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Mei 2020                                      Jaargang 37
            Nummer 5                 

 

 

Inleiding 
 

Een maand voorbij. De crisis woekert voort, maar er verschijnen 

heel voorzichtig lichtpuntjes in de donkere periode waarin de 

wereld en dus ook Zeilberg verkeert. Het aantal besmette 

mensen lijkt af te nemen en ook de opnamen op de IC’s in de 

diverse ziekenhuizen loopt langzaam terug. Veel, heel veel 

mensen zijn slachtoffer geworden. Ook in Zeilberg…  

Het Kontakt verscheen vorige maand digitaal en dat is ook deze 

maand het geval. Digitalisering is in de hoogste versnelling 

geplaatst. Vergaderingen van verenigingen en lessen op school, 

ze verlopen via Whatsapp, via Teams en via andere digitale 

hulpmiddelen. Kleinkinderen en kinderen houden langs de 

digitale hulpmiddelen contact met grootouders en ouders, om 

besmetting van de meest kwetsbaren te voorkomen.  

Zoals gezegd, ook dit Meinummer kunt u digitaal lezen en niet 

vanaf papier. Hopelijk is het laatste nummer voor de zomerstop 

weer een papieren Kontakt, maar met zekerheid is dat nog niet 

te zeggen. 

 

Ondanks alles wensen wij u veel digitaal leesplezier!  

 

Kopij voor het Junummer gelieve u in te leveren uiterlijk zondag 

17 mei a.s. bij ons redactieadres, Margrietstraat 8,  

of per mail: info@kontaktzeilberg.nl 

 
LET OP: Geen ander mailadres gebruiken s.v.p.!!! 

mailto:info@kontaktzeilberg.nl
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Argusoog 
 

Corona II 
 

Het is nog niet achter ons en wanneer dat wel het geval zal zijn, is 
nog volledig onduidelijk. Er is een pre-coronatijd, een coronatijd 
en er zal een post-coronaperiode aanbreken en hoe die laatste 
eruit zal komen te zien, is afwachten. Komen we ooit weer van de 
‘anderhalve meter’ af? Moeten we bang blijven voor besmet-
tingen? In ieder geval tot er een coronaprik komt, dat durf ik wel 
te voorspellen!  
We zijn veel mensen verloren, al dan niet aan het virus, en er 
zullen er nog volgen. Mensen die in kleinere kring bekend waren, 
mensen die in grotere kring bekend waren. Maar ieder ‘verloren’ 
persoon is er een die gemist wordt! In familiekring, in vrienden- 
en kennissenkring of in verenigingskring. De manier waarop 
afscheid genomen moest worden van die personen, is nog extra 
pijnlijk. In erg kleine kring en vaak op het moment van overlijden 
zonder persoonlijk contact. Zwaar, erg zwaar! Het had allemaal zo 
anders moeten zijn… 

Verenigingen liggen stil. Ook 
daar is het gemis aan mensen 
die zich ingezet hebben groot. 
Daarbij denk ik aan personen 
als Janske Verberne. Ruim 
veertig jaar zette zij school-
kinderen over als verkeers-
brigadier of klaar-over. Vanaf 
de oprichting van het Kontakt 
bezorgde zij in haar eigen 
wijk, maar ook daarbuiten 
elke maand het Zeilbergs 
blèèjke. Ze was actief bij DMG 
en overal liet ze een onuit-

wisbare inzet achter. Natuurlijk het meest bij haar familie en die 
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wens ik heel veel sterkte. Janske overleed in het ziekenhuis, waar 
ze was opgenomen met een longontsteking, waar ze hart-
problemen overheen kreeg. Of ze ook echt het virus onder de 
leden had, is niet duidelijk, maar het lijkt er wel erg veel op.  
Ook Annie van Lierop, Henk Rovers en Bernard Hullegie hebben 
zich jaren ingezet als bundelgroepslid en/of bezorger van het 
Kontakt. Ook zij zijn slachtoffer van het rondwarende virus. Ook 
hier geldt dat ik de nabestaanden heel veel sterkte toewens! 
 
En wat te denken van Piet 
Vullings? Piet overleed wel 
aan de gevolgen van corona.  
Hij was dé man achter de 
horeca in de feesttent tijdens 
het 75-jarig bestaansfeest 
van ons dorp in 1989. Samen 
met Willy Aarts stuurde hij 
het hele horecagebeuren aan 
en dat deed hij op een 
geweldige manier. Ik heb Piet 
destijds leren kennen als 
iemand die, als hij je zijn 
woord gaf, dat ook nakwam. 
Iemand waarop je kon bouwen. Dat wisten ze al bij de Nacht van 
Zeilberg, waar hij een bestuursfunctie bekleedde in de organisatie 
van het jaarlijkse fietscircus in Zeilberg. Dat wisten ze ook bij Den 
Draai, waar hij een bestuursfunctie bekleedde en dat wisten ze 
zeker ook bij Leven voor Leven. Onder zijn bezielende leiding 
werden goederen, ambulances en complete ziekenhuis-
inrichtingen naar Roemenië vervoerd. Ingezamelde spullen wer-
den in konvooien naar de mensen gebracht die het zo enorm goed 
konden gebruiken. En met de verkoop van veel spullen in de 
kringloopwinkel werd geld ‘gemaakt’ om de diesel voor de 
vrachtwagens mee te kunnen betalen. Ook hier geldt dat hij erg 
gemist zal worden, maar het meest bij zijn familie. 
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Op het moment dat ik dit schrijf, heb ik net even contact gehad -
op anderhalve meter afstand- met Tonnie Vullings. Zij wilde net 
van huis weg fietsen om boodschappen te doen. “Ik kook nu elke 
dag maar voor de kinderen, dan heb ik toch mijn bezigheden…”, 
zo vertrouwde ze me toe. Terwijl we stonden te praten, wees ze 
op de gele afzetting bij een van de zorgboerderijen. “Da’s ook niet 
goed!”, doelend op de ‘besmette’ boerderij. “Daar hebben ze het 
ook zwaar.”  
 
En zo is het… Het virus raakt ons allemaal; de een soms heftiger 
dan de ander. Maar ons leven is ontregeld en of het ooit weer in 
de normale pas zal gaan lopen? 
 
