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Berichten rondom
kerk en parochie

ALLERZIELEN IN ONZE KERK.
November en herfst hebben ontegenzeglijk met elkaar te
maken: de bomen verliezen hun bladeren, het weer is kil en
guur, de natuur maakt zich klaar voor de winter. Veel mensen
ervaren deze tijd van het jaar als somber; een tijd om na te
denken, om stil te staan bij het leven en de dood.
Het is geen toeval, dat juist in deze tijd van het jaar onze
dierbare overledenen speciale aandacht krijgen. Ook in de kerk
gebeurt dat, op 2 november, als we Allerzielen vieren.
In de Allerzielenviering krijgen de overledenen van het laatste
jaar extra aandacht. Voor ieder van hen wordt een gedachtenis
uitgesproken. Hieronder kunt u die lezen.
De Avondwakegroep.
Teksten overledenen 2018 -2019
Ons mam was er altijd voor ons. Niets was haar teveel, als wij
maar niets tekort kwamen. Wat zullen we haar gaan missen.
Ons mam, dat was TOOS v. MAASAKKERS–RUTTEN. Zij overleed
op 22 november 2018 in ’t Hofhuys in Bergeijk, zes weken
nadat haar man was gestorven. Ze was 87 jaar. Toos werd
geboren in Leende. Ergens, diep in haar hart, heeft haar
geboortedorp altijd een speciaal plekje gehouden. Door haar
huwelijk met Jef kwam ze in Westerhoven terecht. Ze kregen 4
kinderen: Iet, Winand, Hans en Jos. Zij zorgde met veel liefde
voor haar gezin. Heel veel kleren heeft ze genaaid voor hen en
voor zichzelf; het was haar vak. Ze was er trots op als ze
allemaal mooi en goed gekleed waren.
In de vrije uren hield ze van kaarten. Iedereen moest mee een
kaartje leggen. Alle kleinkinderen, op wie ze erg was gesteld,
hebben van haar de “kneepjes” van het kaarten geleerd.
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Vele avonden heeft ze doorgebracht met kienen, een andere
hobby van haar.
Naar het gevoel van haar naasten ging Toos te snel van hen
heen. Ze vinden troost in de gedachte dat hun pap en hun mam
weer samen zijn. Het gemis is groot.
Het ga je goed. Rust maar voor altijd.
We hebben op 8 december 2018 geheel onverwacht afscheid
moeten nemen van PASTOOR RIJKERS, onze pastoor! Slechts
enkele maanden nadat we bijeenkwamen omdat hij 40 jaar
onze pastoor was. Daar heeft hij gelukkig nog volop van kunnen
genieten!
Hij heeft veel betekend voor onze parochie. Nooit op de
voorgrond tredend. Hij kon wel heel fel zijn als hij onrecht zag.
Een echte zielenherder die tussen de mensen stond.
Ook heel bijzonder een kindervriend; had alle geduld met de
kinderen en kon daar ook erg van genieten.
Het is heel fijn voor hem dat hij rustig is ingeslapen. Wij gunnen
hem dat van harte, ook al blijft het gemis groot.
Hij zou trots zijn geweest op het afscheid dat de Westerhovense
en Riethovense parochies hem hebben bezorgd. We hebben op
waardige wijze afscheid genomen met een avondwake in
Riethoven, een afscheidsdienst in Westerhoven en de ter
aardebestelling in Riethoven. En dat verdiende hij ook. Hij heeft
immers veel gedaan voor onze parochiegemeenschap en
daarvoor past onze oprechte waardering en dank.
Rust in vrede, pastoor!
NELLIE v. d. ZANDEN – v. BEEK was 89 jaar oud, toen ze op
4 december 2018 overleed in ’t Hofhuys te Bergeijk. In dat
verzorgingshuis bracht ze haar laatste levensjaren door, nadat
ze om gezondheidsredenen, noodgedwongen, Westerhoven
moest verlaten. Door haar optimisme en haar positieve
levenshouding ging ze tevreden verder. Ze vond het goed.
Nellie was een vriendelijke, sociale en creatieve vrouw. Ze stond
klaar voor iedereen. Nooit deed je tevergeefs een beroep op
haar. Maar bovenal was ze de vrouw van Jac met wie ze bijna
50 jaar was getrouwd en de trotse moeder van vijf kinderen.
Die kinderen kregen in volle vrijheid de kans zich te
ontwikkelen. Ze kregen met vallen en opstaan de gelegenheid
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zichzelf te leren kennen. En Nellie vond het goed.
Nellie leefde vanuit haar geloof. Ze wist dat Jezus haar welkom
zou heten aan de hemelpoort, om daar voor eeuwig verenigd te
zijn met haar man en met Ans, haar te vroeg overleden dochter.
Ze wist dat het goed was.
Haar kinderen kunnen vol overtuiging zeggen:
“Mama het was goed. Ga maar rusten, voor altijd”.
Rust zacht.
Op 31 december 2018, de laatste dag van het jaar, hebben we
afscheid genomen van JAN VERHEES. Hij was 85 jaar oud.
Jan leefde zijn hele leven in het ouderlijk huis aan de
Bergeijksedijk in Borkel en Schaft en toch was hij een rasechte
Westerhovenaar.
Jan was een onopvallende persoon en juist dat karakteriseerde
hem. Hij was verbonden met de natuur: als boer verdiende hij
daar zijn kost. Hij nam de natuur waar, hij lette op het gedrag
van de vogels en hij hield de wolken in de gaten. Door al zijn
observaties ontwikkelde hij zich tot weerprofeet.
Jan was een zorgzame man. Vooral voor zijn zus Riekie, met
wie hij het huis deelde, had hij grote zorg.
Toen hij zijn bedrijf had beëindigd hield hij zich bezig met zijn
hobby’s: voetbal kijken, de Tour de France volgen en biljarten.
Jan laat een lege plek achter. Hij zal niet worden vergeten.
Rust zacht.
25 januari 2019 overleed onverwacht JAN SANDERS.
Hij was 75 jaar oud.
Jan heeft zijn hele leven in Westerhoven gewoond. Samen met
zijn vrouw Jo had hij een zoon, die op zijn beurt de familie heeft
verblijd met twee kleindochters.
Naast zijn werk als zelfstandig ondernemer had hij ook tijd voor
ontspanning.
Vele uren heeft hij doorgebracht op de voetbalvelden van ZSC,
als voetballer maar ook als vrijwilliger. Daarnaast was hij
meerdere jaren kantinebeheerder. Biljarten was een andere
hobby van hem. Als gevolg van zijn ziekte heeft hij, voor zijn
gevoel, te vroeg afscheid moeten nemen van het groene laken
en zijn keu. Gelukkig is hij wel tot het laatst kunnen blijven
kaarten.
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Aan zijn leven kwam plotseling een einde waardoor pijn en een
lange lijdensweg hem bespaard zijn gebleven.
Jan rust zacht. Je wordt niet vergeten.
LEO DARIS was 76 jaar oud toen hij op 12 maart 2019 in het
ziekenhuis in Veldhoven overleed.
Leo werd geboren in Westerhoven, hij was op een na de jongste
in een gezin van 11 kinderen. Na de lagere school ging hij naar
de LTS en werd bouwvakker. Hij heeft eigenhandig heel wat
huizen gebouwd.
Leo trouwde met Annie en ze gingen in de Julianastraat in
Bergeijk wonen. Ze kregen 2 zonen en 2 kleinzonen. Hij hield
van voetballen, en handboogschieten was zijn grote hobby. Dat
had Leo van huis uit meegekregen Al op 50 jarige leeftijd kreeg
hij hartklachten. Leo voelde zelf dat hij niet oud zou worden.
Vooral de laatste 13 jaren waren niet gemakkelijk doordat hij
weinig spraakzaam was. Met weinig woorden wist Annie hoe ze
met haar Leo om moest gaan. Ze hebben samen 53 jaar lief en
leed gedeeld. Toch genoot Leo van het bezoek van kinderen en
kleinkinderen. We zullen je missen maar gunnen je de rust
RIEK VERHEES was 88 jaar oud, toen ze op 14 juli 2019 in
Bladel overleed. Riek is geboren in de boerderij van haar
ouders. Bijna haar hele leven heeft ze daar doorgebracht. Ze
hielp in het gezin en op de boerderij. De koeien melken was een
van haar taken. Toen de werkzaamheden op het bedrijf stopte,
bleef ze, samen met haar broer Jan, in het ouderlijk huis
wonen. Ze hadden het goed en waren tevreden met hun leven.
Riek hield van de natuur. Ze genoot van haar bloementuin en
van alles wat leefde rond het huis. Haar grote hobby was
zingen: ze was meer dan 40 jaar een gewaardeerd lid van
Gemengd Koor St. Servatius. Behalve dat ze met haar mooie
altstem zong, regelde ze ook allerlei activiteiten, zoals de
organisatie van het jaarlijkse uitstapje en het Ceciliafeest. Toen
Jan afgelopen jaar plotseling overleed, kon Riek helaas niet
meer in haar vertrouwde omgeving blijven wonen. Haar laatste
stukje leven bracht ze door in het verpleeghuis in Bladel, waar
ze liefdevol werd verzorgd. Het is goed zo. Rust zacht.
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Op 17 september 2019 overleed onze dorpsgenoot
ROB BELTJENS. Hij was 77 jaar oud.
Rob was een tentenmaker die liefde voor zijn vak had. Kwaliteit
leveren vond hij een vereiste en iets uit proberen tot in de
perfectie vond hij geweldig. De Westerhovense buitenkerststal is
een product van zijn handen. Hij had een eigen bedrijf met de
naam Rogubein. Die naam was een afgeleide van zijn
gezinsleden: Rob, Günther, Bets en Ingrid. Voor dat gezin heeft
hij gewerkt en geleefd.
Rob is geboren in Leiden ineen gezin met vijf kinderen. Toen hij
Bets leerde kennen woonde hij in Roermond. Ze ontmoetten
elkaar via het werk in de tentenmakerij. Ruim vijftig jaar
geleden zijn ze getrouwd en is Rob in Westerhoven komen
wonen.
Als jongeman diende Rob bij de Commando’s, een
legeronderdeel dat ook wel de “groene baretten” wordt
genoemd. Hij was daar trots op. Zijn levenshouding werd daar
mede gevormd. “Eens een commando, altijd een commando”,
zei hij eens. Dat de mannen aanwezig waren bij zijn afscheid
zou hem goed hebben gedaan.
Hulp bieden deed hij ook vele jaren als lid van de vrijwillige
brandweer.
Een bijzonder mens is heen gegaan. We zullen hem missen in
het dorp. Rob bedankt voor wie je was. Rust zacht.

