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Belangrijke
telefoonnummers
en adressen,
zie binnenkant
omslag achter

Activiteiten voor ouderen
November 2019

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

4 - 11 - 18 - 25
meer bewegen voor ouderen
biljarten en kaarten
repetitie zanggroep Kloos
11 - 18 - 25
bespreking van Engelse romans

dinsdag
13.30 – 16.30
dinsdag
16.30 - 19.00

5 - 12 - 19 - 26
koersbal
5 - 19
samen koken en eten

woensdag
13.30 – 16.30
woensdag
8.50 – 9.50
10.00 – 11.15
14.00 – 6.00
19.45 – 23.15
woensdag
13.30 – 16.30

6
kienen
6 - 13 - 20 - 27
volksdansen
koorrepetitie “De Wielewaal”
jeu de boules (behalve bij slecht weer)
competitie bridgen Multi Colour
13 - 20 - 27
kaarten en biljarten

donderdag
8.00 - 17.00
17.30 - 22.30
donderdag
17.30

7
dagreis van de K.B.O. naar Boskoop
jaarlijkse avond voor vrijwillig(st)ers van Hoefzicht
14
eetpunt bij Woest
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Alle
activiteiten
zijn in
Hoefzicht
tenzij anders
aangegeven

vrijdag
9.30 - 12.00
9.30 -12.00
12.00 - 13.30
13.30 - 16.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
vrijdag
13.30
programma
vr. 1 nov.
vr. 8 nov.
vr. 15 nov.
vr. 22 nov.
vr. 29 nov.

1 - 8 - 15 - 22 - 29
dagbesteding
servicepunt voor hulpmiddelen
lunch
dagbesteding
bewegingstherapie
bewegingstherapie
22
vergaren van de MikMak

bij de dagbesteding
verzorgen van handen en nagels
geheugentraining
koken op bakken
creatieve handvaardigheid
kienen

Menu Eetpunt Hoefzicht/Woest
do. 14 november 2019
Voor 55
plussers, prijs
€ 10,-maar let op er
is een limiet.
Opgeven tot
uiterlijk
za 9 nov.

Mosterdsoep
 
Spinaziestampot met wit vis
of
Spinaziestampot met gehaktbal
 
Verrassingsdessert
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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VACATURE
De Buitengaander is per direct op zoek naar een:

ASSISTENT BEHEERDER M/V
Werkzaamheden: Verrichten van barwerkzaamheden,
gastvrouw/gastheer rol, mede organiseren van sociaal-culturele
activiteiten.
Gevraagd: Klantgericht en gastvrij, bereid tot avond- en weekend
inzet, sociaal ingesteld, verantwoordelijkheidsgevoel,
zelfstandigheid.
Geboden: Afwisselende, zelfstandige
baan tegen een prima salaris.
Werktijden: 11 uur per week, in te
zetten op de maandag- en
dinsdagavonden of in overleg. Soms
wordt er om extra inzet buiten deze
uren gevraagd.
Vragen: Bel naar Marloes van Beek
040-2013961.
Interesse: Mail je motivatie en CV naar
stichtingdebuitengaander@chello.nl

KennisMakers 1
Lezing Consuminderen: “Geluk is niet te koop”: het zou zo maar
op een tegeltje kunnen staan. Eigenlijk weten we dat allemaal, maar
toch kopen, eten en verbruiken we meer dan we nodig hebben.
Worden we daar wel gelukkig van?
De Valkenswaardse spreekster, Karin van Bracht, ontdekte van niet.
Vanuit voornamelijk financiële motieven begon zij met bezuinigen;
of beter gezegd consuminderen. Inmiddels is ze 6 jaar verder en
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nog steeds enthousiast consuminderaar. Het consuminderen heeft
haar rijker, bewuster en gelukkiger gemaakt.
Tijdens deze feel good lezing deelt Karin haar ervaringen over wat
zij zelf een ontdekkingsreis noemt.
Van harte welkom
De lezing is op donderdag 7 november van 19.30 tot 21.30 uur in
de Buitengaander te Westerhoven. Toegang gratis, reserveer je
ticket(s) via de agenda van www.bibliotheekdekempen.nl