Gelukkig zijn er ook positieve dingen te melden. De saamhorigheid 
bijvoorbeeld. De inventiviteit, het medeleven en de steun die je 
steeds meer ziet groeien. Geweldig!  
Samen leven, samen werken, zo saamhorigheid versterken. Nee, 
dit is niet mijn tekst; dit is de tekst die al zo’n 45 jaar in een steen 
in Den Draai staat uitgebeiteld. Den Draai…, het kan snel gaan! 
Vorige maand nog duidde ik op de stilte (voor de storm?) en nu is 
duidelijk dat er een nieuw bestuur en een nieuw beheerders-
echtpaar is! Elders in dit Kontakt is daar meer over te lezen. Ons 
gemeenschapshuis, onmisbaar, zeker in een tijd waarin samen-
werken weer aan belang heeft gewonnen, weet zich verzekerd 
van een langer voortbestaan! 
 
En met dit goede nieuws sluit ik mijn bijdrage aan dit meinummer 
af. Houd afstand, houd je gezond!  
 
Argusoog  
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In gesprek met…, niet dus…! 
 

 
 
Deze maand stond een In gesprek met… Leonie Nijnens op het 
programma. Leonie zou, na een intensief trainingstraject, met een 
handtrappende fiets deelnemen aan de HandbikeBattle 2020, een 
uitdagende activiteit in Oostenrijk.  
Het concept van de HandbikeBattle is bedacht door een aantal 
professionals uit verschillende revalidatiecentra. Zij richtten de 
Stichting Handbike Events op vanuit de volgende visie: 
 
Als wij mensen met een lichamelijke beperking laten ervaren wat 
extreme fysieke uitdagingen met hen doen, geven wij hen power 
mee om hun dromen waar te maken en de kwaliteit van leven te 
verbeteren. 
 
De HandbikeBattle is een handbikewedstrijd voor mensen met 
een beperking. Je kunt meedoen als deelnemer van een team van 
een Nederlandse revalidatiecentrum of als individuele deelnemer. 
Jaarlijks is er ook een aantal buitenlandse deelnemers. 
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Strijdtoneel is de klim naar de Kaunertaler gletscher in Tirol, 
Oostenrijk. De deelnemers gaan op armkracht naar boven, over 
een lengte van 20 km en met 867 meter hoogteverschil. Een 
mooie uitdaging voor handbikers van alle niveaus. Voor sommigen 
een pure wedstrijd, voor anderen dé sportieve uitdaging van het 
jaar. 

 
 
De HandbikeBattle van 18 juni dit jaar is geannuleerd. In 2021 is 
de HandbikeBattle op 17 juni. 
 
Leonie lijdt aan Multiple Sclerose en weet wat deze vreselijke 
ziekte voor een impact heeft. Zolang ze kan, wil ze anderen tot 
steun zijn en ze heeft zich werkelijk rot getraind voor de Handbike-
Battle.  
In de week dat we zouden gaan interviewen, overleed Leonie’s 
schoonmoeder, Janske Verberne. Bovendien gooide het corona-
virus roet in het eten, zowel in de mogelijkheid om een interview 
af te nemen als in de geplande Handbikebattle!  
Wij wensen Leonie, Rik en de kinderen veel sterkte toe met het 
verlies van (schoon)moeder en oma Janske en we zullen bij een 
komende uitvoering alsnog in contact met Leonie treden om u op 
de hoogte te kunnen brengen van de drijfveren en de verwach-
tingen zoals die bij Leonie leven. 
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Mail: zijactiefzeilberg@hotmail.com 

 
Nieuws van Zijactief Zeilberg 
 

De afgelopen maand hebben wij onze activiteiten niet door 
kunnen laten gaan i.v.m. het coronavirus, heel jammer, maar de 
gezondheid komt op de eerste plaats. We hopen dat, als deze rare 
tijd voorbij is, we weer een goede start kunnen maken met onze 
bijeenkomsten. 
Wij wensen iedereen alle goeds toe, en hopelijk komen we deze 
tijd goed door. 
 
Bestuur ZijActief Zeilberg  
 
 
 
 

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. Voor het restant van dit 
lopende jaar, betaalt u nog € 5,00. 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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Het Kontakt zoekt bezorgers! 
 
Inmiddels is duidelijk geworden dat ook het Kontakt vrijwilligers is 
verloren door de situatie waarin we nu verkeren. Het gaat daarbij 
dan ook om bezorgers. Mocht u maandelijks een half uurtje tijd 
hebben om ons dorpsblad te bezorgen, dan horen wij dat graag! 
Natuurlijk houden we rekening met de omgeving/wijk waar u 
woont en als we daar nog voorzien zijn, dan plaatsen we u op een 
reservelijst. 
Vooral de komende maand kan zo’n reservelijst belangrijk zijn, 
want áls we kunnen besluiten het Kontakt weer op papier uit te 
laten komen, dan zullen er ongetwijfeld bezorgers zijn die eind 
mei nog niet kunnen/willen bezorgen. 
 
Papieren Kontakt 
Mocht een papieren Kontakt uitkomen (het juninummer) dan is 
dat het laatste Kontakt voor de zomerstop van twee maanden. Die 
editie zal dan sowieso bezorgklaar besteld worden bij de drukker. 
Wij vinden het niet verantwoord om de bundelgroep eind mei 
opnieuw in actie te zien. Bovendien is het zeer waarschijnlijk dat 
we dan nog niet in Den Draai terecht kunnen! 
 