Een lege plek
Een fijne
herinnering
maar een groot
gemis,
Is alles wat er nog
over is.
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Activiteiten voor ouderen
December 2019

maandag
9.00 - 11.15
maandag
13.30 – 16.30
maandag
20.00 – 22.00
maandag
14.00 – 15.30

2 - 9 - 16
meer bewegen voor ouderen
2 - 9 - 16 - 23 - 30
biljarten en kaarten
2 - 9 - 16
repetitie zanggroep Kloos
11 - 18
bespreking van Engelse romans

dinsdag
13.30 – 16.30
dinsdag
16.30 – 19.00

3 - 10 - 17 - 26 - 31
koersbal
3 - 17
samen koken en eten

woensdag
13.30 – 16.30
woensdag
8.50 – 9.50
10.00- 11.15
13.30 – 16.30
14.00 – 16.00
19.45 – 23.15

4
kienen
4 - 11 - 18
volksdansen
koorrepetitie “De Wielewaal”
kaarten en biljarten
jeu de boules (behalve bij slecht weer)
competitie bridgen Multi Colour

donderdag
17.30
donderdag
13.30

12
eetpunt bij Woest
19
kerstviering

vrijdag
9.30 – 12.00
9.30 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 16.00

6 - 13 - 20 - 27
dagbesteding
servicepunt voor hulpmiddelen
lunch
dagbesteding
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Alle
activiteiten
zijn in
Hoefzicht
tenzij anders
aangegeven

vrijdag
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
Vrijdag
13.30

6 - 13 - 20
bewegingstherapie
bewegingstherapie
20
vergaren van de MikMak

programma bij de dagbesteding
6 dec.
kerststukjes maken
13 dec.
kerstliedjes zingen met kinderen
van de basisschool
20 dec.
kerstdiner en kerstviering
27 dec.
oud- en nieuwjaars quiz

Menu Eetpunt Hoefzicht/Woest

do. 12 december 2019
Voor 55
plussers, prijs
€ 10,-maar let op er
is een limiet.
Opgeven tot
uiterlijk
za 7 dec.

