en verschillende kleine prijzen zoals banketstaaf, koek, snoep, jam en andere kleine prijsjes. 
Om 16:30 sloot de voorzitter de kerstviering af met dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet en het bedie-
nend personeel en wenste alle aanwezige Fijne Feestdagen toe. 
 
ONTHOUD VAN HET OUDE JAAR  
ALLEEN DE BESTE DAGEN 
EN GA MET GOEDE MOED 
HET NIEUWE JAAR TEGEMOET. 
 
JAAP EN GERRIE KBO leden. 
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Een berichtje van de Hellevègers. 

Beste bestuur en leden van KBO Deurne West. 

Wat een geweldig 44 jarig jubileumfeest hebben was dat! En wat hebben we genoten. 
Genoten van alle mensen, de grote opkomst, spontane reacties, de sfeer en de  
seniorenmiddag. Hopelijk hebben jullie er ook van genoten. 
Wij zijn enorm trots. 
 
Namens het bestuur van Carnavalsvereniging De Hellevègers wil ik jullie dan ook hartelijk 
danken voor het mede mogelijk maken van dit jubileumfeest. 
Zonder jullie had dit niet zo’n mooi succes kunnen worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jeroen Welten 
Voorzitter Carnavalsvereniging De Hellevègers Deurne. 
 
========================================================================= 

Zorgen voor onze gezondheid begint bij onszelf. 

Voorlichting kan helpen om goed met onze gezondheid om te gaan. 
Wanneer we ouder worden, verandert er veel in het leven en ontstaan nieuwe vragen 
over gezondheid. Daarom geeft GGD Brabant-Zuid voorlichting aan senioren. 
Hebt u hier interesse in meld dit bij het bestuur.  
Bij genoeg aanmeldingen gaat het bestuur iets afspreken met de GGD! 

 
LAAT WAT VAN JE HOREN BIJ HET BESTUUR! 

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

DuoFietsenDeurne 

Fietst u met ons mee? Voor wie? Hoe dan? 
 
Voor mensen uit gemeente Deurne die graag in de buitenlucht zijn, willen bewegen en ge-
nieten van de prachtige omgeving van onze gemeente, maar dat helaas niet meer alleen 
kunnen. Onze gasten hebben de mogelijkheid om mee te fietsen, te freewheelen of ze 
kunnen ervoor kiezen om de benen helemaal stil te houden. Er wordt in groepsverband 
gefietst, dus het is ook een mooie manier om andere mensen te ontmoeten. We fietsen 
ca. 2 uur en halverwege de route nemen we even de tijd voor een kopje koffie of thee. 

 
Wilt u meer informatie ga dan naar:  
www.duofietsendeurne.nl 
Hebt u vragen dan kunt u een mailtje sturen naar:  
duofietsendeurne@gmail.com 
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Klein geluk? 

 

De kindjes van de buren 

komen af en toe eens binnen gluren. 

Om te kijken of ik er ben  

en hun snoetjes ook herken. 

Met hun neusjes plat op de ruiten 

ga ik een “spekkie” pakken en ga naar buiten. 

Om een babbeltje te maken met het kleine grut 

mijn dag kan dan niet meer stuk. 

Ik ga naar binnen en denk, wat fijn, 

hoe gróóts kan klein geluk toch zijn? 

 

Ria 
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De kerst 

kien middag 

Dank je wel  

Mariet 

Huub 

Riek en  

Marian 

Er waren 

héél veel 

prijzen  te 

winnen bij: 

KIEN! 

En een van 

HARTE 

DANK JE WEL 

aan alle  

sponsoren! 

Komt u 

 ook een  

keer mee  

kienen? 

Zouden wij  

allemaal 

hééél 

gezellig vinden! 
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================================================================ 

 

Belastingendienst. 

Leuker kunnen we het niet maken ???   Wel makkelijker!!! 
 
Velen denken negatief over de belastingdienst. 
Maar er zijn ook mooie dingen. De meeste mensen die wij als belastinginvullers helpen 
krijgen geld terug. Dat hangt natuurlijk af van inkomen en de uitgaven van zorgkosten en 
gedane giften aan goede doelen. 
Nadat de belasting invulhulp op bezoek is geweest, of U bij haar/hem weet U wat terug 
gaat ontvangen van de belastingdienst en bij een enkeling is het betalen. Maar die weten 
dat ook doorgaans wel, vanwege hun beter inkomen. 
Maar buiten dat kan het ook zijn dat je in aanmerking komt voor Zorgtoeslag en als je in 
huurhuis woont ook nog Huurtoeslag. En dat kan tocht aardig oplopen en dus de moeite 
waard. 
Loop geen toeslagen mis !!! 
Het is nu een goed moment om de toeslagen voor dit jaar aan te vragen of aan te passen. 
Vooral als er iets in Uw situatie veranderd is, bijv. door overlijden. De toeslagen zijn ook 
weer verhoogd vanwege de inflatie. 
Doet U nog geen belasting aangifte, omdat U denkt wat niet weet wat niet deert, doet zich 
of ook zijn partner tekort. Vraag een van de belastinginvullers van KBO Deurne West om U 
daarbij vrijblijvend op weg te helpen. Voor de kosten hoef je het niet te laten. 
Leuker kunnen we het niet maken was jaren lang de slogan. 
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