 
 

Schón Volluk, het vervolg op internet 

 
Vanaf 25 april jl. heeft Toneelgezelschap De Klotlanders het 
toneelstuk Schón Volluk, het vervolg (100 jaar Zeilberg) in z’n 
geheel op de site gezet. Mocht u zich vervelen in de thuisblijf-
situatie, dan kunt u er eens voor gaan zitten! 
Kijk op: www.deklotlanders.nl 
  

http://www.deklotlanders.nl/
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Dodenherdenking in Coronatijd 

 
De werkgroep Dodenherdenking Zeilberg heeft de afgelopen tijd 
het organiseren van de jaarlijkse herdenking op 4 mei behoorlijk 
moeten herzien. In het kader van 75 jaar vrijheid was ingezet op 
een uitgebreid programma dit jaar, maar daar is de werkgroep 
flink op terug moeten komen. Het RIVM en de regering heeft 
aangegeven dat het ook in mei niet wenselijk is om evenemen-
ten te organiseren waar grotere groepen mensen aan deel-
nemen. Toen dat duidelijk werd en toen vast was komen staan 
dat de scholen voorlopig niet open zouden zijn, is de organisatie 
voor een aantal voldongen feiten komen staan.  
 

Zo kan het geplande uitstapje naar 
het Nationaal Monument Kamp 
Vught voor groep 7/8-leerlingen 
van Basisschool Zeilberg niet 
doorgaan. De werkgroep had in 
samenwerking met o.a. de Dorps-
raad en Agrarisch Zeilberg het 

plan opgepakt om in dit bijzondere herdenkingsjaar een bezoek te 
brengen aan het museum. De actieve deelname van de school-
jeugd aan de jaarlijkse Dodenherdenking, zou hiermee nog meer 
betekenis krijgen. Zelfs de jaarlijkse fietstocht en de gastles, 
verzorgd door de werkgroep, kan geen doorgang vinden.  
 
Toch kransen 
De krans namens de dorpsraad zou dit jaar gelegd worden door 
mevrouw Bertha van den Heuvel, die daarvoor over zou vliegen 
vanuit Nieuw Zeeland. Het contact met de laatste nabestaande die 
nog geen krans gelegd heeft, is van recente datum en de werk-
groep was zeer verheugd met het feit dat ze de ‘cirkel rond’ kon 
maken. Ook dit mag niet zo zijn… 
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Het Landelijk Comité 4 en 5 mei heeft onlangs aangegeven dat het 
fijn zou zijn als op lokaal gebied toch aandacht aan de herdenking 
geschonken zou kunnen worden en ook de gemeente Deurne liet 
weten dat ze graag zou zien als er namens de gemeente een krans 
geplaatst zou worden. Daarop heeft de werkgroep besloten tot 
een aangepast programma. 
 

 
 
Dodenherdenking 2020 in aangepaste vorm 

Op 4 mei in de ochtend zal de werkgroep de vlag 
halfstok hangen en de nieuwe beachflags met de 
doorgeeffakkels plaatsen bij het monument. ‘s Avond 
zal kort voor 20.00 uur een moment van aandacht zijn, 
waarna de krans namens de dorpsraad geplaatst zal 
worden. (Eerder al zal wethouder Biemans de krans 
namens het gemeentebestuur plaatsen.)  
Na twee minuten stilte zullen de leden om 20.00 uur 
het volkslied zingen en worden de klokken geluid. Dit 

alles zal in erg klein gezelschap gebeuren: Alleen de leden van de 
werkgroep zullen er zijn en zij zullen de door de regering 
opgedragen anderhalve meter afstand in ogenschouw nemen. Er 
zijn verder geen genodigden en ook is het niet toegestaan voor 
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andere belangstellenden om bij het monument tezamen te 
komen. Rond kwart over acht zal de vlag weer gestreken worden.  
 
Last Post en vlaggen 
De werkgroep zou het erg fijn vinden als de vlaggen in de straten 
halfstok hangen, ten teken van verbondenheid. Ook roept ze, net 
als het landelijk comité, mensen die een trompet kunnen bespelen 
op om precies om 19.58 uur de Last Post te spelen. Dat kan vanuit 
uw venster, de tuin of de oprit en wie weet, kunnen de werk-
groepleden dat alom bekende signaal horen bij het monument en 
weten ze dat ze niet alleen staan in de herdenking van de lokale 
oorlogsslachtoffers. 
 

 
 
Info-standaard en herdenkingstegel 
In een later stadium, als de herdenking van 75 jaar vrijheid alsnog 
gestalte zal krijgen (waarschijnlijk in september), zal de werkgroep 
een blijvende info-standaard, alsmede een herdenkingstegel 
plaatsen. Tegen die tijd zult u daar nader over bericht worden.  
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Activiteitenkalender Den Draai 
                                                                                    Gesloten i.v.m. Coronavirus 

Maandag: 19:00 - 24:00 Bridge 
 19:00 - 21:00 Oefenen dansmarietjes tot carnaval 
 20.00 - 23.00 Peelcomedianten toneel v.a. januari 
 
Dinsdag: 09:00 - 10:15 MBVO stijldansen 
 10:30 - 11:45 MBVO line dance 
 10:00 - 12:00 Spreekuur wijkwerk Zorg in  Deurne even weken 
 11:15 Wandelaars KBO (tweewekelijks) 
 18:30 - 20:00 Mini soos 
 19:00 - 23:00 Stijldansen 
 20:00 - 22:00 Z.H.E. 
 20:00 - 24:00  Bridge 
 
Woensdag 09:00 Kontakt bundelen (laatste van de maand)  
 09:30 Mis  (eerste van de maand)  
 13:00 - 17:00 KBO biljarten/spellen en koersbal (tenzij elders 
  in het dorp activiteit) 
 17:00 Na maandelijkse KBO-activiteit gezamenlijk eten 
 20:00 - 23:00 Toneel Wizzel (v.a. januari) 
 20:00 - 22:00 Volksdansgroep 
 20:00 - 23:00 Fotoclub Zeilberg (maandelijks) 
 
Donderdag 09:00 - 12:00 Tuin en omgeving Den Draai bijhouden  
  (tweewekelijks) 
 10:15 - 11:45 KDO ouderengym 
 13:00 - 17:00 Shantiekoor De Klotvaarders 
 18:00 - 20:30 Majorette Excelsior 
 20:30 - 23:00 Toneel De Klotlanders 
 20:30 - 22:00 Dansles beginners 
 
Vrijdag 08:15 - 08:45 Bloedprikken 
 20:30 - 23:30 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-)muziek- 
optredens. 
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Den Draai draait door… 

 

 
 
Kort voor de kopijsluiting van het Kontakt ontvingen we van het 
oude en het nieuwe bestuur van Den Draai onderstaand pers-
bericht: 
 
Het is nu nog stil in ons dorpshuis en toch gaan we vooruit!  
 