KennisMakers 2
Bijen maken honing en bestuiven 80% van de gewassen en bomen
waar wij als mens van eten , dat weet eenieder. Maar waarvoor was
die honing eigenlijk bedoeld? Waar
bestaat honing uit en hoe smaken de
verschillende soorten honing? Wat is de
waarde van de bijen voor de mens en de
natuur? Waarom noemt men bijen ook
wel indicatorinsect??
Heeft honing werkelijk medicinale
werking?? Staan ze werkelijk zo onder
druk en wat kunnen wij als persoon daar
aan doen?? Wat is propolis (tinctuur) en
bijenwas? Wat kun je daar allemaal van
maken??
Op donderdag 21 november komt imker Cor Vernooij dit alles
uitleggen. Aan de hand van imker materialen, boeken en een
honingproeverij geeft hij tekst en uitleg. De honing en ook andere
bijenproductenzijn zijn te proeven en te koop. De Buitengaander
verkoopt het gehele jaar door honing van imker Cor Vernooij.
Van harte welkom op 21 november, aanvang: 20.00 tot 22.00
uur. De toegang is gratis. Aanmelden is gewenst (niet noodzakelijk)
via: info@buitengaander.nl of via Biblotheek De Kempen.
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Jeugdcentrale
De Grote Jeugdcentrale op woensdagavond is een knutselactiviteit
die al bijna 65 (!) jaar bestaat. Superleuk om te doen!! Je kunt nog
steeds aanmelden: info@buitengaander.nl
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Agenda BUITENGAANDER
07
09
12
15
21
24
25

nov
nov
nov
nov 16 nov
nov
nov
nov

KennisMakers: Consuminderen
Bekendmaking Jeugdprins en Prins Carnaval
Quilt en patchwork-workshop
Fanfare Irene Themaconcert
KennisMakers: De imker
Intocht Sinterklaas
Overleg Grote werkgroep Winterfeest

Kijk ook eens op www.buitengaander.nl

5 jan. 2020 – Westerhoven ontmoet Westerhoven,
vanaf 14:00 met om 18:00 uur
een schitterende vuurwerk show
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Opbrengst Prinses Beatrix Fonds 2019
Bij deze wil ik alle mensen van Westerhoven die het
Prinses Beatrix Fonds een warm hart toedragen,
bedanken voor de gulle gave.
De collecte heeft € 866,12 opgebracht.
Een woord van dank aan onze collectanten is zeker
op zijn plaats.
Namens het Prinses Beatrix Fonds, Rina Welten, coördinator.

