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Inleiding
Corona voor en Corona na… Het virus houdt ons flink bezig!
Wat in eerste instantie een ver-van-mijn-bed-verhaal leek (het
was toch in China?), is nu plotseling als een minder warme deken
over ons heen gevallen.
Paniek, hamstergedrag en al wat bij zo’n situatie te verwachten
valt, maakte zich meester van velen van ons. Het sociale
gebeuren is teruggedraaid naar stand ‘nul’. Geen voetbal, geen
theatervoorstellingen, cafés en restaurant op slot, afgelastingen
van activiteiten, etc. En voor hoe lang? We weten het niet…
Ook voor de redactie van het Kontakt kwam het met een
verrassende heftigheid binnen. Onze bundelgroep bestaat uit
veelal mensen op leeftijd. De mensen die extra voorzichtig
moeten zijn. Dat wierp bij ons de vraag op of we ons blèèjke
überhaupt wel uit moesten laten komen. Overleg met Mien van
de Ven, de stuurvrouw van de bundelgroep. Kijken wat SSC Den
Draai zou doen. Ons gemeenschapshuis was immers al een week
hermetisch op slot. Onduidelijkheid en onzekerheid! Dan alleen
maar digitaal? Ook een optie… en daar is voor gekozen.
Ondanks alles wensen wij u veel digitaal leesplezier!
Kopij voor het Meiummer gelieve u in te leveren uiterlijk
woensdag 15 april a.s. bij ons redactieadres, Margrietstraat 8,
of per mail: info@kontaktzeilberg.nl
LET OP: Geen ander mailadres gebruiken s.v.p.!!!
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Argusoog
Corona
Voor het eerst in de bestaansgeschiedenis van het Kontakt is
besloten om geen papieren versie van het Zeilbergs blèèjke uit te
laten komen. Overspannen reactie? Nee, zeker niet. Als de hele
wereld in ‘brand’ staat, wie zijn wij dan om te pretenderen dat het
allemaal overtrokken is!

Ja, het klopt dat er jaarlijks vele slachtoffers zijn te betreuren door
een ‘doodnormaal’ griepvirus. En ook het Coronavirus behoort tot
de griepvirussen, dus waarom zo angstig doen…? Nou, dat is
eigenlijk niet zo’n moeilijk te beantwoorden vraag. Het
Coronavirus is namelijk een nieuwe mutant en het vervelendste
van alles is, dat er geen antistof is. Tegen de ‘normale’ griep weten
de artsen wel op te treden. De farmaceuten mixen een cocktail in
elkaar en met behulp van een simpele injectie krijgen mensen die
in de risicocategorie vallen een antistof ingespoten. Dat betekent
dan niet direct dat je geen griep meer krijgt, maar omdat de
bekende griepvirussen familie van elkaar zijn, worden de meeste
virussen uitgeschakeld en de nieuwe vormen kunnen dan nog wel
toeslaan, maar veel minder heftig. Deze nieuwe mutant was
anders. De bescherming met de griepspuit zou hier niet bij helpen.
De agressieve indringer werkt veel heftiger in op het ademhalings-
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stelsel met alle gevolgen van dien. Bovendien blijkt het Coronavirus tussentijds ook nog te muteren!
Een antistof, zoals onze vertrouwde griepspuit die in zich heeft,
laat zich niet zomaar ontwikkelen. De angst voor het onbekende
is dus niet meer dan terecht. En wat kunnen wij doen? Niet veel
meer dan ervoor proberen te zorgen dat we niet besmet raken en
als dat wel het geval is, dan te zorgen dat je anderen niet besmet.
De beslissing van de redactie om geen papieren versie uit te
brengen, is dus een heel verstandige! We moeten nu niet met een
groep ouderen de blaadjes van het Kontakt gaan verzamelen. We
moeten nu niet de veelal oudere bezorgers de weg op sturen om
de boekjes in de bus te doen bij de abonnees, hoe graag we dat
eigenlijk ook zouden willen hebben. De redactie heeft ook een
verantwoordelijkheid te dragen voor haar (vrijwillige) medewerkers! En ik vind dat ze dat goed doet door deze beslissing te
nemen!
De mensen die ons land overeind moeten houden, dank ik en ik
wens hun veel sterkte. Zeker de mensen in de zorg, die ondanks
gevaar voor eigen besmetting, alles geven!
Argusoog

Datum aanleveren kopij is vervroegd!
De aanleverdatum van de kopij voor het Meinummer is
vervroegd! Het Kontakt verschijnt eind april op de laatste dinsdag
van de maand i.v.p. de laatste woensdag en ook Koningsdag
maakt dat we wat minder tijd hebben. De datum van aanleveren
is daarom naar woensdag 15 april 2020 gegaan. Later aangeleverde kopij kan NIET mee in het Meinummer!
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In Memoriam

Arie Vogels

Op 7 maart jl. is Arie Vogels (76) overleden. Na een moedig gedragen ziekbed, heeft hij een druk leven vaarwel gezegd. Arie was een
actief persoon, die zich o.a. inzette voor de KPJ/Activia, voor ZSV,
voor CS De Pottenbakkers en voor de Deurnese bevolking als gemeenteraadslid namens Deurne 19Nu.
Arie ging, samen met zijn vrouw Annie, als Prins Arie en Prinses Annie,
carnaval 1978 voor in Zeilberg. Aansluitend was hij bestuurslid en
vorst. In die laatste functie was hij een spreekvaardig en humoristisch
persoon en hij voerde de raad van elf aan van 1983 tot 1992. Toen hij
stopte bij de Carnavalsstichting, werd hij benoemd tot erelid.
Arie werd in 1991 lid van ZSV en werd meteen voorzitter van de
vereniging. Hij was dat ruim twaalf jaar, tot in 2003. Daarna bleef hij
tot in 2014, als bestuurslid veldonderhoud, actief. Voor het vele werk
dat Arie in al die jaren heeft verricht voor ZSV, werd hij in 2014, bij het
60-jarig bestaan van de voetbalvereniging, benoemd tot erelid en
kreeg hij een KNVB-onderscheiding.
Arie was tot op het laatst nog regelmatig te zien langs de lijn op het
sportpark. Bij de wedstrijden van ZSV 1, maar de laatste jaren ook
geregeld op zaterdagen en zondagen bij wedstrijden van zijn kleinkinderen.
We wensen Annie, zijn kinderen, kleinkinderen en alle andere leden
van de familie Vogels-van Gog veel sterkte toe.

4

Paasaktie: voor en door de Zeilbergse mensen
Pasen nadert weer en alle mensen van Zeilberg die ziek zijn en
onze oudere generatie die de leeftijd van 85 jaar is gepasseerd
komen we ook dit jaar weer een fruitmandje aanbieden.
Twijfelt u of een zieke bij u in de buurt nog niet bekend zal zijn bij
de Paasaktie, bel dan even zodat niemand wordt vergeten.
Hartelijk dank hiervoor.
U kunt bellen naar de volgende telefoonnummers:
0493-319171 Diny Nijnens
0493-316307 Antoon Keunen
0493-313103 Maria Leenders
De Paasaktie
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In gesprek met… Alles in z’n 5
‘Wij gaan meedoen met acht personen’