Ondanks dat we in een bijzondere tijd leven, kijken we uit naar het 
moment dat op een verantwoorde manier iedereen weer gebruik 
mag maken van onze accommodatie. Zeker nu Stichting SCC Den 
Draai haar nieuwe beheerders en bestuur bekend kunnen maken.  
 
Vanaf 1 juni 2020 zullen Patrick en Marga Nelemans het beheer 
overnemen van Jan en Anita van den Eijnden. Daarbij zullen vanaf 
deze datum Marcel Biemans, Marcel van Rijt en Patrick Nelemans 
de vrijkomende bestuursfuncties invullen. 
 
Hiermee is het nieuwe beheer en bestuur weer op volle sterkte en 
klaar voor de komende tijd. Mochten er tot die tijd vragen zijn dan 
staan Jan en Anita of Patrick en Marga u graag te woord.   
 
Tegen alle mensen zeggen we: hou vol en vooral blijf gezond. 
 
Beheer  
Marga en Patrick Nelemans, de uitbaters die we kennen van café-
zaal ’t Vertierke, hebben na lang nadenken en afwegingen maken, 
besloten om de Blasiusstraat over te steken en het beheer van SCC 
Den Draai op zich te nemen.  
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Het echtpaar draaide een prima café aan de Blasiusstraat. Ze 
hadden vele dartteams binnengehaald en het café staat tot in de 
verre omgeving bekend als hét dartcafé met veel gezellige toer-
nooien en actieve deelname van diverse teams binnen de 
Peelland Dartsbond. Ook enkele biljartverenigingen wisten zich 
thuis in ’t Vertierke, waaronder ONA en Poedelvrees, maar ook 
motorvereniging MC Deurne had er het clubhuis.  
Patrick heeft alle teams en verenigingen aangeboden de stap naar 
de andere kant van de Blasiusstraat mee te maken. Het echtpaar 
wil hen daar ook een prima onderkomen aanbieden en Patrick gaf 
aan dat de foyer straks ook de naam ’t Vertierke zal dragen. Of alle 
verenigingen dit aanbod aan zullen nemen, is nog niet bekend. 
 
Sfeer  
“Het moet allemaal nog wel wat gezelliger (lees: minder steriel) 
worden”, volgens Patrick. “We moeten ook deels commercieel 
draaien, want we hebben een exploitatiecontract, maar in een 
gemeenschapshuis wat Den Draai toch is, moet er in de eerste 
plaats oog zijn voor sociale en culturele activiteiten. Vandaar dat 
ik de verenigingen die met ons mee verhuizen, zoveel mogelijk 
plek geef in de foyer. Verenigingen die hun basis al hadden in Den 
Draai, als de dansclub, de minisoos, de bridgeclub en het toneel 
kunnen natuurlijk gebruik blijven maken van de diverse zalen die 
Den Draai rijk is.” 
 
Carnaval 
Met carnavalsstichting De 
Pottenbakkers wordt nog 
overleg gevoerd over de 
mogelijkheden die er in Den 
Draai zijn. “Ik ben zelf een 
carnavalsgek en ik vond het 
geweldig dat De Potten-
bakkers hun residentie in ’t 
Vertierke hadden. Natuurlijk 
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hoop ik op voortzetting van de afspraken, maar de situatie is 
veranderd en ik kan er niet zomaar vanuit gaan dat alles bij het 
oude blijft. Daarom zijn we momenteel in overleg met de 
carnavalsclub!” 
 

 
Het echtpaar Patrick en Marga Nelemans 

 
Voorgangers  
Marga en Patrick volgen Anita en Jan van den Eijnden op en met 
de voorgangers is ook prima overleg gevoerd. “Jan en Anita 
hebben er in de betrekkelijk korte tijd dat ze in Den Draai zaten 
wel wat neergezet!”, steekt Patrick zijn bewondering niet onder 
stoelen of banken. “We hebben al flink overleg gevoerd met hen 
en er zal nog wel meer overleg plaatsvinden. Hun knowhow is 
natuurlijk erg belangrijk en daar kunnen wij prima gebruik van 
maken!” 
 
Bestuur 
Het bestuur van Den Draai bestond uit het echtpaar Van den 
Eijnden en verder uit Bennie Munsters en Kees Witteveen. Ook de 
laatste twee genoemden hadden aangegeven om uiterlijk per 1 
juli 2020 het stokje over te zullen geven. Dat kan nu al een maand 
eerder gebeuren, want in de personen Patrick Nelemans, Marcel 
Biemans en Marcel van Rijt is er een nieuw bestuur.  
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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: 
De maatregelen omtrent het Coronavirus hebben uiteraard ook 
hun weerslag op de werkzaamheden van de Dorpsraad. Voorlopig 
wordt er niet vergaderd in Den Draai, maar vindt er uitsluitend via 
de digitale weg overleg plaats. Veel verenigingen hebben hun 
activiteiten afgelast of tot nader order uitgesteld. Als er behoefte 
is aan bepaalde activiteiten of als er zaken zijn die aandacht 
behoeven, dan zijn wij uiteraard nog steeds bereikbaar en zullen 
we bekijken op welke manier we daar gehoor aan kunnen geven. 
 
Den Draai: 
Gelukkig is er tijdig een oplossing gevonden voor Den Draai. Zoals 
elders in dit blad te lezen is, zal er binnenkort een nieuw bestuur 
en beheer worden gevormd. Op dit moment vindt de overdracht 
plaats. Wij zijn heel blij dat deze mensen zich bereid hebben 

mailto:secretariaat@dorpsraadzeilberg.nl
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verklaard om deze klus op zich te nemen en zodoende zorg te 
dragen voor de continuïteit van ons wijkgebouw. Wij zijn er van 
overtuigd dat wij ook met hen op een prettige manier zullen gaan 
samenwerken. Middels deze weg bedanken wij het ‘oude’ bestuur 
en beheer voor hun jarenlange inzet en wensen wij het ‘nieuwe’ 
bestuur en beheer heel veel succes! 
 