Kippenpasteitje

Tagliatelle met zeevruchten
of
Tagliatelle met vlees

Kerstdessert
Aanvang: 17.30 uur
Reserveren bij Jo Coppens

Tel: 040-20 475 77 / mobiel 06-30 37 00 61
E-mail: janjocoppens@gmail.com
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JEUGDCENTRALE
65 Jaar! Bijna gehaald, niet helemaal……
De (Grote) Jeugdcentrale stopt!
Het bijzondere van de Jeugdcentrale voor kinderen van 8 tot 13
jaar is altijd geweest: Maak wat je wilt (en wij helpen je daarbij)
met allerlei materialen zoals hout, papier, klei, textiel. Dat is
best wel wat gevraagd van de jeugd: wat wil ik en waarmee?
Is het de concurrentie van ander tijdverdrijf of het gegeven dat
veel populaire sporten zoals voetbal en volleybal ook op
woensdag zijn? Feit is, het aanbod van kinderen is te laag op
deze dag en daarom heeft de leiding van de JC besloten te
stoppen. Met spijt in het hart dat wel. Het kan zo maar zijn dat
wanneer zich een aantal enthousiaste kinderen melden zij ook
weer staan te popelen om die kinderen vooruit te helpen.
Aanmelden kan via: info@buitengaander.nl

WESTERHOVENS WINTERFEEST
Het staat weer in de steigers: de enige echte meest gezellige
outdoor nieuwjaarsreceptie van de Kempen en verder weg. Met
medewerking van o.a. ZSC, de Koffieleuters, WijWesterhoven,
Fanfare Irene, Eurogirls, BV Loveren, KBO,
Ondernemersvereniging, Oranjecomité, de Buitengaander, de
Slufkes, Bende betoeterd, parochiegroep St. Servatius, St. Anna
gilde en vele anderen.
Noteer in je agenda: Zondag 5 januari 2020
van 14.00u. tot 18.00u. MIS HET NIET!!
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Nieuws van de dorpsraad
Westerhoven
Beste dorpsgenoten,
Zoals wij u reeds informeerden heeft de
visievorming van Westerhoven tot 2030
met een aantal dorpsgenoten (specialisten op bepaalde
gebieden) in het begin van de zomer plaatsgevonden.
Voorafgaand hieraan hebben wij overleg gehad met de
wagenbouwers, vertegenwoordigers van de
carnavalsvereniging, de directeur van de basisschool en het
kerkbestuur. De resultaten hiervan hebben wij gerevalueerd,
drie aandachtpunten vielen ons op:
1. Er een ernstig tekort is aan ruimte voor het bouwen van
carnavalswagens.
2. Er worden te weinig starterswoningen gebouwd voor
jongeren.
3. Het aantal leerlingen op de basisschool blijft de komende
5 jaar stabiel.
In het gesprek met de burgemeester en wethouder Dhr. Stef
Luijten, op dinsdag 29 oktober, hebben wij als dorpsraad
aandacht en medewerking gevraagd over het bovenstaande.
Samenvattend kunnen we vaststellen dat het gesprek positief
en zeer constructief verliep. Het gemeentebestuur ziet de
noodzaak ervan in en zal nadat er concrete plannen c.q. vragen
worden voorgelegd hier serieus naar kijken.
Voor wat betreft het bouwen van starterswoningen herkennen
de burgemeester en de wethouder het probleem, maar de
provincie heeft hierin een belangrijke stem voor wat betreft het
aantal te bouwen woningen waarbij als uitgangspunt geldt dat
allereerst de inbreidingsgebieden dienen te worden bebouwd.
Het aantal leerlingen op de basisschool blijft de komende 5
jaren stabiel, erg belangrijk als nieuwe aanwas bij clubs en
verenigingen. Om het voorbestaan hiervan te garanderen en
Westerhoven als Vitale- Samenleving overeind te houden zal
hoe dan ook meer moeten worden gebouwd waardoor jonge
Westerhovenaren in hun dorp kunnen blijven wonen.
Voor zover deze update.
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Primeur in Koffiegat: een Prinsenpaar gaat heersen!
Prins Noud d’n Brabander & Prinses Yvon d’n Brabantse zijn het
komend jaar het Prinsenpaar van Koffiegat, in het dagelijks
leven Noud en Yvon van Beek.
Noud is 49 jaar en werkzaam als hoofd logistiek en
productieplanner bij de Coppens groep in Westerhoven. Zijn
hobby’s zijn hardlopen, fitness en verder is hij actief bij vv ZSC
als lid jeugdcommissie en lid technische commissie.
Yvon is 46 jaar en werkzaam als persoonlijk begeleider bij de
Severinus stichting in Veldhoven.
Haar hobby is eveneens hardlopen en verder is ze bestuurslid
van buurtvereniging “de Hoef”.
Ze zijn samen al jaren lid van vriendengroep “de Bikkels”.
Ze zijn getrouwd en trotse ouders van 4 kinderen: Gijs (18),
Luuk (16), Anne (14) en Nele (12).
Ze worden bijgestaan door Adjudant Darisie (Eric Daris),
Hofdame Darisze (Karien Daris) en Vorst Kwint (Jan Kwinten)
en de leden van de Raad van Elf.
Ze gaan samen regeren met de volgende leus:
Laten we proosten mee mekaar, op twee van Beeken als
Prinsenpaar.
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Jeugd Prinsen Roy en adjudant Noah
Dit jaar hebben we in Koffiegat Jeugdprins Roy (Kuylaars) en
aan zijn zijde staat Noah (van Hirsel) als zijn Adjudant.
Roy zit samen met Noah in groep 8 van basisschool de Ster
en zijn beiden 11 jaar.
Roy woont samen met zijn ouders en broer en zus op een
melkveebedrijf. Later wil hij ook graag boer worden. In zijn vrije
tijd zit hij graag op de playstation. Hij helpt ook veel mee op de
boerderij, en hij voetbalt graag. Hij speelt bij de JO11-2 bij
voetbalclub ZSC in Westerhoven.
Noah playstationt ook graag en voetbalt bij de JO11-1eveneens
bij ZSC. Later wil Noah graag iets met planten en dieren doen.
Samen bouwen ze met de kinderen uit hun klas ook een
carnavalswagen. En dit jaar wordt dat dus heel speciaal voor
hun, en hebben ze er enorm veel zin in.
De leus van deze 2 heren zal dit jaar luiden:
Met Adjudant Noah en
Jeugdprins Roy uit de hei,
wordt iedereen met
carnaval blij!
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NIEUWS VAN FANFARE IRENE
Fanfare Irene Westerhoven bijna 70 jaar
Op 21 september 1950 werd in Westerhoven
in Café t Centrum de fanfare opgericht. Een
lang gekoesterde wens en het animo ervoor
was groot. Voor de aanschaf van
instrumenten werd een huis aan huis
inzamelingsactie gehouden en men kon van start.
Voor de opleiding van de muzikanten werd in de toenmalige
landbouwschool ‘noten-onderricht’ gegeven. Als
directeur/dirigent werd A. van der Ceelen uit Bergeyk
aangesteld. Jarenlang was hij de vaste dirigent en onder zijn
leiding werd in 1952 op het groot Federatief concours een 1 e
prijs behaald. De repetities vonden plaats op dinsdagavond wat
tot op heden nog steeds het geval is. Ook werd een drumband
opgericht. De vele enthousiaste leden behaalden meerdere
jaren grote successen en vormden een belangrijk deel van het
corps.
In 1974 werd Dhr. Ceelen opgevolgd door André Bos die ca. 25
jaar lang de fanfare leidde en samen werden diverse prijzen
binnengehaald. Tevens was hij medeoprichter van blaaskapel de
Dors(t)vlegels, een groep muzikanten vanuit de fanfare.
Gedurende een reeks van jaren werden festivals georganiseerd
met gasten uit binnen en buitenland. Zo werden met
muziekverenigingen uit het Duitse Steinebach diverse
uitwisselingen gedaan. In 2000 werd ook het 50 jarig bestaan
groots gevierd. In 2010 bij het 60 jarig jubileum werd een grote
reünie gehouden en waren er gedurende 3 dagen continu
muzikale festiviteiten in het centrum van het dorp.
Na de komst van de Belgische dirigent Kris Roemers werd meer
ingezet op ‘Themaconcerten’. Het muziekgenre werd enigszins
aangepast en de uitvoeringen waren en zijn nog steeds een
groot succes. Het huidige korps wordt geleid door de inmiddels
in België woonachtige Karin van Dijk. De drumband ‘Beat Id’
wordt geleid door een Belg Martijn Soors. Het fanfarecorps en
slagwerkers bestaat uit ca. 40 leden in totaal. Verder wordt flink
gewerkt aan de opleiding van nieuwe muzikanten en drummers
i.s.m. o.a. muziekschool Art4U. Nog steeds is de fanfare met