“Wij doen mee met Alpe d’HuZes. Is het mogelijk dat jullie wat
aandacht kunnen besteden aan onze actie om geld in te zamelen
voor dit goede doel?” Het was Thijs van den Berkmortel die het
me vroeg, toen ik al voor carnaval in m’n stamkroeg was. Thijs is
de zoon van Peter en Anja van den Berkmortel, beiden erg actief
in het Zeilbergse verenigingsleven en vaak te zien met hun
onafscheidelijke vriendenpaar Frans en Maria Vermeulen.
Als het dan gaat om mensen die zich op zo’n goeie manier laten
zien en het gaat dan ook nog om zo’n geweldig doel, dan zeg je
natuurlijk geen nee! Met Thijs maken we de afspraak dat we er na
carnaval op terug komen, want de acties die hij van plan is te gaan
organiseren, zullen in april plaatsvinden. We dompelen ons eerst
onder in het carnavalsgedruis!
Dan is het zover. We hebben afgesproken in dezelfde locatie als
waar we voor het eerst contact legden: café-zaal ’t Vertierke. En
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eenmaal binnen zien we Thijs en we maken kennis met Mariëlle
van der Heijden. We bestellen een kop cappuccino en vragen Thijs
en Mariëlle van wal te steken. “Vertel ons over jullie deelname en
de aanleiding, zodat we er een mooi verhaal van kunnen maken”,
zo luidt onze opdracht.
Nou, dat ‘mooi’ viel best tegen! De
aanleiding om onder de naam ‘Alles in
z’n 5’ mee te gaan doen aan de Alp
d’HuZes 2020 is allerminst mooi te
noemen! Op 16 juli 2017 moest
definitief afscheid genomen worden
van Rens. Een kerel die eigenlijk nog
maar ‘vers’ in het leven stond. De zoon
van Mariëlle en Toine van der Heijden
was pas twintig jaar, toen hij op 1 april van dat jaar opgenomen
werd in het ziekenhuis met buikklachten. Enkele dagen later werd
duidelijk dat het een ernstige ziekte was, waar hij aan leed en nog
geen drie en een halve maand later overleed hij aan een vorm van
sarcoomkanker!

7

De uitspraak ‘Alles in z’n 5’ was er een van Rens. Alsof hij aanvoelde dat hem in dit leven niet veel tijd gegund zou zijn, sprak hij
dat altijd uit: “Alles in z’n 5; het leven is al zo kort!”. Deze bijna
profetisch te noemen woorden bleken maar al te waar te zijn.
Thijs van den Berkmortel maakte deel uit van de hechte vriendengroep, waarin ook Rens zijn aandeel had. Voor en ook na het
overlijden hebben de vrienden het contact met de ouders van
Rens niet verbroken, maar eerder nog aangehaald. “Ze komen nog
regelmatig een potje bier drinken”, vertelt Mariëlle duidelijk
dankbaar. “Het zijn dan avonden met een lach en een traan, maar
ik zou ze niet willen missen!” En dat geldt ook voor Thijs en z’n
vrienden. Zij hebben een band die niet zomaar verbroken zal
worden. En niet voor niets kwam vanuit die groep ook het voorstel
om deel te nemen aan Alpe d’HuZes, om geld bij elkaar te krijgen
voor onderzoek naar behandeling en voorkoming van de vreselijke
ziekte waaraan hun vriend Rens zo vroeg al ten prooi viel.
Het idee was geboren en de invulling ervan moest uitgewerkt
worden. De organisatie van Alpe d’HuZes eist namelijk nogal wat
van de deelnemers. Er moet wel sprake van een serieuze
deelname zijn en dat betekent dat de groep voordat het zover is
dat ze deel kunnen nemen, al voldoende sponsorgeld mee moet
brengen. En dat heeft ertoe geleid dat er al van alles georganiseerd is.
Mariëlle vertelt: “Op de dag van de uitvaart, wilden we het
favoriete eten van Rens nuttigen in plaats van aan te schuiven
tijdens een koffietafel. We konden terecht bij De Reizende Man,
die zorgde voor kebab en pizza bij ons in huis. Er moest nogal wat
gedaan worden om het gerealiseerd te krijgen, maar Bert van den
Eijnden had het prima voor elkaar. En dat was voor ons aanleiding
om ook bij Bert aan te kloppen voor een vervolgactiviteit die geld
op moet gaan leveren. Op 9 mei vindt daar de Alpe d’HuFood
plaats. Een avond waarop opnieuw het lievelingseten van Rens
genuttigd kan worden en waar een discjockey zal zorgen voor een
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gezellige sfeer. De opbrengst van die avond wordt ingezet als
sponsoring voor onze actie.”
Thijs gaat verder: “Op dit moment
hebben we dankzij Plus Bouwmans in
de Sint Jozefparochie en in Zeilberg de
statiegeldactie lopen. Mensen die hun
lege statiegeldflessen en -kratten inleveren bij de flesseninname, kunnen
kiezen om het geld te doneren in
plaats van uit te laten betalen. De opbrengst daarvan gaat ook naar onze
groep. En dan heb ik met Patrick Nelemans van ’t Vertierke
overlegd of hier ook iets georganiseerd kan worden. Ik ben hier bij
het darten en ken er nogal wat mensen. Door een dartstoernooi
op te zetten, hoop ik dat er ook een heleboel geld binnenkomt!
Met Patrick is afgesproken dat een deel van de consumptieprijs
aan ons goede doel wordt afgestaan én de inschrijfgelden (minus
prijzengeld) gaan naar onze actiegroep!”
Wanneer is dat darttoernooi?
“Op zondag 12 april a.s. zal er onder de noemer Alpe d’HuDart
deelgenomen kunnen worden. Ik hoop dat er die middag heel veel
pijltjes in de vele dartborden die ’t Vertierke rijk is, zullen
verdwijnen, want dat betekent ook een grote deelname en
daarmee een mooi sponsorbedrag!”, lacht Thijs.
Zijn er nog meer plannen?
“Jazeker,” gaat Thijs weer enthousiast verder, “nog voor het
darttoernooi vindt er in ’t Vertierke een pubquiz plaats. De dag
ervoor, op zaterdagavond 11 april dus, is er onder de noemer Alpe
d’HuQuiz de mogelijkheid om je kennis van allerlei nuttige en
nutteloze zaken te laten blijken. De opbrengst gaat ook weer naar
ons doel en na de quiz wordt de avond gezellig voortgezet met
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medewerking van een diskjockey. Want ook hier geldt dat een
deel van de consumptieprijs voor ons goede doel bestemd is!”
En kunnen mensen op een andere manier sponsoren? Want niet
iedereen zal in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan deze
activiteiten.
Mariëlle: “Mensen kunnen de deelnemers ook persoonlijk sponsoren. Om te weten wie er meedoen, wat hun drijfveer is om deel
te nemen, kun je naar de site
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/Alles-in-z--n-5
Daar kun je ook sponsoren en een boodschap achterlaten.”
Oké, het wordt allemaal al veel duidelijker wat jullie van plan zijn.
Maar zijn jullie al flink aan het fietsen tijdens trainingsavonden,
want het is niet niks om straks een aantal keren die kuitenbreker
op te fietsen!
“Fietsen?”, kijkt Thijs me lachend aan. “Wij gaan lopen! Fietsen,
dan kun je me na één keer de bult op gaan wel bijeen rapen. Nee,
ik wil een keer of drie die berg op, en dat gaat me lukken ook!”,
gaat hij strijdvaardig verder.
Mariëlle lacht en zegt: “Mijn man Toine en ik zijn wel al aan het
trainen, de een wat serieuzer dan de ander. Maar ja, je moet toch
op je eigen tempo lopen, anders kom je die berg niet vaak op. Het
zal toch al zwaar genoeg zijn, dus als je je eigen tempo loopt, geeft
dat de meeste kans op succes!”
En nou hebben we het al over de groep gehad, over de aanleiding,
over de sponsoracties, over van alles en nog wat, maar we weten
nog steeds niet wie er nou eigenlijk met jullie de handschoen
opgeraapt hebben en deze strijd aangaan voor het goede doel…
Dan worden de namen opgesomd: Toine en Mariëlle van der
Heijden, Tigo van der Heijden, Nina Gielen, Lieve Hoeben, Louis
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van de Mortel, Stefan Bekx en Thijs van den Berkmortel. Met z’n
achten zullen ze de strijd aangaan. Een nobele aanvaarding van
een pittige uitdaging met een geweldig goed doel. Tja, dan kun je
niet anders dan beloven dat we ook zullen deelnemen als sponsor
en als deelnemers aan de pubquiz. Pijltjes gooien moeten anderen
maar doen, want dat is onze specialiteit niet. Heel veel succes!!!