Opbrengst collecte nierstichting
De collecte in Westerhoven heeft dit jaar
€ 679,31 opgebracht, iedereen hartelijk dank
daarvoor.
Bij deze wil ik laten weten dat ik gestopt ben met het
coördinatorschap en met collectant te zijn.
Voortaan zijn wij bij Bergeijk ingedeeld vanwege financiële
beslommeringen.
Mevr. Lucia Hermans, Meanderstraat wordt de nieuwe contact
persoon, tevens zijn er ook nog enkele nieuwe collectanten. Ik wens
Lucia en de collectanten veel succes en bedank alle Westerhovense
mensen voor hun gulle gaven.
Groetjes Annie Adriaans
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De strijd is weer gestreden!
Op zaterdag 28 september werd de derde Westerhovense Kwis
gespeeld. Tussen 19:00 en 19:10 uur melden de 25 teamcaptains
zich gespannen bij café ’t Wapen om het felbegeerde Kwisboek om
exact 19:15 uur in ontvangst te kunnen nemen. Om 19:17 uur
waren alle captains alweer verdwenen om hun team aan het werk te
zetten. De strijd om tweevoudig winnaar Braambosses te verslaan
was ontbrand!!
In totaal deden die avond 616 deelnemers, verspreid over 25 teams
hun uiterste best om zoveel mogelijk punten te scoren.
Westerhoven werd die avond gekleurd door “gele hesjes” die hun
“de hort op” opdrachten uitvoerden. Verschillende teams volgden
hun vooraf bepaalde strategie nauwgezet. Er werd veel nagedacht,
opgezocht, gepuzzeld, getekend, gegokt, gediscussieerd, gegoogeld,
gebeld en hard gewerkt.
Tegen half tien melden zich twee spelers van elk team bij De
Buitengaander om de geheime opdracht te spelen. Die bestond uit
een zogeheten Kahoot quiz. In deze quiz kwamen 20 vragen aan de
orde, die met de mobiele telefoon beantwoord moesten worden. Alle
teams streden hierbij strijdlustig tegen elkaar en zij konden tegen
tienen De Buitengaander weer verlaten om opnieuw hun team te
versterken en aan hun teamleden uit te leggen hoe goed ze het
gedaan hadden bij de Kahoot quiz.
Koffie, thee, bier en frisdrank vloeiden rijkelijk bij elk team, aan
lekkere hapjes was ook nergens een gebrek en de sfeer was overal
goed. Zo’n avond vliegt voorbij en tegen 23:30 spoedde zich 24
teamcaptains naar café de Kroon om daar het door het team
ingevulde Kwisboek op tijd in te leveren. Slechts één team haalde
de tijdslimiet niet en werd bestraft met 30 strafpunten per te laat
ingeleverde minuut. In de teams werd nog gezellig nagepraat en
Westerhoven beleefde opnieuw een gezellige avond onder elkaar,
waarbij er hard was gewerkt, het er overal erg gezellig aan toe ging
en een gezonde competitie centraal stond.
Er brak nu een spannende week van het wachten op de juiste
antwoorden en de uitslag aan.
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Na het door ons nakijken van zo’n 10.000 antwoorden en het
aanschouwen van een heleboel foto- en filmmateriaal was het zover
en kon op vrijdag 4 november de uitslag in De Buitengaander
bekend worden gemaakt.
Een leuke anekdote tijdens ons correctiewerk willen wij u niet
onthouden: Een aantal kinderen van een team had namelijk zelf een
opdracht bedacht. Zij hadden tegen hun teamcaptain gezegd dat zij
de opdracht in moesten vullen en deze te filmen, waarbij een vrouw
van 50 jaar of ouder in de snelste tijd een dubbele boterham met
pindakaas opeet. Dit filmpje werd aan de organisatie toegestuurd.
We hebben er echt smakelijk om gelachen, enerzijds om het idee
van deze kinderen en anderzijds door de uitvoering van de act van
het “slachtoffer”, hun eigen teamcaptain.
Ook de vrijdagavond van de prijsuitreiking was een gezellige, goed
bezochte avond. Er werden foto’s en films vertoond en onder de
muzikale klanken van Mark Verhoeven werd het een geslaagde,
feestelijke avond. De goede antwoorden werden onthuld, de
resultaten bekend gemaakt en de spanning steeg met het uur.
De ontlading volgde toen in een filmpje de naam van Irene-Yes werd
gegraveerd in het plaatje dat de trofee van de winnaar siert. De
uitslag van de Westerhovense Kwis 2019 was hiermee bekend.
De winnaar van de Westerhovense Kwis 2019 werd Irene-Yes met
2062 punten, op de tweede plaats gevolgd door Ketje United met
2050 punten en Braambosses eindigde met 2022 punten op de
derde plaats.
Hopelijk kijken alle deelnemers net zo tevreden op de editie 2019
terug als dat de organisatie dat doet. De komende tijd gaan we ons
als organisatie beraden wanneer de volgende Westerhovense Kwis
gehouden gaat worden.
Voor het Kwisboek met de juiste antwoorden en de complete uitslag
verwijzen wij naar www.westerhoven-events.nl Button:
“Westerhovense Kwis”.
Allemaal bedankt voor het meespelen en tot een volgend keer.
Vereniging Westerhovense Kwis:
Joost van Beek, Noa van Beek, Miriam Bolte, Frank Claas, Stefan
Cremers, Peter Claes, Peet Kaptheijns, Fer van Maasakkers, Henk
Neutkens, Brigitte van de Pas, Juul van der Zanden en
Peter Verhoeven.
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Prinsverschijning Koffiegat
Zaterdag 9 november 2019
Programma jeugd:
Wij hopen dat het voor Stan en Daniek een uniek carnaval is
geweest en dat ze genoten hebben! Ook voor de huidige groep acht,
de Pagatters, breekt er nu een spannende tijd aan want er gaat een
nieuwe jeugdprins en jeugdprinses gekozen worden. Het tijdstip is
anders dan afgelopen jaren:

Plaats: Buitengaander
Zaal open: 14.30 uur, Aanvang: 15.00 uur
Programma avond:
Na een gezellig jaar met Prins Kwint en zijn adjudanten en Vorst Adviseur gaat hij plaats maken voor een nieuwe prins. Wie dat zal zijn,
zal deze avond blijken. Zorg dat je erbij bent! En daarna is het
gezellig feesten!