- 13 -

zijn drumband present bij de diverse bijzondere gelegenheden
in het dorp.
Fanfare Irene, een enthousiaste vereniging en niet weg te
denken uit Westerhoven.
Zoals u uit de bovenstaande tekst kunt opmaken bestaat
fanfare Irene volgend jaar 70 jaar. Nog steeds zijn 3 leden lid
vanaf de oprichting.
Door Jack van Beek, voorzitter fanfare Irene.

Oudijzer-en electronica-actie, hartelijk dank
Voor uw bijdrage aan onze oudijzer-en electronica-actie Fanfare
Irene. Op zaterdag 5 oktober gingen wij weer rond bij onze
najaarsrondgang. Er was weer rijkelijk oudijzer en electronica
voor onze vereniging bewaard. met deze opbrengst kunnen wij
weer het noodzakelijke onderhoud aan onze instrumenten laten
uitvoeren. Mocht u tussentijds uw oudijzer kwijt willen, dat kan.
In de achtertuin van Frits Theuws staat onze permanente
ijzercontainer. Bereikbaar via het oude schoolterrein op
zaterdagmiddag tussen 11u en 16u.
Als 30+er en (nog) met muziek beginnen! Ja DOEN !!
Het plezier hebben in het samen musiceren staat daarbij
voorop. Loop eens binnen op dinsdag bij onze repetitieavond.
Of stuur een mail naar: fanfare.irene@upcmail.nl
EN Muziek maken daar word je blij van!!
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“1000 jaar gilde en kerk ”
In 1999 was er een jubileum betreffende 1000
jaar kerk in Bergeijk. Men vroeg mij een stuk
te schrijven over de gilden van Bergeijk.
Hier komt het vervolg in deel 2:
Een stuk je geschiedenis
Waarom horen al deze gilden bij elkaar?
Omstreeks 1460 scheidde Bergeijk zich af van de dingbank
Eersel. Je zou kunnen zeggen dat Bergeijk toen een
zelfstandige gemeente werd. De grens in het noorden was de
rivier de Run, in het oosten en zuiden de Dommel. Borkel viel
hier dus onder, maar Schaft niet. Toch waren die twee zo op
elkaar aangewezen dat ze in een veel later tijdstip tot een
gemeente zijn samengevoegd.
Luyksgestel hoorde de ene keer wel erbij en dan weer niet.
Over het algemeen kan men stellen dat Luyksgestel
voornamelijk onder de prins bisschop van Luik behoorde,
vandaar zijn naam, terwijl de rest onder de Hertog van Brabant
viel. De volgende gemeentelijke indeling kwam direct na de
Franse tijd begin 1800.
In 1442 werd de Willibrorduskerk te Riethoven zelfstandig en in
1444 de St. Servatiuskerk in Westerhoven. Althans zij kregen
meer privileges, wat een reden te meer zijn geweest tot het
oprichten van een zelfstandige gilde. De datum die Riethoven
hanteert van 1488 is dus gezien de tijd heel goed mogelijk.
Luyksgestel had een H. Martinuskerk en werd in de 16e eeuw,
na 1558 onafhankelijk, doch heeft een iets andere positie dan
de andere parochiekerken omdat het onder het bisdom Luik
viel. Verbindingen onderling tussen alle dorpen bleven bestaan.
Dommelen met een H. Martinuskerk hoorde onder Westerhoven
en werd na 1565 zelfstandig. Borkel viel ook onder
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Westerhoven met zijn H. Antonius kapel. Ongeveer in 1690
vond de vereniging plaats van Borkel en Schaft en werd Borkel
van Westerhoven gescheiden. Bergeijk bleef in alle gevallen het
begevingsrecht houden. Dit is het kerkelijk deel.
Er zijn nog een aantal vergelijkingen te maken met onze gilden.
Luyksgestel heeft de St. Martinusgilde opgericht in 1595, dus na
het zelfstandig worden van de parochie. Zij heeft dezelfde naam
als die de Dommelse gilde in 1843 aannam. Beiden hebben de
naam van de kerk aangenomen.
Dat Luyksgestel wel degelijk bij de rest hoort blijkt uit een
verslag uit 1656 waarin verteld wordt dat de door de
protestanten genomen maatregelen niet werkten omdat men
beschutting zocht onder het Luikse. Letterlijk zegt men:
“Sanderen daegs alst sondach was wel vroech aent trommelen
ende alsoo met trom en vendelen getrocken naar Luycxgestel
naer de kerk met veel schiettens van roers. Item als sy thuys
waeren gecomen ende wel gegeten ende getroncken hadden
syn getrocken naer den boom om den papegaaij af te schieten,
gelijck sy gedaen hebben.”
In Dommelen is de St. Martinus gilde van het H. Sacrament. De
gilde werd opgericht op 28 februari 1623 als “de broederschap
van ’t Allerheiligste Sacrament”, dus 58 jaar na de kerkelijke
afscheiding van Westerhoven. In 1843 werd een nieuwe kaart
gemaakt, waarop deze gilde H. Martinus kwam te heten. Het
Sacramentsgilde is ook in Bergeijk aanwezig. Toeval?
De St. Anna gilde Riethoven heeft dezelfde naam als die van
Westerhoven en is opgericht in 1488, dus 46 jaar na de
afscheiding van Bergeijk.
Schaft werd in 1781 opgericht, 91 jaar na de afscheiding van
Valkenswaard en de vereniging met Borkel. De gilde in Schaft
heet de Petrus Banden, zoals de Hofkerk te Bergeijk. Ook
toeval?
Tenslotte is er in Borkel de gilde H. Sebastianus die een
reglement hebben van 15 juli 1780. 90 Jaar na de afscheiding
van Westerhoven. Verder zijn er over Borkel nog meer
kanttekeningen te plaatsen. Vergaderingen worden gehouden
op St. Jacob ( vele gronden waren van de abdij St. Jacob te
Luik) St. Anna en andere dagen. Er was ook een St