In gekke tijden als nu met Corona zijn dit de dingen waar je extra van
kunt genieten!! Wat een mooi plaatje van onze kerk!
Ingezonden door: Yvonne Verhees – van Neerven
Gemaakt op: 17-3-2020 om 19.00 u.
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Mail: zijactiefzeilberg@hotmail.com

Nieuws van Zijactief Zeilberg
Linedance: donderdag 20 februari
De zaal was goed gevuld met enthousiaste leden die op deze
avond hun beste beentjes voor wilden zetten. We leerden op deze
avond weer nieuwe danspassen, die heel eenvoudig leken, maar
toch niet meevielen. Het was zeker niet eenvoudig om ze snel
onder de knie te krijgen en om de juiste volgorde van de stappen
te onthouden. Dit tot hilariteit van iedereen. Kortom een hele
gezellige avond!
Hoe lees ik een etiket: dinsdag 3 maart
Op deze avond kwam een diëtiste uitleg geven over voeding en ze
gaf informatie over etiketten op voedingsmiddelen.
We kregen uitleg over de schijf van vijf, die nog steeds een goede
leidraad is voor ons dagelijks eten, aangevuld met de tip: probeer
zo gevarieerd mogelijk te eten.
Boodschappen doen is ook iets waar we veel mee te maken
hebben en de keuzes die we dan moeten maken, zijn dan: wat is
goed voor ons en waar moet ik op letten?
Wat is de zin en onzin van wat er op de etiketten staat. De uitleg
hierover was zeer interessant.
Deze avond werd verzorgd door diëtistenpraktijk Karin Burg uit
Beek en Donk.
Zijactief Zeilberg
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Activiteitenkalender Den Draai
Gesloten i.v.m. Coronavirus

Maandag: 19:00 - 24:00
19:00 - 21:00
20.00 - 23.00

Bridge
Oefenen dansmarietjes tot carnaval
Peelcomedianten toneel v.a. januari

Dinsdag:

09:00 - 10:15
10:30 - 11:45
10:00 - 12:00
11:15
18:30 - 20:00
19:00 - 23:00
20:00 - 22:00
20:00 - 24:00

MBVO stijldansen
MBVO line dance
Spreekuur wijkwerk Zorg in Deurne even weken
Wandelaars KBO (tweewekelijks)
Mini soos
Stijldansen
Z.H.E.
Bridge

Woensdag 09:00
09:30
13:00 - 17:00

Kontakt bundelen (laatste van de maand)
Mis (eerste van de maand)
KBO biljarten/spellen en koersbal (tenzij elders
in het dorp activiteit)
Na maandelijkse KBO-activiteit gezamenlijk eten
Toneel Wizzel (v.a. januari)
Volksdansgroep
Fotoclub Zeilberg (maandelijks)

17:00
20:00 - 23:00
20:00 - 22:00
20:00 - 23:00
Donderdag 09:00 - 12:00
10:15 - 11:45
13:00 - 17:00
18:00 - 20:30
20:30 - 23:00
20:30 - 22:00

Tuin en omgeving Den Draai bijhouden
(tweewekelijks)
KDO ouderengym
Shantiekoor De Klotvaarders
Majorette Excelsior
Toneel De Klotlanders
Dansles beginners

Vrijdag

08:15 - 08:45
20:30 - 23:30

Bloedprikken
Country line dance

Zaterdag

20:30 - 24:00

Dansavond stijldansen met dj (data: zie site)

Zondag

17:45 - 23:15

Stijldans lessen

Diverse optredens van onze toneelclubs en professionele (theater-)muziekoptredens.
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Speelfilm Teenbeat draaide in Den Draai
Met de film “Teenbeat”, geschreven en gemaakt door Antoon
Kerkhof, werd twee en een half uur lang teruggegaan naar de
tweede helft van de jaren 60. De tijd van brommers, dancings,
“moeilijke ouders” en opstandige jeugd. Een groot deel van die
jeugd probeerde zich af te zetten tegen het, in hun ogen,
maatschappelijke keurslijf.
Ruim honderdvijftig mensen deden dat en ze hadden er zeker
geen spijt van! De tot bioscoop omgebouwde Den Draai bood
plaats aan veel mensen van buiten Zeilberg, maar ook Zeilbergse
mensen genoten van het verhaal.
“Teenbeat” vertelde het verhaal van Hans, die is voorbestemd om
de kwekerij van zijn vader over te nemen. Maar als zanger van
beatband “The Supertones” verschaft hij zich meer vrijheid,
waarbij het bedrijf van thuis steeds verder uit beeld raakt. Als dan
ook nog een meisje zijn weg kruist waar ze thuis niet zo gek op
zijn, neemt het verhaal een andere wending dan zijn ouders
hadden gehoopt.
Een mooi verhaal dat nog mooier werd door de beelden en de
bijpassende muziek!
Na afloop werd er nog lang nagepraat in de foyer en wisselde men
veel herinneringen aan die woelige jaren uit.
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Ruimte bij De Oppeppers
Er is NU ruimte bij de Zelfhulpgroep De Oppeppers !
De Oppeppers is een groep lopers die samen in hun eigen tempo
wandelen of hardlopen om hun geestelijke gezondheid te
verbeteren. Als aanvulling op een beter evenwicht tussen
lichamelijk en geestelijk welbevinden. Bijvoorbeeld verbetering
van zelfbeeld, lichaamswaardering, een reductie van angst en
depressie.
Het is een gemengde, laagdrempelige groep, de sociale kant is erg
belangrijk.
De groep komt iedere dinsdagmiddag van 13.00-14.15 bij elkaar
in Eindhoven.
Kijk voor meer informatie op de website www.zelfhulpgroep.nl.
Bellen: 040 – 211 83 28 of
mailen: eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl kan natuurlijk ook!

Goede Doelen Week Deurne wordt verplaatst
De gezamenlijke collecte van de Goede Doelen Week Deurne in
de week van 6 t/m 11 april wordt verplaatst naar september 2020.
De Stichting Goede Doelen Week Deurne ziet het als haar
verantwoordelijkheid naar de collectanten en naar de mensen bij
wie ze aan de deur komen, om er alles aan te doen om de
mogelijke verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
Jubileumeditie Goede Doelen Week Deurne
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Ont-Zorg-Beurs
Alle jonge en oude(re) mensen uit Deurne, die nu of in de
toekomst met zorg vragen of zorg verlenen te maken hebben, zijn
welkom op de Ont-Zorg-Beurs die op 28 maart 2020 plaatsvindt in
het Cultuur Centrum Deurne, van 13.00 tot 16.00 uur.
Tijdens de beurs kun je
informatie krijgen bij, in
gesprek gaan met allerlei
organisaties, instanties over
wat er op het gebied van
zorg, verzorging, ondersteuning, begeleiding, ontspanning, respijtzorg, ontlasting
van de zorgvrager en zorgverlener mogelijk is.
Je kunt een rondgang maken langs de stands van zowel professionele organisaties en werkers, als vrijwilligers(organisaties) op
het gebied van zorg en welzijn.
De beurs wordt om 13.00 uur officieel geopend door wethouder
Marnix Schlösser.
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Nieuws uit het schónste plekske…