Aanvang 20.11 uur in de Buitengaander
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Voorverkoop Koffiegatse
Zittingsavonden 2020
start op 11 november om 11.11u
Op zaterdag 18, vrijdag 24 en zaterdag 25 januari 2020 vinden
in Westerhoven voor de 49e keer de Koffiegatse Zittingsavonden
plaats. Deze avonden zullen zeker weer een gevarieerd en
verrassend programma brengen dat garant staat voor dolle pret.
Een keur aan artiesten staat opnieuw belangeloos klaar om u een
gezellige, lachwekkende en humoristische avond te bezorgen. De
aanvang van alle avonden is om 19.30u in de Buitengaander.
De voorverkoop gaat op 11 november om 11.11u van start.
Als u bij deze Koffiegatse Zittingsavonden aanwezig wilt zijn, dan
dient u op
11 november vanaf 11.11u een e-mail sturen naar
zittingenkoffiegat@gmail.com (berichten eerder dan 11 november
11.11u worden niet gehonoreerd).
U dient in de e-mail aan te geven:
naam besteller
aantal kaarten
1e, 2e en 3e voorkeursdatum
bezorgadres
Een kaartje kost € 11,00. De kaarten worden, na betaling, tussen
20 en 31 december bij u thuisbezorgd. Het tijdstip waarop u de
kaarten besteld, bepaald de volgorde van de
stoelnummertoekenning. Er worden geen kaarten teruggenomen en
u kunt per persoon maximaal 15 kaarten bestellen. U krijgt van ons
per e-mail een bevestiging van uw bestelling met hierin verdere info
over de betaling enz.
Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens op een van onze
Zittingsavonden.
Carnavalsstichting de Koffieleuters.

vûr wa extra sfeer vroage wij u
kom as ut kan in oew carnavalstenue
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Technieklessen op Basisschool De Ster
Drie jaar geleden ontstond tijdens de brainstormsessies van WIJ
WEsterhoven om op Basisschool de Ster technieklessen aan te
bieden. In september 2016 hebben we dit aangekaart bij
schooldirecteur Stan Schilleman en begin 2017 zijn we op proef
begonnen met 4 groepen. De leerlingen, ouders, leerkrachten en wij
zelf waren zo enthousias dat we daarna afgesproken hebben om
voor elke groep technieklessen te gaan organiseren. Op 1 november
verzorgen we met 15 vrijwilligers vanuit Westerhoven de eerste
technieklessen van dit schooljaar.
We begonnen drie jaar geleden met zeven techneuten. Mensen die
een bedrijf hebben, hebben gehad of in een technische functie
werken of werkten. Op de basisschool kregen de leerlingen
weliswaar techniek, maar vooral theorie en eigenlijk heel weinig
praktijk. Dat is jammer, want juist in de praktijk kunnen kinderen
ontdekken dat techniek heel erg leuk kan zijn. We zien in de
technieklessen dat kinderen die niet zo goed zijn in rekenen of taal
juist voor techniek een talent hebben. We zien dat ze daardoor
zelfvertrouwen krijgen, omdat ze ontdekken dat ze ook ergens goed
in zijn. Een leerling uit groep 5 schreef “Een brug geboud en hij was
steevig en cool en hij was van houd en zonder lijm of spijkers en
zonder schroef heel cool”.
Elk jaar maken we samen met de leerkrachten een programma.
Daarbij stelt de school het thema vast, horen we welke theorie
behandeld wordt en spelen wij daar op in met een stuk of 6 leuke
proefjes van ongeveer een kwartier, aangepast aan het niveau van
de groep. Een terugkerend thema is de fiets. Elk jaar een paar
weken voor het verkeersexamen van groep 7 laten we die groep
hun fiets mee naar school nemen. Een van onze vrijwilligers, die ook
bij Veilig verkeer Nederland vrijwilliger is, keurt dan de fietsen op de
technische eisen. De kinderen krijgen dan uitleg wat wel of niet
klopt en krijgen een lijstje mee voor thuis om te repareren of laten
repareren. Verder leren ze hoe een stroomcircuit werkt, hoe ze
lampjes en batterijtjes moeten vervangen en hun band zelf kunnen
plakken. Heel veel wordt tegenwoordig elektrisch aangestuurd. Het
vertrouwd maken met elektriciteit is niet alleen voor de oudere
groepen. Gebruik van elektriciteit is niet meer weg te denken uit ons
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dagelijkse leven. Een reactie van een leerling: “Ik von het kaabel
met electriesietijt leuk en heel leerzaam”.
We staan weer aan het begin van het schooljaar en hebben er weer
zin in.
De techniekvrijwilligers van WEsterhoven