- 17 -

Sebastianusgilde te Bergeijk en St. Anna gilden in Westerhoven
en Riethoven. Wederom toeval?
Een van de eerste schilden is van een dubbel-koning in 1769
(2 x koning geschoten) terwijl om de 3 jaar wordt geschoten.
Dit houd in dat de feitelijke oprichting van Borkel omstreeks
1766 of iets eerder moeten liggen, dus direct na de
heroprichting van het St. Anna gilde te Westerhoven !!!!!
Er is een ouder schild uit 1766 en dat is van de koning van de
Lieve Vrouwe Gult te Borkel. Heeft Borkel ook zo’n periode
gehad van op sterven na dood zijn, zoals Westerhoven heeft
gehad na 1750? En was de oude naam van de gilde van Borkel
dan anders?
Er is een Akte uit Bergeijk van 1599, die verwijst naar in 1571
betreffen te betalen rente aan “de gulden van onser vrouwen
tot borckel.”
En zou dan Westerhoven voor de heroprichting ook een andere
naam hebben gehad?
Wordt vervolgd.
Jacques van Veldhoven
Alzheimer Café De Kempen
Elke 2e donderdag van de maand
Locatie: De Eikenburg,
Eikenburg 10 te Eersel.
Aanvang: 19.30 uur,
zaal open om 19.00 uur.
Toegang is gratis, evenals koffie en
thee, einde 21:30 uur.
Donderdag 12 december 2019:
Feest! We bestaan 15 jaar !
Al 15 jaar bestaat ons Alzheimer café in Eersel. Daar zijn we
trots op. En dat vieren we graag samen met u. Want een
Alzheimer café bestaat niet zonder bezoekers!
Hoe dat blijft nog even een verrassing
info@welzijndekempen.nl
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Moedige Moeders
Ook deze maand zitten wij
er weer klaar voor, op
dinsdag 26 november van
20.00u-22.00u in het
Thomas van Aquinohuis ,
op de Dr Rauppstraat 52 in Bergeijk.
Iedereen die zich zorgen maakt over het overmatig alcohol en
of drugsgebruik van een van hun kinderen is welkom.
Kom en ervaar wat het is om je zorgen hierover te kunnen
delen en met al je vragen terecht te kunnen. Wij zijn mensen
die deze problematiek erg goed begrijpen, en hebben al heel
wat ervaring opgedaan doordat we er zelf ook mee te maken
hadden en soms nog hebben.
Wij wijzen niet met het vingertje, praten je geen schuldgevoel
aan, je hoeft je bij ons zeker nergens voor te schamen. Wat we
wel doen is praktische tips geven , een luisterend oor bieden, en
samen kijken wat je het beste kunt gaan doen. We werken
nauw samen met professionals en weten wat de valkuilen zijn
waar iedere ouder wel eens is ingetrapt.
Deze problemen gaan doorgaans niet vanzelf over, verslaving
komt steeds vaker voor, en heeft niks met rangen of standen te
maken.
Doordat het drugsgebruik genormaliseerd is en er in iedere dorp
en overal waar jongeren zijn er ook van alles te krijgen is, is het
zeer waarschijnlijk dat die van u ook wel eens wat geprobeerd
heeft. Het lijkt allemaal zo onschuldig, maar eenmaal verslaafd
zijn de gevolgen niet zo onschuldig meer.
Voor meer info bel Kitty 06-44625441
of Sandra 06-13400967, u mag ons ook mailen :
moedigemoedersdekempen@hotmail.com
Kijk ook eens op de landelijke web-site:
www.moedigemoeders.nl
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JuniorCare lanceert nieuwe naam tijdens
15-jarig jubileum
Tilburg – Op 1 november vierde JuniorCare haar 15-jarig
jubileum. Een mooie gelegenheid voor de lancering van een
nieuwe bedrijfsnaam en bijpassende huisstijl.
In 2004 begon Mariek van den Wildenberg met JuniorCare.
Moeder van vijf kinderen, waarvan twee de diagnose autisme,
hoogbegaafdheid en ADHD. Zij merkte, als pedagoog en
ervaringsdeskundige, dat de hulp niet aansloot en er geen
aandacht was voor haar als moeder. Door haar kennis en
ervaring groeide de organisatie uit tot een volwassen
zorgorganisatie met een eigen werkwijze. Jaarlijks helpen zij nu
400 mensen. Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd, dat zij de
naam JuniorCare zijn ontgroeid en vanaf 1 november verder
gaan onder de naam
Asendo.
Vertrouwde zorg in een
nieuw jasje
Mariek van den
Wildenberg, oprichter-bestuurder: “De afgelopen tijd merkten
wij dat de naam JuniorCare niet meer past bij wat wij allemaal
doen. Zo begeleiden we steeds meer (jong)volwassenen en
mogen wij sinds kort ook diagnosticeren én behandelen.”
Asendo is voortdurend in ontwikkeling om nu, maar ook in de
toekomst de meest passende zorg te kunnen blijven bieden aan
kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen. Van den
Wildenberg: “In overleg met verwijzer en de cliënt kiezen we
voor de aanpak die het beste past. We gaan samen aan de slag
met én in de eigen leefomgeving, voor een gelukkige, zo
zelfstandig mogelijke toekomst. Zo wordt er een fundament
gelegd om verder te kunnen groeien en vanuit eigen kracht deel
te nemen aan de samenleving. Met Asendo sta je er niet alleen
voor, we doen het samen.”
Feestelijke onthulling
Tijdens het jubileum onthulden Mariek van den Wildenberg en
Ino Cornel, directeur-bestuurder samen met BN’er Filemon
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Wesselink de nieuwe naam onder het grote publiek. Cornel: We
zijn enorm trots op het eindresultaat en hopen natuurlijk dat
iedereen snel onze nieuwe identiteit omarmt.” Naast de
onthulling gaf Filemon Wesselink ook een lezing en dook samen
met de genodigden in het spectrum van autisme. Deze
bijzondere dag werd gevierd op een unieke locatie. Cornel: “Als
een van de eerste gasten mochten wij onze genodigden
begroeten in het spiksplinternieuwe T-huis, in het Spoorpark
van Tilburg. Een echte aanwinst voor Tilburg.”
Waar staat de naam Asendo voor?
Asendo betekent (op)stijgen. Van den Wildenberg: “In het logo
is een stijgende lijn terug te zien. In werkelijkheid zal de
ontwikkeling van kennis en vaardigheden geen rechte lijn zijn,
maar we werken wel samen naar het doel; de smile, die
symbool staat voor geluk. We vinden het belangrijk dat iemand,
niet alleen zo zelfstandig mogelijk wordt, maar zich vooral weer
fijn voelt. De laatste letters van Asendo zijn in elkaar verweven
en vormen samen het woord ‘DO’ en betekent ‘doen’. Dit staat
voor het samen werken aan inzicht en vaardigheden. Het
verwijst ook naar onze best practice werkwijze ‘Samen aan de
slag’.”
Nieuwsgierig wat Asendo voor u kan betekenen?
Iedere hulpvraag en situatie is uniek, daarom heeft Asendo een