Zeilberg kermis: 
Met het oog op de maatregelen die zijn genomen omtrent het 
Coronavirus, had de werkgroep Zeilberg kermis haar activiteiten 
al op een laag pitje gezet. Inmiddels is bekend dat alle 
vergunningsplichtige evenementen zijn verboden tot 1 september 
2020, dus we zullen het dit jaar zonder kermis moeten doen. De 
werkgroep gaat zich richten op Zeilberg kermis 2021. Hopelijk 
treffen we u allen daar weer in goede gezondheid! 
 
Dorpsraad Zeilberg, 
Berry van de Schaaf 
Monique van de Berkmortel 
Manfred van Bakel 
Stefan Aarts 
Manfred Spiller 
 
secretariaat@dorpsraadzeilberg.nl 

 

 

Dorpsraad Zeilberg 

Samen Betrokken in 

Beweging 

 

 
  

mailto:secretariaat@dorpsraadzeilberg.nl
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Vrije Markt 2020 Jong Nederland  
 
Op zondag 3 mei a.s. zou Jong Nederland 
Zeilberg haar jaarlijkse Vrije Markt organiseren.   
Vanwege de huidige Corona uitbraak kan deze 
helaas niet plaatsvinden. We zullen dus ook op 2 mei niet 
rondgaan om oude spullen op te halen. 
We hopen iedereen volgend jaar weer gezond te kunnen verwel-
komen. U kunt voor informatie terecht bij onze contactpersoon, 
Mw. Jori van Oosterhout:  jori-1996@live.nl  
 
 

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 
 
 

Open Jeugdkamp Zeilberg 
 
De inschrijvingen voor het Open Jeugdkamp zijn nog bezig. Al ruim 
vijftig kinderen hebben zich aangemeld. Dat gebeurde digitaal, 
want fysiek inschrijven werd als gevolg van het coronavirus niet 
toegestaan. 
De organisatie hoopt uiteindelijk wel op kamp te kunnen gaan en 
hebben daarom besloten de inschrijvingen door te laten lopen. 
Wij wensen de jeugdigen én de begeleiders heel veel plezier toe 
in de zomer. Het wordt tijd dat ze zich weer eens lekker uit kunnen 
leven na de opgedwongen beperkingen van de laatste maanden! 
Nu maar duimen dat het door kan gaan! 
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Deurne verlengt project 
zonnepanelen 
 
Het zonnepanelenproject De Groene Zone is met een jaar 
verlengd. Inwoners van Deurne kunnen via deze regeling 
maximaal 30 zonnepanelen laten plaatsen. Groot voordeel van 
de regeling: inwoners worden helemaal ontzorgd. En dragen 
tegelijkertijd bij aan een energieneutraal Deurne in 2050. 
Vanwege de coronacrisis is de plaatsing van panelen wel 
uitgesteld. 
 

  
 
Samen met een aantal andere gemeenten koopt de gemeente 
Deurne de zonnepanelen in. Zij staan borg voor de kwaliteit van 
de panelen en de installatie. Deurne schiet bovendien het bedrag 
voor levering en plaatsing voor. Dit betekent dat een inwoner niet 
zelf een groot bedrag hoeft in te leggen, maar wel meteen 
eigenaar wordt van de panelen. In maximaal 15 jaar, tegen slechts 
1,35% rente, wordt de lening maandelijks afgelost. Na plaatsing 
wekt de eigenaar meteen zonne-energie op. Al vanaf de eerste 
maand ontstaat er zo financieel voordeel: de opbrengst van de 
panelen is namelijk hoger dan de kosten van de lening.  
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121 huizenbezitters maakten al gebruik van de regeling, maar er 
is nog voldoende geld beschikbaar voor nog eens 240 woningen.  
 
Wethouder Marnix Schlösser (duurzaamheid): “Zonnepanelen zijn 
een vrij eenvoudige manier om de CO2-uitstoot te verlagen. En zo 
je steentje bij te dragen aan het verbeteren van het klimaat. In 
Deurne ligt de lat hoog: in 2050 willen we energieneutraal zijn. Dat 
lukt natuurlijk alleen als zoveel mogelijk mensen meedoen. 
Vandaar ook dat we de inschrijving voor de regeling een jaar 
hebben verlengd.” 
 
Plaatsing vertraagd door coronacrisis 
Vanwege de coronacrisis is de plaatsing van de panelen voorlopig 
opgeschort, tot in ieder geval 11 mei. Maar aanmelden via 
www.degroenezone.nl is natuurlijk wel gewoon mogelijk. Zodra 
het weer kan, wordt er een afspraak gemaakt voor de plaatsing.  
 
 

De overheid over de coronacrisis 
 
De Rijksoverheid heeft op dinsdagavond 24 maart bepaald dat 
evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden 
verboden tot 1 juni 2020. Ook gelden voor bepaalde bijeen-
komsten uitzonderingen. 
Op basis van deze nadere toelichting door het Rijk is besloten om 
hier voor de gemeente Deurne als volgt invulling aan te geven:  
  
Huwelijken  
Tot 1 juni kunnen huwelijksvoltrekkingen plaatsvinden in het 
bijzijn van de wettelijke getuigen, de ouders en eventuele 
kinderen van het bruidspaar. In totaal zijn er hiermee maximaal 
15 personen bij de huwelijksvoltrekking aanwezig. De trouwkamer 
is hiervoor ‘coronaproof’ ingericht, waarbij de mensen op 1,5 
meter afstand van elkaar zitten. De trouwkamer is te klein om, 
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rekening houdend met de coronamaatregelen, meer mensen toe 
te laten. De bruidsparen die tot 1 juni hun huwelijksvoltrekking 
gepland hebben, zijn hierover geïnformeerd. Een deel van hen laat 
de huwelijksvoltrekking onder deze voorwaarden doorgaan en 
een ander deel overweegt om de voltrekking te verplaatsen naar 
een later moment. Hier verlenen we medewerking aan. Voor 
kosteloze huwelijken geldt zoals altijd dat alleen de wettelijke 
getuigen hierbij aanwezig mogen zijn.  
  