Dorpsraad Zeilberg wil graag weten wat er leeft in de Zeilberg, en
ook willen we graag laten weten waar we mee bezig zijn. Dat doen
we via het Kontakt en Facebook. Binnenkort wordt ook onze
website verbeterd.
We zijn bereikbaar via secretariaat@dorpsraadzeilberg.nl en we
vergaderen elke eerste dinsdag van de maand om 20.00 uur in Den
Draai. Voel u vrij om binnen te lopen voor vragen of opmerkingen!
Dorpsraad:
Nog niet zo lang geleden mochten wij een nieuw lid van de
Dorpsraad verwelkomen: Mariëlle Smits. Ze ging heel voortvarend
te werk, maar heeft onlangs toch moeten besluiten om haar
werkzaamheden voor Dorpsraad Zeilberg te staken. Door
omstandigheden kan zij Dorpsraad Zeilberg op dit moment niet de
tijd en aandacht geven die het verdient. Wij wensen haar
uiteraard het allerbeste en hopen dat ze ons weer weet te vinden
zodra zij daar weer toe in staat is.
Den Draai:
Op 1 juli 2020 zullen bestuur en beheer van Den Draai gaan
stoppen met hun werkzaamheden. Wij zijn nog steeds op zoek
naar een oplossing! Als jij je steentje wilt bijdragen, meld dat dan
bij ons.
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Drietip:
Een werkgroepje, bestaande uit enkele bewoners, gaat een
enquête opstellen om alle omwonenden hele specifieke vragen
voor te leggen. De keuzes waar de meeste mensen voorkeur voor
hebben zullen door dit werkgroepje, samen met iemand van de
gemeente, nader worden uitgewerkt. Het streven is om in de loop
van april enkele concrete voorstellen voor te leggen aan de
omwonenden.
Zeilberg kermis:
De werkgroep Zeilberg kermis is ook nog op zoek naar ideeën om
de kermis verder nieuw leven in te blazen. Alle suggesties zijn
welkom via secretariaat@dorpsraadzeilberg.nl.
Berry van der Schaaf
Manfred van Bakel
Manfred Spiller

Monique van den Berkmortel
Stefan Aarts

secretariaat@dorpsraadzeilberg.nl

Dorpsraad Zeilberg

Samen Betrokken in
Beweging
Abonnee worden?
We begrijpen dat we nu veel digitale lezers hebben gekregen die
wellicht geen abonnee zijn op het Kontakt. Mocht u na het lezen
van dit Kontakt ook abonnee willen worden van het ‘papieren’
Kontakt, dan kunt u voor € 6,50 per jaar genieten en op de hoogte
blijven. Het bedrag graag overmaken op NL28 RABO 0170 8412
86, t.n.v. M. van Rijt, inzake Kontakt, o.v.v. uw naam én adres!
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Vrije Markt 2020 Jong Nederland Zeilberg
Op zondag 3 mei a.s. organiseert Jong Nederland Zeilberg haar
jaarlijkse Vrije Markt.
Deze vindt plaats van 10.00 tot 16.00 uur naast ‘de Blokhut’ en op
een deel van de Hanenbergweg in Zeilberg.
Wilt u ook een kraam om gebruikte spullen te verkopen (niet
bedrijfsmatig), er zijn nog kramen vrij! De kosten bedragen € 20,per kraam.
Daarnaast zijn we ook dit jaar op zoek naar verschillende
sponsoren die de Zeilbergse jeugd willen helpen door op een
passende manier een bijdrage te leveren aan de vrije markt.
U kunt hiervoor en voor verdere informatie terecht bij onze
contactpersoon:
Mw. Jori van Oosterhout: jori-1996@live.nl
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Prins Schàwwe blikt terug
Carnaval 2020 zit er weer op voor ons,
Prins Jeroen d’n Uurste (alias Prins Schàwwe) en
Prinses Linda en onze prinsesjes Amy en Milou.
Het begon allemaal met het Prinsenbal op 16 november in zaal
“De Zwaan”, waar wij bekend werden gemaakt als nieuw prinsenpaar. Wij als "nieuwkomers" in het carnavalsgebeuren wisten ook
niet wat ons allemaal te wachten stond in het Pottenbakkersrijk.
Maar wat zijn we goed opgevangen door de mensen van de club!
Heel apart om op deze manier een behoorlijk hechte band te
creëren met iedereen.
We hebben veel mooie dingen meegemaakt zoals alle receptiebezoeken van alle carnavalsverenigingen. Ook hebben we fruitmanden rondgebracht in de zorgboerderijen in Zeilberg en het
deed wel wat met mij dat mensen zo dankbaar waren voor ons
bezoek. Ik heb zelfs een 104-jarige vrouw gesproken!
Ook hebben we een fruitmand gebracht bij mijn helaas ernstig
zieke moeder en uiteraard ook bij Mario Wijnen. Het zijn mooie
momenten, maar het is tegelijk ook zeer moeilijk om je tranen te
bedwingen.
Onze receptie was echt heel gaaf en overweldigend hoeveel
mensen daar zijn geweest!
Wat ik ook mooi vond, was dat ik op initiatief van Patrick
Nelemans en met behulp van Manfred Spiller een eigen nummer
heb mogen zingen op de cd, tijdens de cd-presentatie en daarna
nog diverse keren in onze eigen kroeg 't Vertierke.
Wat ook mooi was, was dat ik in een volle kerk tijdens de
Carnavalsmis in de Hei, samen met Stefan Aarts en Mario Wijnen
het nummer "Om de Prins te zijn" heb gezongen. Ik was die
morgen overigens wel heel "schàw", haha, ik stond stijf van de
zenuwen! Gelukkig ging het niet zo heel verkeerd.
De optocht in Deurne ging dan weliswaar niet door, maar
uiteraard waren wij zeer vereerd dat de optocht bij ons in de
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Zeilberg wel door ging! Doordat Deurne niet doorging, hebben wij
uiteraard nogal wat meer snoep kunnen gooien en allerhande
andere dingen en dat vonden wij en onze kinderen dan ook
helemaal niet erg, haha. Angelo Bots bedankt daarvoor!
De laatste (dinsdag)avond in ‘t Vertierke was echt een hele mooie,
geweldige, maar ook heel emotionele avond. Bij de laatste dans,
waarin ik mee mocht (moest) dansen met onze dansmariekes, op
wie ik als Prins heel trots op was in deze hele periode, schoot het
halverwege in mijn kuit, waardoor de dans niet meer heel goed
lukte. Maar dat was wel hilarisch, haha.
Heel fijn vond ik het, dat mijn moeder verschillende activiteiten,
waaronder deze avond, mee mocht maken samen met ons pap,
mijn broer Ramon en schoonzus Anne en mijn schoonouders.
Voor de laatste keer de microfoon gepakt, lukte het me niet om
het droog te houden tijdens het dankwoord, maar dat maakt niet
uit. Het was in één woord GEWELDIG!
Bedankt allemaal Pottenbakkers, Pottenbakkerinnekes, Voorzitter
Peter Otten en Vorst Ronald voor deze unieke ervaring!
Prins Schawwe