breed en divers aanbod: diagnostiek, behandeling (basis- en
specialistische GGZ) en begeleiding. Asendo biedt
gespecialiseerde hulp aan mensen met psychische problemen
door bijvoorbeeld autisme, ADHD, depressieve gevoelens,
angst, trauma, seksuele vraagstukken, maar ook
opvoedmoeilijkheden. Cornel: “We werken samen aan
duurzame gedragsverandering van kinderen, jongeren,
(jong)volwassenen en gezinnen.”
Kijk eens op de vernieuwde website www.asendocare.nl of
neem telefonisch contact op met een van de medewerkers van
Asendo via 013-737 01 66 of info@asendocare.nl.
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Waterschijf van vijf helpt bij
bewuster omgaan met water
Waterschap nodigt bewoners uit
om ook hun tips en ideeën te
delen
Hoe ga ik om met water in de tuin? Wat mag er wel en
niet in het toilet? Kan ik water besparen tijdens het
wassen? De Waterschijf van vijf staat boordevol tips en
weetjes om bewuster om te gaan met water. Bewoners
hebben daar zelf voordeel bij, helpen mee aan goed
waterbeheer en dragen bij aan een beter milieu.
Wassen, gieten & regen, doorspoelen, koken en drinken
zijn de vijf vakken van de Waterschijf van vijf. Een greep uit de
tips en weetjes in de vijf vakken: bij een douchebeurt gebruik je
maar de helft van het water van een vol bad; de CO2-uitstoot
van de productie van kraanwater is 400 keer lager dan die van
in plastic of glas verpakt flessenwater; sproei de tuin liever 1
keer per week een langere tijd dan dagelijks kort. Planten
kunnen zo beter tegen droogte. Hun wortels groeien dieper in
de grond om water te vinden.
Ideeën van bewoners van harte welkom
Watergraaf Erik de Ridder: “Het waterschap werkt dagelijks aan
schoon, voldoende en veilig water. Dat kunnen wij niet alleen.
We doen dat samen met bewoners, boeren en bedrijven. Met
onze Waterschijf van vijf geven we bewoners een handige tool
om bewuster om te gaan met water. Maar onze Waterschijf van
vijf is nog niet af. Ik weet zeker dat veel bewoners ook tips en
ideeën hebben om water te besparen of hoe we kunnen omgaan
met te veel of te weinig water in de tuin. Ik nodig dan ook
iedereen van harte uit om tips, ideeën en goede voorbeelden
met ons te delen. Zo kunnen wij de Waterschijf van vijf verder
laten groeien.”
Campagne en vernieuwde website
Alle informatie over de Waterschijf van vijf is te vinden op
www.waterschijfvanvijf.nl. Hier is ook een folder met alle tips en
weetjes te downloaden. Bewoners kunnen via het e-mailadres
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op de website hun eigen ideeën, tips en goede voorbeelden
delen. Het waterschap heeft van een aantal tips posters laten
maken. Ook deze posters zijn op de website te downloaden.
Verder zal er via de sociale media volop aandacht voor de tips
en weetjes zijn.
Bedenker Waterschijf van vijf
De Waterschijf van vijf is een idee van adviseur waterkwaliteit
Jan van de Graaf van Waterschap De Dommel. Jan: “Het idee
werd geboren toen ik tijdens de lunchpauze een folder met de
Schijf van vijf over gezond eten zag liggen. Net als deze alom
bekende schijf van het Voedingscentrum, hebben we een Schijf
van vijf gemaakt. Maar dan volledig gericht op water: de
Waterschijf van vijf. Een handige vorm om mensen te laten
weten hoe ze dagelijks bewuster om kunnen gaan met water en
dat draagt uiteindelijk bij aan een beter milieu.”
Waterschap De Dommel introduceerde de
Waterschijf van vijf vorig jaar tijdens zijn
jaarlijkse publieksdag. Het waterschap heeft
ook een reuzenwaterschijf in de vorm van
een rad. Deze wordt gebruikt bij open dagen
waar bezoekers mee kunnen doen aan een
kleine quiz. De reuzenwaterschijf is ook
populair tijdens de excursies op de
rioolwaterzuiveringen voor basisscholieren.
Waterschap De Dommel is de waterpartner in Midden-Brabant.
Samen met anderen werken we aan droge voeten, voldoende
en schoon water. We dragen actief bij aan een gezonde, mooie,
veilige, natuurlijke en duurzame leefomgeving. Een
leefomgeving waarin mensen graag wonen, werken en
recreëren met goede condities voor ondernemers.
Wij zijn een moderne functionele overheid, steeds met oog voor
wat de samenleving van ons vraagt. Onze aanpak is
ondernemend, innovatief en van hoge kwaliteit. We realiseren
onze doelen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten,
met een optimale balans tussen mens, omgeving en economie.
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IVN Sterrencursus winter
2020
Altijd al willen weten waar het
prachtige wintersterrenbeeld
Orion aan de hemel staat en ook
de Poolster en andere sterren en
sterrenbeelden? Dan is de
sterrencursus die het IVN
Valkenswaard-Waalre op
woensdag 8 januari 2020 begint, iets voor u. Deze cursus,
bedoeld voor mensen die wat meer van de sterrenwereld willen
weten, probeert op een begrijpelijke wijze de complexiteit van
de sterrenhemel, de bewegingen van de hemellichamen en de
processen in de kosmos uit te leggen. Veel tijd zal besteed
worden aan het zich oriënteren en waarnemen van de
sterrenhemel. De cursus kent 5 lesavonden waarvan een avond
in Asten, voor een bezoek aan de Jan Paagman Sterrenwacht
met het indrukwekkende Pieterse Planetarium.
De volgende onderwerpen zullen aan bod komen: diverse
hemellichamen, naamgeving van sterren, de Dierenriem,
de levensgang van sterren, Rode Reuzen, Witte Dwergen,
Neutronensterren, Zwarte Gaten, werken met de
sterrenkaart, wanneer is welke planeet waar te zien,
app’s en computerprogramma’s voor sterrenhemelsimulatie.
De cursusavonden zijn woensdag 8, 15, 22 en 29 januari en 5
februari (bezoek Asten).
De cursustijden zijn van 20.00 tot 22.30 uur.
De cursus wordt gegeven in het IVN gebouw van de afdeling
Valkenswaard (Bosstraat 25, 5553 CK Valkenswaard). De
cursusgelden bedragen € 27,50 voor leden en € 32,50 voor
niet-leden. Deze prijs is inclusief syllabus, sterrenkaart, bezoek
aan de Sterrenwacht en Planetarium en koffie en thee tijdens de
cursusavonden.
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Voor nadere informatie over
deze cursus, kunt u contact
opnemen met Emile Weijters
(tel. 040 2075670) of via email e1000acmw@gmail.com.
Hier kunt u zich ook aanmelden
voor de cursus.
Foto’s Jan Koeman