- 15 -

- 16 -

“1000 jaar gilde en kerk ”
Deel 1
In 1999 was er een jubileum betreffende 1000 jaar
kerk in Bergeijk. Men vroeg mij een stuk te schrijven
over de gilden van Bergeijk.
Ik wil het u niet onthouden.
Hierna komt het in 3 delen:
16 mei 1999, 1000 jaar Gilde en Kerk
Geachte aanwezigen.
Mij is gevraagd iets te willen zeggen over onze gilden in samenhang
met het 1000 jaar bestaan van de oude Hofkerk in Bergeijk.
Als je dan hierover na gaat denken, komt onherroepelijk de vraag
naar boven: “Wat is dan die samenhang met de kerk”?
Zijn we hier samengekomen als gildebroeders en –zusters die
toevallig katholiek zijn? Of heeft dat ook te maken met het gilde.
Over de eed van trouw aan het wereldlijke gezag kan ik me nog iets
voorstellen. Een groepering die wapens draagt kan een gevaar
worden dus vraag je hun steun. De eed van trouw. Maar waarom
aan de kerk?
Waarom dragen we geen oranje sjerpen als we toch trouw zweren
aan onze Koningin, het huis van Oranje?
Om een antwoord te vinden op al deze vragen moeten we wel terug
gaan naar het verleden. Het verleden dat wij door middel van vele
tradities hoeden. We mogen namelijk geen oranje sjerpen
aannemen.
Niet omdat we nu geen trouw zweren aan onze koningin, maar
omdat in de 17e eeuw de prins van Oranje het katholieke geloof in
het zuiden van Nederland verbood.
Men moest maar protestant worden.
Wat in Noord-Ierland nu gebeurt, gebeurde in de 17e eeuw hier in
Brabant. Omdat de prins van Oranje protestant was namen de
gilden in het zuiden, die allen katholiek waren, massaal de kleuren
en tekens van Bourgondie over. Die van de oude hertogen van
Brabant. De kleur van onze sjerpen was rood en op onze vendels en
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soms op een vaandel kwam het Bourgondisch kruis te staan. Wat
we nog steeds hebben.
Dit blijkt uit het verbod van 18 december 1649 dat vertelde dat het
papegaai schieten, wat volgens dit verbod: “hier te lande alomme
gebruijckelijk ende allerlei schande en schaede veroorsaekende”
door de schuttersgilden zonder meer moest worden afgeschaft en
verboden.
Verder zouden de gilden vaandels moeten worden ontdaan van de
gebruikelijke Bourgondische kruisen als ook de “santen ende
santinnen”en de kleur van de sjerpen van rood verandert in oranje.
Maar zoals gezegd werd dit massaal genegeerd.
Wie zijn de Gilden van de oerparochie Bergeijk
Laten we deze eens nader bekijken.
Het St Anna gilde Riethoven begint met de tekst: “Alsoo onsen
voorvaderen in de jaeren onses Saligmakers 1488 met consent ende
licentie van onsen Heyligen Vader van octroy te mogen instellen enz
enz….”. Verder schrijft het dat de gildebroeders op Sacramentdag
moeten compareren. De oudste schrift is uit 1700, het oudste zilver
uit 1701.
St Annagilde Westerhoven is heropgericht in 1760. In die tijd zijn
ook de oudste schilden geschonken. Vermeld wordt dat: “dezelve
instelling van de oude tijden door de hertogen van Brabant
begunstigd is. Het oudste voorwerp is een ijzeren rouwpiek uit ca
1706.
St. Joris Bergeijk heeft als vermelding 1463, waar het werd
uitgesloten van deelname aan de derde wedstrijd van een
landjuweel. Verder dat het gilde van St. Pieter door verloop van tijd
de naam St. Joris kreeg. Vanaf 1730 had het recht van waag en de
oudste schilden beginnen in 1766. Dit gilde werd het Schut
genoemd.
St. Martinus van het Heilig Sacramentsgilde te Dommelen is
mogelijk verandert van naam of een samenvoeging van de St.
Martinusgilde met de H. Sacramentgilde. Deze laatste is opgericht
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op 23 febr. 1623. Pas in 1843 wordt een kaart opgesteld onder de
naam H. Martinus met hierin de vermelding van de oprichting op 10
juni 1659. De oudste schilden zijn uit 1716.
Het st. Martinusgilde te Luyksgestel werd opgericht in 1595 als een