Uitslag optocht 2020
Op carnavalsdinsdag trok er een kwalitatief zeer behoorlijke
carnavalsoptocht door het Pottenbakkersrijk. De talkrijke mensen
aan de kant van de weg genoten en de kinderen verdrongen zich
om de royaal gestrooide snoepwaren te verzamelen!
Waar een dag eerder het weer zorgde voor een afgelasting in o.a.
het Peelstrekelrijk, kon in Zeilberg de optocht gelukkig wel doorgaan. Prins Jeroen, Prinses Linda en de prinsenkinderen genoten,
hoog opgesteld op de prinsenwagen van CS De Pottenbakkers!
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Kinderen
Individueel en duo’s
1. Verfblikken
Groepen
1. De 'brave' jongens: als m'n haar maar goed zit
Kleine wagens
1. Wai als obers in de leer nemen een (v)atje vur de sfeer
2. De zware jongens
3. ZSV-partybus on tour

Grote wagens:
1. Hou de ge van ijs, chips of friet zonder boeruh gi da niet
2. Groep 8 Walsberg tapt binnenkort uit een ander vat.
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Volwassenen
Individueel en duo’s
1. Mi de carnaval goan wai me de billen bloot
2. Thea Mansvelders, Wa in het vat zit verzuurt niet
3. Harry Koppens: Gehackt
Groepen
1. Sufgeneijd
2. Verlichtingsplan

Kleine wagens
1. Zomercarnaval on tour
2. OJKZ 8 dagen de wereld rond
Grote wagens
1. Mi carnaval zin wai wir in de lucht
2. CV het witte goud
3. De Klippels: Wij vogelen het uit
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Uitslag van de kleurplaten wedstrijd van Prins Jeroen d’n 1e
1e Prijs: Jippe (Zandbosweg 94)
2e Prijs: Angel (Wielingen 14)
3e Prijs: Quin Tauran (Plaveistoker 1)
1e Prijs: Teun van Ooij (Clarinetweg 36)
2e Prijs: Sjorz Goossens (Hagelkruisweg 40)
3e Prijs: Jayden (Parallelweg)
Prijzen ophalen vóór 1 mei a.s. op Beatrixstraat 24.

Oproep
Ik heb een boekje thuis over de Zeilberg, dat geschreven is in het
Hebreeuws.
Is er iemand of weten jullie iemand die dit kan vertalen?
Graag een berichtje of telefoontje naar:
j.toer5@chello.nl
06-51260195

Verhuisbericht
Cornholeclub ZSW Walsberg is verhuisd naar de nieuwe hal van
Jeu de boules club Tic-Tac.
Adres: Energiestraat 7a (Sportpark De Kranenmortel)
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Op kamp met OJKZ
Net als de eerdere 48 edities organiseert OJKZ (Open JeugdKamp
Zeilberg) ook dit jaar weer een week vol pret, plezier, avontuur
en uitdaging. We maken dit jaar een wereldreis om u tegen te
zeggen en het thema wat jullie hebben gekozen is “In 8 dagen de
wereld rond”. We zouden het ook nu erg leuk vinden als jullie
weer met ons meegaan van zaterdag 18 t/m zaterdag 25 juli a.s.
Voor wie dan?
Jongens en meisjes van 6 t/m 15 jaar oud!
Hoe aanmelden?
Kom dan naar de inschrijving op zondag 5 april a.s. van 11.00 tot
13.00 uur in SCC Den Draai!
Kan ik altijd mee?
Wees op tijd, want er is maar plek voor honderd kinderen op onze
Expeditie!
Kost dat dan?
Voor € 65,00 kun jij met ons mee op dit avontuur!
Wij zijn nog op zoek naar enkele enthousiaste vrijwilligers die ons
team van leiding graag zouden willen komen versterken. Ben jij of
ken jij iemand met talent om met veel enthousiasme een
groep kinderen een hele week te entertainen? Ben je 18 jaar of
ouder? Ben je beschikbaar in de tweede week van de
schoolvakantie, dan is dit misschien wat voor jou. Stuur je
aanmelding naar info@ojkz.nl
Kijk voor meer informatie over ons kamp of om leiding te worden
op www.ojkz.nl!
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De Klotlanders spelen voor u…
“Het laat de pastoor koud”
Pastoor de Bonte heeft de bisschop en zijn Afrikaanse zustergemeente ‘Duiwelskloof” om geldelijke steun gevraagd, omdat
zijn parochie in financiële moeilijkheden verkeert. Dit als gevolg
van uit de hand gelopen kosten, waaronder bijvoorbeeld de
rekening van de plaatselijke drankenhandel. Om te bekijken of
de parochie nog wel ‘levensvatbaar’ is, stuurt de bisschop zijn
secretaresse die hem een positief of negatief advies zal geven.
De toegezegde steun uit
Duiwelskloof pakt helemaal niet
uit zoals de pastoor gehoopt
had. Voordat hij het weet, lopen
er ongure types rond met
pistolen, klinken er in de nacht
vreselijke geluiden, wordt het
riool opengebroken en poogt
men hem om te kopen om de
regels der kerk te overtreden.
Tot overmaat van ramp wordt de
biecht de pastoor te veel en lijkt
de parochie niet meer te redden.
Een niet goed functionerende pastoor zou natuurlijk helemaal de
doodsteek voor de parochie zijn.
Om haar baantje te behouden bedenkt schoonmaakster Wilma
een reddingsplan, waarin ze ook koster Kees meesleurt. Deze
gelooft totaal niet in de goede afloop van dit krankzinnige plan en
moet als klap op de vuurpijn ook nog eens een huwelijksmis
tussen een kibbelende bruid en bruidegom tot een goed einde
brengen.
Kortom, een gebed vol kolder met een verassend einde…
Komt het zien! De Klotlanders spelen, Gewoon.Mooi.Theater.
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Onze uitvoeringen zijn op:
Première, zaterdag 4 april 2020, Den Draai.
Vrijdag 10 april 2020, Parochiehuis Bakel.
Zaterdag 18 april 2020, CC Martien van Doorne.
Zaterdag 25 april 2020, Den Draai.
Alle voorstellingen beginnen om 20.15 uur.
Voor de kaartverkoop kijkt u op: www.deklotlanders.nl

Evenementenkalender Zeilberg

April

Mei

3.

Corneliusviering (bedevaart)
Org. Cornelius Genootschap

pl. Corneliuskapel

3.

Vrije Markt
Org. Jong Nederland Zeilberg

pl. Blokhut e.o.

4.