Weekmarkt  
Door de voorzitters van de drie Brabantse veiligheidsregio’s is 
besloten dat er geen non-food kramen aanwezig mogen zijn op 
weekmarkten. Dit betekent dat de weekmarkt in Deurne 
doorgaat, met alleen foodkramen. Deze worden in een ruime 
opstelling neergezet, zodat er voldoende ruimte is tussen de 
kramen en om de 1,5 afstand tot elkaar aan te houden. Eten op 
de markt is niet toegestaan. Er mag alleen eten afgehaald worden, 
zoals dat ook geldt voor de horeca. Bij de markt worden borden 
geplaatst die bezoekers wijzen op de 1,5 meter afstand tot elkaar.  
  
Controles en handhaving  
De ministers hebben een dringende oproep gedaan aan alle 
inwoners van Nederland om de maatregelen op te volgen. 
Burgemeester Mak gaat er vanuit dat de inwoners en onder-
nemers in de gemeente Deurne dit ook doen. Er wordt tot op 
heden goed gehoor gegeven aan de oproep en hij ziet vooralsnog 
geen aanleiding om extra maatregelen te nemen in de zin van het 
afsluiten van natuurgebieden of parken. Wel zijn bij toegangen tot 
natuurgebieden en het kasteelpark borden geplaatst die mensen 
wijzen op het 1,5 meter afstand houden (zie foto volgende 
pagina).  
Hij ziet momenteel ook geen aanleiding om extra maatregelen af 
te kondigen voor winkels, vakantieparken, campings of het 
voorkomen van groepsvorming op straat. Ook hier gaat hij 
ervanuit dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen. De 
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komende dagen en ook in het weekend worden diverse locaties in 
onze gemeente goed in de gaten gehouden. Dit gebeurt door 
eigen toezichthouders, BOA’s die worden ingehuurd van de 
gemeente Helmond en de politie. Als geconstateerd wordt dat 
mensen zich niet houden aan de maatregelen, worden ze eerst 
aangesproken om een appèl op hun verantwoordelijkheid te 
doen. Als het nodig is, wordt er handhavend opgetreden en 
worden alsnog aanvullende maatregelen genomen. 
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Inwoners denken mee over de nieuwe 
burgemeester 
 
De nieuwe burgemeester van Deurne moet vooral een echte 
burgervader of burgermoeder zijn, zichtbaar aanwezig zijn bij 
evenementen en activiteiten, communiceren over alles wat er 
speelt en moet vooral netwerken binnen de gemeente. Dat zijn 
de belangrijkste uitkomsten van een enquête onder inwoners 
over de nieuwe burgemeester. 
 
Het maakt inwoners niet veel uit of de nieuwe burgemeester een 
vrouw of een man is. Ze vinden het wel belangrijk dat de nieuwe 
burgemeester bekend is met Deurne. Inwoners konden in de 
enquête ook een advies geven aan de nieuwe burgemeester en 
aangeven welke plek in de gemeente ze aan hem of haar willen 
laten zien. Hierop kwamen veel verschillende reacties binnen. Kijk 
voor alle reacties op www.deurne.nl. 
Het onderzoek liep van 6 tot en met 31 maart. Hoewel een groot 
deel van deze periode werd beheerst door het coronavirus, 
reageerden er toch bijna 500 mensen op de enquête. Het 
onderzoek is gehouden, omdat Deurne op zoek is naar een nieuwe 
burgemeester. Op 1 februari 2021 neemt Hilko Mak afscheid als 
burgemeester van de gemeente Deurne. Hij gaat met pensioen. 
 
Profielschets 
De gemeenteraad van Deurne bedankt de inwoners die hebben 
meegedaan met het onderzoek hartelijk voor hun bijdrage. De 
resultaten worden verwerkt in de profielschets. De gemeenteraad 
geeft hierin aan wat zij belangrijk vindt als het gaat om de nieuwe 
burgemeester. De profielschets wordt in een bijzondere 
raadsvergadering op 19 mei vastgesteld en in ontvangst genomen 
door de Commissaris van de Koning voor Noord-Brabant, Wim van 
de Donk. Na vaststelling van de profielschets stelt hij de vacature 
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open. Belangstellenden kunnen gedurende drie weken solliciteren 
voor de functie van burgemeester van Deurne.  
 
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 fractie-
voorzitters zitting, ondersteund door de griffier en de gemeen-
tesecretaris. 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 Commis-
saris van de Koning 
wordt naar de minister 
van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrela-
ties gestuurd. 

Daarna benoemt de Koning de nieuwe burgemeester van Deurne 
bij Koninklijk besluit. De beëdiging en installatievergadering is 
gepland eind 2020. 
 
Resultaten van de enquête 
De resultaten van de enquête zijn te vinden op www.deurne.nl > 
knop ‘Nieuwe burgemeester’. 
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Nieuws van de LEV-groep 
 
De sociale gevolgen van het coronavirus zijn enorm. Mensen 
zitten alleen. Anderen weten niet hoe ze aan eten moeten komen.  
Veel initiatieven zijn al gestart om dit leed zoveel mogelijk te 
verzachten.  
Als vrijwilligersorganisatie heb je vaak een sociale rol binnen het 
netwerk van je leden. Nu voor velen de sociale contacten 
wegvallen, willen we je uitdagen om contact te houden met je 
leden, ook in de aankomende periode.  
Gelukkig gebeurt dit al op verschillende terreinen. Videobellen, 
skypen, voorbeeldfilmpjes over bewegen thuis, etc.  
Ben je op zoek naar vrijwilligers die jullie hierbij kunnen helpen 
of kun je zelf iets betekenen voor anderen?  
Zet je vraag en hulpaanbod op Deurnevoorelkaar:        
https://www.deurnevoorelkaar.nl/coronahulp 
  
Heb je leuke initiatieven, geef deze door!                        
https://www.levdeurne.nl/lokaal-aanbod/corona-we-doen-het-
samen/wat-kan-ik-doen-deurne 
Help jij ons mee de sociale gevolgen van het coronavirus te 
beperken? Dat kan door je oproep gratis te plaatsen op: 
https://www.deurnevoorelkaar.nl/hulpvragen/plaatsen 
Uw oproep wordt gedeeld op onze speciale actiepagina: 
https://www.deurnevoorelkaar.nl/coronahulp 
Je kunt ook hulp aanbieden om een ander te helpen op: 
https://www.deurnevoorelkaar.nl/coronahulp/kom-in-actie 
 