Vanaf afgelopen maandag 18 november 09:00
uur tot november 2021 worden fietspaden
tussen Dommelen en Braambos/Westerhoven
afgesloten. Aan dit werkvak moeten veel
werkzaamheden worden uitgevoerd en het is
voor de fietsers daarom veiliger om een andere route te nemen.
De nieuwe fietsroute loopt via Oude Weerderdijk – Weerderdijk,
Mgr. Smetsstraat, Pastoor Bolsiuslaan en Crocuslaan en
omgekeerd. Deze omleidingsroute kost je als fietser 2 minuten
extra reistijd (bron: GoogleMaps).
Voor de nieuwe fietsroute/omleidingsroute is de Oude
Weerderdijk geasfalteerd zodat de volledige route over de
verharde weg gaat. Ook is er tijdelijke verlichting neergezet. De
sociale veiligheid en de verkeersveiligheid voor (brom-)fietsers
is op deze manier nog meer verbeterd.
Omdat de fietspadenafsluiting een schoolthuis-route is, heeft
aannemer Boskalis Veilig Verkeer Nederland gevraagd mee te
kijken. VVN heeft de nieuwe route mee beoordeelt en zet, in de
eerste weken van deze belangrijke afsluiting, promotieteams in
om iedereen op de fiets te begeleiden en te ondersteunen.
Op de hoogte blijven
De nieuwe verbinding N69
wordt in opdracht van
provincie Noord-Brabant gerealiseerd door Boskalis Nederland.
Op www.grenscorridorn69.nl vindt u de laatste informatie over
de aanleg van de Nieuwe verbinding N69 en de geplande
werkzaamheden.
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Lezing Mantelzorgmakelaar
Als u mantelzorg verleent voor iemand die u lief is, dan komt er
veel op uw bord. Ga het rijtje maar eens af wat er op een dag
van u gevraagd wordt. Waarschijnlijk komt u niet verder dan
een opsomming van alle praktische hand en spandiensten die u
verleent. Dat kunnen er namelijk al heel veel zijn. Uit ervaring
weten wij dat juist de vragen en zaken die in uw hoofd zitten
het meest energie kosten.
“Ik moet wel zorgen dat ik overeind blijf, anders hebben we een
groot probleem”. Hoe ga ik dat ongeplande ziekenhuisbezoek nu
weer verantwoorden aan mijn baas? Zomaar wat afwegingen
die waarschijnlijk heel veel mensen herkennen.
Een mantelzorgmakelaar helpt met
het zoeken naar oplossingen. Een
mantelzorgmakelaar is goed bekend
met alle wet- en regelgeving in het
huidige zorglandschap. Zij kan vaak
meer mogelijkheden aanreiken dan
u denkt. Altijd met het doel om het
wat gemakkelijker voor de mantelzorger te maken. Soms geeft
goede informatie al voldoende houvast om niet wakker te liggen
van bijvoorbeeld een keukentafelgesprek. Een
mantelzorgmakelaar zal u vanavond nader informeren.
Werkende mantelzorgers worden met nadruk uitgenodigd voor
deze lezing. De lezing is gratis toegankelijk en wordt verzorgd
door Monique Sanders en Bertine van Ruremonde.
Dinsdag 26 november, 19.30-21.00 uur in Cafe-zaal De
Wolderse Wever, Markt 18, Waalre.
Aanmelden kan via www.cursushuys.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maria van
Engelen, Wel!zijn de Kempen, telefoon 0497 - 514746
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DATA
November
zo 24