Dodenherdenking
Org. Werkgroep Dodenherdenking

pl. Den Draai /
monument
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Deurne op zoek naar een
nieuwe burgemeester
Op 1 februari 2021 neemt Hilko Mak afscheid als burgemeester
van de gemeente Deurne. Hij gaat met pensioen. Daarom is
Deurne op zoek naar een nieuwe burgemeester. De inwoners
worden hierbij betrokken.
De gemeenteraad van Deurne wil weten aan welke kenmerken de
nieuwe burgemeester volgens de inwoners moet voldoen.
Daarom kunnen de inwoners van de gemeente Deurne vanaf 6
maart een enquête invullen waarin zij kunnen aangeven wat voor
nieuwe burgemeester zij wensen. Ze kunnen bijvoorbeeld
aangeven of zij een ervaren bestuurder willen of een nieuw
bestuurlijk talent, of dat dit niet uitmaakt. En of de nieuwe
burgemeester bekend moet zijn met Deurne of niet. Ook kunnen
ze een advies geven aan de nieuwe burgemeester.
In totaal worden er tien korte vragen voorgelegd. Het invullen van
de enquête kost een paar minuten tijd. Ook Deurnese
ondernemers kunnen de enquête invullen.
Profielschets
De wensen van de inwoners worden verwerkt in een profielschets.
Deze profielschets vormt de basis voor het kiezen van de nieuwe
burgemeester. De profielschets wordt opgesteld door de
gemeenteraad en wordt in de openbare raadsvergadering van 19
mei vastgesteld. De Commissaris van de Koning, Wim van de
Donk, is hierbij aanwezig om de profielschets in ontvangst te
nemen. Na vaststelling van de profielschets stelt hij de vacature
open. Belangstellenden kunnen gedurende drie weken solliciteren
voor de functie van burgemeester van Deurne.
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De sollicitatieprocedure
De Commissaris van de Koning maakt na de sollicitatietermijn een
selectie van benoembare kandidaten en bespreekt deze na de
zomer met de vertrouwenscommissie. Hierin hebben alle
fractievoorzitters zitting, ondersteund door de griffier en de
gemeentesecretaris. De vertrouwenscommissie bepaalt wie
uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek.
Na de sollicitatiegesprekken stelt de vertrouwenscommissie een
aanbeveling van twee kandidaten op. In een besloten vergadering
stelt de gemeenteraad het advies met de twee kandidaten vast.
Enkel de naam van de beste kandidaat wordt bekend gemaakt in
een openbare vergadering.
Beëdiging en installatie
De aanbeveling van de gemeenteraad met het advies van de
Commissaris van de Koning wordt naar de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd. Daarna
benoemt de Koning de nieuwe burgemeester van Deurne bij
Koninklijk besluit. De beëdiging en installatievergadering is
gepland eind 2020.
Enquête
De enquête voor de profielschets van de nieuwe burgemeester is
vanaf vrijdag 6 maart opengesteld op www.deurne.nl. Inwoners
die geen toegang hebben tot het internet, kunnen een papieren
enquêteformulier invullen in het gemeentehuis. Of zij kunnen een
verzoek doen om het formulier op te sturen. Dit verzoek kunnen
zij doen bij de griffier van de gemeente Deurne, bereikbaar op
telefoonnummer 0493-387711.
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Gevolgen klimaatverandering Deurne
in kaart gebracht
Nieuw hitterecord: 40,7 graden, Deurne getroffen door
noodweer, grondwaterstand nog niet op peil. Dit soort berichten
in de media tonen aan dat ons klimaat verandert. Lange periodes
van droogte, hitte en wateroverlast komen vaker voor. De
gevolgen zijn nu al merkbaar: gewasschade door droogte,
hittestress bij mens en dier en waterschade. De gemeente wil
Deurne weerbaar maken tegen het veranderende klimaat.
Oftewel ‘Onweerstaanbaar’.
De kwetsbare plekken in de gemeente Deurne zijn in kaart
gebracht. Waar is de grootste kans op wateroverlast? Welke
plekken zijn het meest gevoelig voor hitte? En waar zijn de
gevolgen van droogte het meest merkbaar? De gemeente heeft
dit, in samenwerking met de andere gemeenten in de Brabantse
Peel, in kaart gebracht aan de hand van een zogenoemde
klimaatstresstest. Hierbij worden de kwetsbare plekken zichtbaar
als het gaat om droogte, hitte en wateroverlast.
Klimaatbestendige gemeente
Met de uitkomsten van de klimaatstresstest bekijkt de gemeente
hoe problemen in de toekomst beperkt kunnen worden. De
gemeente gaat hierover in gesprek met inwoners en ondernemers
om te bekijken wat zij samen kunnen doen om de gemeente
Deurne klimaatbestendig te maken. In de loop van dit jaar worden
inwoners en ondernemers hiervoor uitgenodigd.
Wat doet de gemeente?
De gemeente heeft de afgelopen jaren al fors geïnvesteerd om de
wateroverlast aan te pakken. Zo is op meerdere plekken het oude
riool vervangen door een gescheiden rioolstelsel, zijn er ondergrondse waterbergingen aangelegd of wordt het regenwater
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opgevangen in wadi’s. Samen met het waterschap bekijkt de
gemeente hoe beken en sloten aangepast kunnen worden, zodat
het regenwater sneller wordt afgevoerd óf juist langer in een
gebied blijft voor droge periodes.
Wat kunnen inwoners doen?
Ook inwoners kunnen helpen om de gemeente Deurne klimaatbestendig te maken. Een groot deel van de oppervlakten in de
gemeente is in particulier bezit. Denk aan daken van huizen of
bedrijven, opritten of tuinen. Met eenvoudige maatregelen
kunnen inwoners hun omgeving klimaatbestendig maken. Door
tegel eruit, plant erin bijvoorbeeld. Een groene tuin houdt
regenwater vast en zorgt voor verkoeling op hete dagen. Ook een
groen dak houdt regenwater vast en brengt verkoeling. Of je
koppelt de regenpijp af en laat het regenwater de tuin in lopen.
Binnenkort komt de gemeente Deurne met een subsidie voor
afkoppelen en de aanleg van groene daken.
Informatie
Iedereen die benieuwd is waar de kwetsbare plekken in de
gemeente Deurne zijn als het gaat om droogte, hitte en wateroverlast, kan terecht op www.deurne.nl/onweerstaanbaar.
Daar zijn kaarten te vinden van de klimaatstresstest. Binnenkort
volgt er ook informatie over de klimaatdialogen, de aanpak van
wateroverlast en subsidies.
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Afdeling:
Deurne/Zeilberg

Nieuws van de KBO, Zeilberg
Gehouden activiteiten
Helaas is er weinig terug te kijken. Het Coronavirus heeft goed
huisgehouden en misschien woekert het nog volop als u dit leest.
De KBO had uit voorzorg al haar activiteiten afgelast. Hopelijk
mogen we weer uitkijken naar de geplande komende activiteiten.
Komende activiteiten (o.v.b.)
Kienen
Woensdag 1 april a.s. kan er weer gekiend worden. Aanvang 13.30
uur, in zaal De Zwaan. Na afloop kan worden deelgenomen aan
een warme maaltijd. Deelnemers van vorige keer staan nog op de
lijst. Kunt u niet, dan graag tijdig afmelden. Wilt u ook eens
meedoen, dan tijdig aanmelden bij Mart: tel. 322788.
Tevens kunt u bij hem entreekaartjes verkrijgen voor deelname
aan de geplande paasviering.
Paasviering
Op 8 april a.s. is er in Den Draai om 13.30 uur een paasviering met
aansluitend amusement met het muzikale smartlappenduo Ria &
Bert ofwel “Punt en El”. We sluiten de middag af met een loterij.
Op woensdag 1 april kunt u van 12.30 tot 13.30 uur kaartjes
verkrijgen in de foyer van zaal De Zwaan of neem contact op met
Mart: tel. 322 788.
Excursiereis nr. 2
Op woensdag 29 april gaan we naar Best en in het kader van 75
jaar bevrijding, brengen we daar een bezoek aan museum
Bevrijdende Vleugels. In de namiddag brengen we dan een bezoek
aan het Weverijmuseum in Geldrop.
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We verwachten dat het een zeer interessante dagexcursie gaat
worden. We sluiten de dagtocht af met een heerlijk etentje in Zaal
De Zwaan. Ook eventuele thuisblijvers mogen zich voor deelname
aan deze maaltijd aanmelden bij Mart Wijnands: tel. 322788.
Onze wekelijkse activiteiten
In Den Draai was het een aantal dagen akelig stil, maar als het
weer mogelijk is, bent u weer zeer welkom op woensdagmiddag.
Dan is er voor onze leden gelegenheid tot ontspanning. U kunt
terecht vanaf 13.30 uur om te kaarten, te biljarten en te koersballen. Nieuwe deelnemers zijn daarbij zeker van harte welkom.
Met name het koersballen kan wel enkele nieuwe deelnemers
gebruiken. U kunt ook zelf aangeven en bepalen wat u wenst te
doen, of gewoon even binnenlopen voor een lekkere kop koffie.
Wandelen
Als het weer en ook het virus het toelaat, wordt er gewandeld op
dinsdag 14 en 28 april. Verzamelen telkens om 9.45 uur op de
parkeerplaats aan de Blasiusstraat. De volgende maand wordt er
op 12 mei gewandeld. Door regelmatig te wandelen kan iedereen
de lichamelijke conditie enigszins op peil houden en daarnaast kan
men ook genieten van de mooie natuur in onze regio. De ongeveer
5 km lange wandelingen worden gehouden in dorpen en in
natuurgebieden in de directe omgeving van Zeilberg. We
besluiten de wandelingen met een koffiestop bij terugkomst.
Fietsen
Leden van de KBO-let op! Als het weer en ook het virus het
toelaten, gaan we met de KBO-fietsgroep weer onze eerste
fietstocht van dit jaar ondernemen. Deze tocht staat op de agenda
voor donderdag 23 april.
Als alles mee zit, het weer moet natuurlijk wel fietsvriendelijk zijn
voor ons ouderen, gaan we een fijn stuk fietsen. We moeten zelf
zorgen voor een lunchpakket en/of een drankje voor onderweg.
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Deelnemers verzoeken wij om tijdig op de parkeerplaats aan de
Blasiusstraat aanwezig te zijn. We vertrekken om klokslag 10.00
uur.
Lezing/Presentatie
Wij nodigen onze leden graag uit voor een lezing / presentatie op
woensdag 6 mei a.s., over een interessant onderwerp.
Na afloop van het middagprogramma kan om + 17.00 uur
deelgenomen worden aan een heerlijke, warme maaltijd in Den
Draai. Nieuwe deelnemers moeten zich wel even aanmelden.
Opgave kan tot zondag 28 april bij Mart Wijnands, tel. 322 788.
Ons Zomer Busreis uitstapje
Op woensdag 17 juni gaan we weer ons jaarlijks zomeruitstapje
maken. We gaan dit keer naar de Brabantse Kempen. Voor velen
een zeer interessante busreis.
We sluiten de dag af met een diner in Zaal De Zwaan. Hebt u
interesse dan kunt u zich aanmelden op woensdagmiddag 22 april
van 13.00 tot 14.00 uur, voorafgaande aan de middagactiviteit, bij
Mart Wijnands in de foyer van Den Draai.
De kostprijs is gelijk aan voorgaande jaren. Er is plaats in de bus
voor ca. 90 personen en let wel: vol is vol!
Voor deelname aan het diner in Zaal De Zwaan is het verzamelen
om + 17.30 uur.
Secretariaat:
 Marie Anne van der Ven
 Zeilbergsestraat 115, 5751 LK Deurne
 06 120 609 24