Petra Mennes 
Zorg in Deurne 0493 - 387 387 
LEVgroep Deurne 0493 - 35 25 00 
Oude Martinetstraat 2 
5751 KN Deurne 

 
 

https://www.deurnevoorelkaar.nl/coronahulp
https://www.levdeurne.nl/lokaal-aanbod/corona-we-doen-het-samen/wat-kan-ik-doen-deurne
https://www.levdeurne.nl/lokaal-aanbod/corona-we-doen-het-samen/wat-kan-ik-doen-deurne
https://www.deurnevoorelkaar.nl/hulpvragen/plaatsen
https://www.deurnevoorelkaar.nl/coronahulp
https://www.deurnevoorelkaar.nl/coronahulp/kom-in-actie
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Vrijwillige Coronahulp op DeurnevoorElkaar 
 
Actief als vrijwilliger in Deurne, doe je mee. 
Laat weten welke hulp (ongeacht je leeftijd) jij nodig 
hebt. 
Samen zijn we er voor elkaar! 

 
Help mee ouderen op te vrolijken door een kaartje, tekening of 
eten! 
Ik werk dagelijks met oudere mensen, ik poets bij ze thuis en merk 
hoe eenzaam ze zijn. Zijn er mensen die kaarten, tekeningen en 
eten willen maken, zodat ik dit tijdens mij werk voor ze kan 
meenemen en kan afgeven? 
 
Jongeren met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren 
hersenletsel helpen met game-oplossingen.  
Dit door bijvoorbeeld zelf oplossingen uit te proberen of te helpen 
bij de communicatie. Paul initiatiefnemer en zelf getroffen door 
een hersenbloeding zoekt vrijwilligers. 
 
Op de website (deurnevoorelkaar.nl/hulpaanbod/) staan vele 
vrijwilligers die iets willen doen: 
 
Esmy laat graag uw hond uit! 
In deze tijden van corona wil ik graag mensen praktisch helpen. 
Laat maar weten als er boodschappen gehaald moeten worden of 
de hond moet worden uitgelaten. 
 
Thijs is chef-kok 
Ik ben chef-kok in de horeca en heb nu dus even geen werk. Ik help 
graag een ander in deze moeilijke tijd. Koken, boodschappen of 
wat dan ook! 
 

Kijk op www.deurnevoorelkaar.nl voor deze en andere 
vrijwillige Coronahulp! 
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Wijkwerker Zeilberg/ DeurnevoorElkaar/ Groepswerk 
Reguliere werkdagen: dinsdag(in de even weken), donderdag en vrijdag. 
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De Peel in brand 
 

Toen ik nog een jungske was van een jaar of acht, was het bijna 
jaarlijks te doen dat De Peel in brand stond. Zeker in de tijd dat de 
kermis opgebouwd werd, en we ons als jeugdigen vol spanning al 
verzamelden op het terrein tussen gymzaal en kerkpad, was het 
bijna normaal dat de brandweerwagens met sirene en blauwe 
lichten zich via de Blasiusstraat spoedden richting de Peel.  
De veelal vrijwillige brandweermannen moesten de bluswerk-
zaamheden vroeger alleen zien te klaren. Tot laat in de avond 
werd er geblust, maar ’s ochtends moesten ze weer terug. En die 
bluswerkzaamheden bleken geen kwestie van dagen, maar vaak 
van weken. Ondergronds smeulde het vuur verder, doordat het 
zich een weg baande door de brandbare turf. Als er weer eens een 
opkomend briesje woei, laaide het vuur weer hels op. 
 

 
Foto: Ineke Spackler – Een blushelikopter vult de bluswaterzak in De Brink. 
 

Dat gaat nu wel anders. Maar liefst vier blushelikopters werden 
ingezet en een speciaal bos- en heideblusteam uit Overijssel werd 
‘ingevlogen’ om de brand, die vanaf maandag 20 april De Peel 
teisterde, te blussen. Samen met militairen vormden zij een 
welkome aanvulling op onze lokale brandweerhelden. Deze brand 
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kreeg hulp van de ongelooflijke droogte waarmee we inmiddels al 
enkele jaren te kampen hebben én van de meer dan krachtige 
oostenwind die, zo leek het, bewust z’n best deed om elke 
gloeihaard weer in vlammen om te zetten. Dat heeft ertoe geleid 
dat het de grootste natuurbrand is geworden die ooit in ons land 
woedde! 
 
Evacuatie  
Op dinsdagavond werd de sterke wind onvoorspelbaar qua 
richting en het vuur kwam terug richting Zeilberg. Gerald Willems 
van het Toon Kortoomspark liet weten dat de koffers voor een 
eventuele evacuatie inmiddels klaar stonden. In Griendtsveen, 
Helenaveen, maar ook aan de Snoertsebaan en in Liessel werden 
eerder al mensen gesommeerd hun woning te verlaten. Zij 
werden opgevangen bij familie of in de hal van het gemeentehuis. 
Woensdagmorgen leek het wat ten goede gekeerd te zijn en 
konden de eerste evacués weer terug naar hun woning. 
 

 
Deze foto werd dinsdagavond genomen vanaf de Grientsveenseweg, ter hoogte 
van Dakdekkersbedrijf Hoeben. (via social media) 
 

Gelukkig dat er nu meer en betere blusmogelijkheden zijn dan 
vroeger, al is de schade enorm! Op het moment dat ik dit schrijf, 
is bijna het hele Peellandschap (80%) door het vretende vuur 
verteerd en nog altijd is het gevaar van het aanwakkeren van 
ondergronds smeulen, niet uitgesloten. 
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Excelsior stelt jubileumactiviteiten uit 
 
Enkele maanden geleden (net voor carnaval) werd in een In 
gesprek met… aandacht besteed aan het eeuwfeest van 
Muziekvereniging Excelsior. Verspreid over het jaar stonden 
verschillende festiviteiten op het programma maar corona 
gooide roet in het eten en het grootste deel van de geplande 
activiteiten kan daardoor niet doorgaan.  
 