Inhalen St. Nicolaas

December
do 12
za 21

Eetpunt Woest
Ophalen oud papier

do. 14 dec, uiterste datum inleveren kopij MikMak januari 2020
za. 21 dec, de MikMak januari 2020 verschijnt.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS & ADRESSEN
Alarmnummer
Politie
Gemeenschapshuis
Steunpunt ouderen
Huisarts

politie/brandweer/ambulance
algemeen
De Buitengaander
Hoefzicht
Dr. Th. Schoone
spoednummer
dokterspost
Apotheek
Bergeijk
Eersel (weekenddienst)
Pastoraal Centrum Bergeijk
Gemeente Bergeijk
Gemeentehuis
Dorpsondersteuner
Helma van Gerven
Bel & Herstellijn
Calamiteiten na kantoortijd
Storing openbare verlichting
Dorpsraad
Joop Kock
KBO-Klussendienst
Bart Rijkers Aarperstraat 29
EHBO-VERBANDPOSTEN:
Merel Brandsma
Dorpstraat 42
Ria Hoskam
Hoeverstraat 26
Angela v. Eijndhoven
Dommelsedijk 1
Toon Teuwens
Heijerstraat 21B
Roos Verhoeven
Hoeverstraat 2
Marcel Gladdines
Braambos 7
AED-APPARAAT AANWEZIG BIJ:
Medisch Centrum Westerhoven
Hoefzicht (24u P/dag bereikbaar)
De Buitengaander
(24 u P/dag bereikbaar)
Coppens
COTA
Luxlight
Beukers Autoschade
Beukers Autoschade
ZSC (pincode vereist)
Bij de Neut (24 u P/dag bereikbaar)
Infocentrum N69
(Pincode vereist/24u per dag)

1-1-2
0900-8844
040-2013961
040-2048927
040-2012531
040-2019629
09001232020
0497-551111
0497-514250
0497-571828
0497-551455
040-3035483
0497-551480
040-2895816
0800-2345124
040-2044916
040-2018125
040-2040252
040-2015833
040-2014154
040-2017510
040-2012010
06-49449361
Provincialeweg 22
Hoefzicht 7
Dorpstraat 9
Heijerstraat 29
Leemskuilen 1E
Leemskuilen 34
Leemskuilen 23
Heijerstraat 7
Koolakkers 7
Dorpstraat 8
Braambos 5

Tandartspraktijk Schenkelaars
Mts. F. van Poppel
Fysio / Manuele therapie van Hoof
Carnavalsstichting De Koffieleuters
Oranje comité / Stichting Lente Event
Fanfare Irene
TC Glas- & Schilderwerken
Smolders internationaal Transport
De heer J. Kwinten
Alle sponsoren een hartelijk dank je wel
voor jullie bijdrage aan de MikMak, zeker
niet te vergeten alle anonieme gaven



Draagt u de MikMak ook een warm hart toe en wilt u een
vermelding van uw naam/bedrijf/vereniging op deze pagina?
Info: mikmakwesterhoven@gmail.com / frank.claas@planet.nl