e-mail: secretariaat.kbozeilberg@gmail.com
Onze website: www.kbo-deurnezeilberg.nl
website van de Kring: www.kbo-kringdeurne.nl
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Turfjes
GLAS IN LOOD-FUSING-TIFFANY-GLASGRAVEREN
Ambachtelijk glas in lood, in opdracht.
Plaatsing in isolatieglas is mogelijk.
Ook voor originele, persoonlijke cadeaus bij speciale gelegenheden.
Lucie Hillekens-Klaassen, Merlenbergseweg 18A, tel 320167
WWW.LUUSART.NL
Pedicure Deurne, Medisch Pedicure Ralph Weelen
Voor uw totale voetverzorging.
Behandeling van diabetische-, reumatische en overige risicovoeten.
Lid van ProVoet en Kwaliteits Register Pedicures.
Ambulant bespreekbaar. Clarinetweg 40 Tel. 0493-314487
www.pedicuredeurne.nl
Heb je veel last van hoofdpijn, nek-, schouder-, en rugklachten dan
kun je bij mij terecht. Maar ook voor een heerlijke
ontspanningsmassage ben je bij mij aan het juiste adres.
Bel gerust voor meer info: Yvonne Derks Massage en producten,
Wittedijk 12 A, tel. 06-18657909 www.yvonnederks.nl
Plantenverkoop D’n Brandnittel Deurne X
Gangbare en biologische groenteplanten voor de moestuin.
Ook verkopen wij fruitbomen, kruidenplanten en bloemenplanten.
Geopend van maart tot september.
Openingstijden: www.plantenverkoopdeurne.nl
Fam. Vinken │ Beuzen 6, Zeilberg │ 06-46579334
Even lekker uitwaaien?
Prachtig vakantiehuis in Nieuwvliet-Bad aan Zeeuwse kust te huur. Vijf
minuten loopafstand van strand. Bezoek website (www.NiaRevo.eu)
voor sfeerimpressie. Info over prijzen en verhuur via website of via:
Lon en Lucie Hillekens - lhjhillekens@hetnet.nl - tel. 320167
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vdB Office Support
Professionele en ervaren secretaresse
Monique van den Berkmortel
tel. 06-12627821 - www.vdBsupport.nl

Wholistic
VoetreflexPlus massage
Voor diverse klachten en/of ontspanning.
Voor meer informatie ga naar www.praktijkwholistic.nl
Afspraak via tel. 06-17136331 of info@praktijkwholistic.nl
Sanne Zwanenberg - Peelhorst 24 - 5754 GR Deurne

Tintelende vingers of pijnklachten aan uw hand of pols?
Handtherapie Zuidoost-Brabant
Behandeling wordt mogelijk volledig vergoed door uw
ziektekostenverzekeraar. Gratis inloopspreekuur dinsdag en vrijdag
van 11.00 tot 12.00 uur.
Blasiusstraat 2 – 0493-750050 – info@hzob.nl - www.hzob.nl
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Wegwijzer