In januari ging het feestjaar van start met een met een nieuw-
jaarsconcert in de molen, in februari werd met een extra grote 
groep deelgenomen aan de carnavalsoptocht en begin maart kon 
het feest voor leden en oud-leden nog net doorgang vinden, maar 
sindsdien ligt alles stil. 
 
De evenementencommissie richt zich nu op 2021. Het honderd-
jarig bestaan van muziekvereniging Excelsior zal hoe dan ook niet 
ongemerkt voorbij gaan! 
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Mart Wijnands gedecoreerd  
 

Vrijdag 24 april kreeg Mart 
Wijnands het nieuws te horen dat 
hem een koninklijke onderschei-
ding ten deel was gevallen. Hij 
kreeg het kleinood vanwege de 
coronacrisis nog niet opgespeld, 
maar dat zal op een later tijdstip 
volgen. Wel werd hij op deze dag 
door burgemeester Mak persoon-
lijk geïnformeerd. 

Hij kreeg de onderscheiding vanwege zijn inzet op velerlei vlak in 
de Zeilbergse gemeenschap. Zo was Mart jarenlang actief binnen 
C.S. De Pottenbakkers, binnen ZSV en is hij dat nog altijd voor de 
Zeilbergse tak van de KBO. Bovendien heeft hij zich ingezet voor 
de aankleding rondom de zorgboerderijen op de hoek Blasius-
straat – Jagerweg. Ook de BVG, afdeling Peelland kan op zijn inzet 
rekenen. 
 
 

Afdeling: 

Deurne/Zeilberg 

                       

Nieuws van de KBO, Zeilberg 
 

Als gevolg van het corona zijn er geen activiteiten. 
 
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 

mailto:secretariaat.kbozeilberg@gmail.com
http://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 
 

http://www.luusart.nl/
http://www.pedicuredeurne.nl/
http://www.yvonnederks.nl/
http://www.niarevo.eu/
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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 

 

 

 

  

http://www.vdbsupport.nl/
mailto:info@praktijkwholistic.nl
mailto:info@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 Parochie-
centrum Visser 2, telefoon: 312486. 
 

Ouderenviering: 1e woensdag van de maand, 9.30 uur, Den Draai 

 

mailto:eampvaneerd@hetnet.nl
mailto:diaken@heiligewillibrorddeurne.nl
mailto:h.nijssen1@chello.nl
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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 consultatie-
bureau 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 
Vanwege het coronavirus zijn de werkheden aangepast. Neem contact 
op bij vragen, als u behoefte heeft aan een luistert oor, iets wilt doen 
voor een ander of als u een goed idee hebt! 
Telefoon: (0493) 35 25 00 
Email: sociaalteamdeurne@levgroep.nl 
Site: www.levdeurne.nl/lokaal-aanbod/corona-we-doen-het-samen 
Facebook: LEVgroep Deurne 

http://www.kinderopvang-pinkeltjesland.nl/
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Wijkwerker Zeilberg: Petra Mennes, Telefoon: 06 – 148 71 231, E-mail: 
petra.mennes@levgroep.nl 
Werkdagen: donderdag, vrijdag en in de even weken ook op dinsdag. 
 
ZORG IN DEURNE 
Heeft u een vraag over het opvoeden van uw kind? Heeft u behoefte 
aan hulp in de huishouding of aan cliëntondersteuning? Heeft u hulp 
nodig bij het oplossen van schuldproblemen of heeft u vragen over werk 
en inkomen? Zorg in Deurne is de plek voor al uw antwoorden. 
Openingstijden: 
Balie: Maandag tot en met vrijdag: 09.00-12.30 uur 
Telefonisch: Maandag tot en met vrijdag: 09.00-17.00 uur.  
Telefoon: (0493) 387 387 
Bezoekadres: Hoofdingang van Zorg in Deurne (Oude Martinetstraat 2) 
is tijdelijk gesloten. Alle bezoekers voor Zorg in Deurne kunnen zich via 
de hoofdingang van het gemeentehuis (Markt 1) melden bij de 
gastvrouw of gastheer. 
Postadres: Postbus 3, 5750 AA Deurne 
E-mailadres: zorgindeurne@deurne.nl  
Wijkwerker Zeilberg: Petra Mennes, Telefoon: 06 – 148 71 231, E-mail: 
petra.mennes@levgroep.nl 
Werkdagen: donderdag, vrijdag en in de even weken ook op dinsdag. 
 
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.  
 
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. 

http://www.facebook.com/clientenraadDeurne
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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 - 0200011.  
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. 
 
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. 
 
 
 
 

http://www.kinderopvangboerderijke.nl/
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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 
 
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 

mailto:penningmeester@bvg-peelland.nl
http://www.cratosvrienden.nl/
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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 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.fotoclubzeilberg.nl/
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- REDACTIEGEGEVENS - 
 

 

Redactieadres    IBAN-nummer 
Martien van Rijt   NL28 RABO 0170 8412 86 
Margrietstraat 8   t.n.v. Martien van Rijt 
5754 AH  Zeilberg   inzake Kontakt 
tel. 06-43144012     
      
E-mailadres    Bundelen 
info@kontaktzeilberg.nl  ‘t Raopklupke 
 
Redactie    Advertenties 
Stefan Aarts    Stefan Aarts  
Monique van den Berkmortel  Martien van Rijt 
Ellen van Berlo    Rien van de Ven 
Martien van Rijt    
Ineke Spackler    Distributie 
     Gerrit van der Schaaf 
Website    Toon Seijkens 
Marina van den Munckhof 
 

Eindredactie en lay-out   Drukwerk 
Martien van Rijt   Smits Drukwerk 
 
Site 
www.kontaktzeilberg.nl 
 
Abonneeprijs: € 6,50 per jaar; verschijnt 10x per jaar 
Oplage: ca. 750 stuks per maand 
 
Indien u het Kontakt niet hebt ontvangen op de vrijdag na de laatste 
woensdag van de maand, kunt u contact opnemen met het hierboven 
vermelde redactieadres.  
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