PAROCHIE H.WILLIBRORD DEURNE

Parochiecentrum Visser 2 5751 BL Deurne
312486, maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur voor al uw vragen
en het opgeven van intenties: info@heiligewillibrorddeurne.nl
Website: www.heiligewillibrorddeurne.nl
Bankrekeningnummer intenties:
NL12 RABO 0110 8052 67 t.n.v. Parochie Heilige Willibrord Deurne.
Bankrekeningnummer kerkbijdrage
Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer:
NL56 RABO 0148 1912 82 t.n.v. Parochie Heilige Willibrord Deurne.
Pastoraatsgroep
Paul Janssen, pastoor: 06-21957940 of: 0493-313230
pastoor@heiligewillibrorddeurne.nl
Eugène van Eerd, mede-pastor: 0493-341215 of 06-53786283
eampvaneerd@hetnet.nl
Bart Jansen, diaken: 0493-312486 of: 077-4661008
diaken@heiligewillibrorddeurne.nl
Henny van Osch, pastoraal assistente: 0493-317034 of 06-12455556
h.nijssen1@chello.nl
Ziekencommunie
Voor wie aan huis gebonden is, wordt op de 1e vrijdag van de maand
communie rondgebracht. U kunt zich hiervoor opgeven bij Parochiecentrum Visser 2, telefoon: 312486.
Ouderenviering: 1e woensdag van de maand, 9.30 uur, Den Draai
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Bezoek
Als u het prettig vindt om bezoek te ontvangen van iemand van de
bezoekersgroep of als u iemand weet die daar behoefte aan heeft, kunt
u dit doorgeven bij het Parochiecentrum.
ZORGCENTRALE ‘DE ZORGBOOG’
Voor alle vragen over zorg (kraamzorg, thuiszorg, opname in een
verpleeg- of verzorgingshuis (Zorgboogcentra), acute zorg thuis, over
het abonnement Gezondheidsservice, afspraken voor het consultatiebureau of voedings- en dieetvoorlichting) kunt u contact opnemen met
de zorgcentrale van De Zorgboog, tel. 0900 - 899 86 36 (€ 0,10 p/m).
SAVANT ZORG- EN DIENSTVERLENING
Savant biedt verschillende vormen van zorg- en dienstverlening.
Voorheen werd gesproken over thuiszorg, verzorgingshuiszorg en
verpleeghuiszorg.
Voor meer informatie of vragen: tel. 0492 572000, iedere werkdag van
08.00 tot 17.00 uur.
Ook voor acute zorg, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
Zie ook: www.savant-zorg.nl of e-mail: info@savant-zorg.nl .
Voor nieuw aanmeldingen kunt u bellen met CIZ Veldhoven, tel. 040
2549999.
KINDEROPVANG PINKELTJESLAND
Kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en is geopend op maandag
t/m vrijdag van 7.30 tot 18.00 uur.
Petra Achten, Zeilbergsestraat 42, 5751 LL Deurne, tel. 842525.
Website: www.kinderopvang-pinkeltjesland.nl
STICHTING LEV GROEP Leven & Verbinden, Deurne
Bezoekadres: Gemeente Deurne, Ingang Oude Martinetstraat,
telefoon: 0493-352500. Postadres: Postbus 101, 5750 AC Deurne.
Website: www.levgroep.nl
E-mail: info@levgroep.nl
Dienstverlening, Jeugd en Jongeren, Ouderen, Mantelzorg, Vrijwilligerswerk, Vluchtelingenwerk, Leefbaarheid, Maatschappelijk Werk.
Spreekuur wijkbeheerder in Den Draai: dinsdag 09.00 – 12.00 uur.
Petra Mennes, T: 06 14 87 12 31, E: petra.mennes@levgroep.nl
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STICHTING JONG NEDERLAND ZEILBERG
De plek waar uw kinderen samen leren spelen en werken, tochten
lopen, buitenspelen, kamperen en knutselen. Alle groepen zijn
ingedeeld op leeftijd en draaien op een verschillende tijden.
Vanaf 4 jaar kunnen kinderen al lid worden!
Meer informatie: www.jongnederlandzeilberg.nl
Ook kunt u voor meer informatie of vragen mailen naar:
info@jongnederlandzeilberg.nl of een facebookberichtje sturen.
KINDEROPVANG ’T BOERDERIJKE (Opvang voor kinderen 0 t/m 12 jaar)
Kinderdagverblijf ’t Boerderijke voor kinderen van 0 t/m 4 jaar.
Peuterschool ’t Boerderijke voor kinderen van 2,5 t/m 4 jaar.
Locatie: Breemortelweg 12 in Deurne
BSO ’t Boerderijke voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Locatie: Breemortelweg 12 / Locatie BS Zeilberg, Margrietstraat 2.
Ook flexibele opvang mogelijk!
Voor meer informatie: Anita vd Kant, tel 0493 399784
www.kinderopvangboerderijke.nl
SPORT EN SPELGROEP DEURNE
Een recreantengroep die na ’n ziekte weer aan de conditie werkt door
een half uur gymoefeningen te doen en een uur te volleyballen op een
laag niveau. Ons jongste lid is 50 jaar en de oudste 76 jaar. Kom
vrijblijvend even kijken op donderdagavond van 19.00 uur t/m 20.30
uur. Adres: Beukenstraat 80, sporthal Willibrord Gymnasium.
Voor vragen kun je bellen met dhr. A. Buijs, tel 529351 of met dhr. A.
Proenings, tel 316048.
HULPLIJN PEELREGIO
Heeft u behoefte aan een vertrouwelijk gesprek, dan kunt u
gebruikmaken van de Hulplijn Peelregio. De telefonische hulplijn,
voorheen onderdeel van Sensoor, is een initiatief van LEVgroep.
Heeft u zorgen, wilt u even met iemand praten, dan kunt u 24 uur per
dag bellen naar 085 - 02 000 11.
Meer informatie vindt u op de website www.hulplijnpeelregio.nl
Wilt u vrijwilliger worden? Stuur dan een mail naar:
hulplijnpeelregio@levgroep.nl of bel naar 0492-598989.
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CLIËNTENRAAD DEURNE – WWB – WSW
Ontvangt u een uitkering via de gemeente, bent u wwb’er, wsw’er of
wajong’er en heeft u vragen hierover, dan kunnen wij u helpen.
Stel uw vraag op internet en volg ons op Facebook.
Meer informatie: www.clientenraaddeurne.nl en
www.facebook.com/clientenraadDeurne.
STICHTING GRIPOPSCHULD DEURNE
Grip op Schuld helpt inwoners van Deurne die financiële problemen of
schulden hebben of dreigen te krijgen. Een gecertificeerd en deskundig
maatje helpt om de financiën van de hulpvrager op orde te krijgen en te
houden. Het maatje bevordert op die manier de zelfredzaamheid en
zelfstandigheid van de hulpvrager. De hulp vindt plaats zolang het nodig
is en is geheel gratis, terwijl de privacy is gewaarborgd! Nieuwe maatjes
zijn altijd welkom! Voor meer informatie en hulp: 06 37402232.
E-mail info@gripopschulddeurne nl.
Inloopspreekuur elke maandag van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak,
adres: Oude Martinetstraat 2 Deurne (zij-ingang gemeentehuis).
www.gripopschulddeurne.nl
BVG PEELLAND
Belangenvereniging voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke
of psychische handicap of een chronische ziekte.
Via verschillende werkgroepen en onze vaste BVG-avonden is BVG
Peelland sociaal zeer actief. Kortom een vereniging die in alle
leeftijdscategorieën meedenkt en meedoet, want een beperking kent
nu eenmaal geen leeftijd.
Voor meer info kunt u bellen of mailen met:
Marian Bronstein, tel. 310061, info@bvg-peelland.nl
Sandra v. Lieshout, tel. 843756, secretaris@bvg-peelland.nl
Mart Wijnands, tel. 322788, penningmeester@bvg-peelland.nl
www.bvg-peelland.nl
Wij zijn ook te vinden op Facebook en Twitter:
BVG-Peelland

@BVGPeelland
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CAFÉ DE HOOFDZAAK
Elke tweede en vierde donderdag van de maand is er in Deurne een
NAH-bijeenkomst van café de Hoofdzaak voor mensen met een niet
aangeboren hersenletsel, van 14.00 tot 16.00 uur.
De bijeenkomst is in de huiskamer van het Cratoscentrum, Rembrandt
van Rijnstraat 5a. Deze middag voor lotgenoten is ook bedoeld voor
partners, familieleden en vrienden.
Café de Hoofdzaak wordt georganiseerd door stichting Cratos-vrienden.
Voor info: www.cratosvrienden.nl
POLITIE ZUID-OOST BRABANT
Buurtbrigadier Zeilberg en Koolhof: Rens Kanters
Tel: 0900 – 88 44
Bezoekadres en bezoektijden: gemeentehuis Deurne, ingang Receptie.
Alleen op afspraak van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 13.00 uur.
BEZOEK MOLEN MARIA-ANTOINETTE
Als de blauwe wimpel aan de straatzijde wappert, is Maria-Antoinette
opengesteld voor publiek. Dit is met name op woensdag (13.00 – 17.00
uur) en op zaterdag (10.00 – 17.00 uur). Ook is het mogelijk om voor een
excursie een afspraak buiten deze tijden om te maken. Daarvoor kunt u
contact opnemen met de molenaar: Toon Seijkens, tel. 317263 - mobiel:
06-54642630
EXPOSITIE FCZ
Vanaf 4 maart hangt er een foto-expositie in C.C. Den Draai Zeilberg, met
als thema “Ouderdom”.
Loop gerust eens binnen want het is zeker de moeite waard.
Voor meer informatie: www.fotoclubzeilberg.nl
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