schaapsgilde. Pas in 1818 kreeg het zijn huidige naam St. Martinus.
Het is opgericht als een schutterij met als bijzondere bepaling het
meegaan met de processie op H. Sacramentdag. Het oudste schild
is van 29 december 1670.
St. Petrus Banden gilde te Schaft werd opgericht in 1781. Veel
bewijzen zijn er niet en het oudste zilver is van deze eeuw. Toch
werd in 1824 geschreven: “dezelve instelling is van oude tijden door
de hertogen van Brabant begunstigd.” Er wordt een koning vermeld
uit 1780, een jaar voor de oprichting.
Het Gilde van het H. Sacrament Bergeijk roemt zich op
vermeldingen van Gramaye uit 1610 dat er in 1537 met de bouw
van een kapel begonnen werd. Het oudste zilver is uit 1820. Dit
gilde wordt de Gult genoemd.
St. Sebastiaans gilde Borkel werd op 25 july 1780 opgericht. Echter
het oudste schilde is uit 1766 met de vermelding van “Lieve Vrouwe
Gult van Borkel.” Vergadering met St. Jacob en St. Anna. Het
oudste voorwerp in een zilveren penning uit 1577.
8 gilden waarvan 2 gilden dezelfde naam namelijk St. Anna en 2
gilden met de naam St. Martinus. De Gilde St. Petrus Banden te
Schaft heeft dezelfde naam als de Hofkerk. Een hoop toeval bij
elkaar. Horen al deze gilden ook bij elkaar?
De naam St. Martinus komt pas in begin 1800. De naam St. Anna
komt je voor 1700 bijna niet tegen als een directe vermelding. St.
Joris heeft voor 1700 een andere naam evenals het St. Sebastianus
gilde. Van de St. Petrus banden Schaft is dit onbekend, zodat we
maar 1 gilde hebben, de gilde van het H. Sacrament te Bergeijk, die
qua naam ver terug gaat. Van de 8 gilden zijn er 5 opgericht of
heropgericht eind 1700 of begin 1800. 4 Gilden hebben iets met
Sacramentsdag, 3 gilden iets met St. Anna. De oudste gilden zijn
allen na 1700.
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Voor wat ik net genoemd heb, is de toenmalige tijd van belang.
Immers, tijdens de reformatie, die begon in 1648 met de
ondertekening van de vrede van Munster, werd het katholieke
geloof in het zuiden verboden en werden de kerken en kloosters
ontnomen.
Deze periode heeft 150 jaar geduurd, doch na ongeveer 100 jaar
wist men al dat dit niet werkte en werd alles soepeler. Na 100 jaar
waren veel gilden, die puur katholiek waren, op sterven na dood. De
meeste geplunderd door de rooftochten van de Spaanse of Franse
oorlogen die er ook nog waren. 10 Augustus 1702 was een rampjaar
voor de hele kempen. Het leger van de koning van Frankrijk, 10.000
man troepen, trok ten strijde en bivakkeerde in onze streek op de
plaats waar de provinciale weg ligt tussen Westerhoven en
Riethoven. Westerhoven en Riethoven waren in die tijd dorpjes van
nog geen 500 inwoners. De hele streek werd geplunderd en er zal
weinig bij de gilden gebleven zijn.
Na 1750 kwam er weer een opleving die bij een groot aantal gilden
dat als nieuwe oprichting of heroprichtingsdatum werd vastgelegd.
De “kaarten”of reglementen die toen werden opgemaakt waren niet
meer dan standaard brieven. En omdat ook het katholieke geloof en
daarmee de kerken mee opleefden, kwamen er vaak nieuwe patroon
heiligen ook voor de gilden.
Wordt vervolgd.
Jacques van Veldhoven
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Uitnodiging
Westerhoven Tuiniert
Zondag 27 oktober
10.00-12.00 uur
Aanvang om 10.00 uur met koffie bij Hoefzicht in het teken van
elkaar ontmoeten
Van 10.30 uur tot 12.00 uur gaan we aan de slag met
tuinonderhoud van/voor allen die wensen mee te doen.
We gaan o.a. onkruid wieden bij de jeu-de boule baan, zodat deze
weer bruikbaar is.
Neem zelf een schoffel, hark, kruiwagen, onkruidbrander of schep
mee en terplekke verdelen we het werk onder en met de
aanwezigen.
Ook kinderen zijn natuurlijk van harte uitgenodigd om mee te
komen helpen.
Vooraf aanmelden hoeft niet maar mag wel via:
dorpsondersteunerwh@gmail.com
We rekenen op enthousiaste aanwezigen door en voor Westerhoven.
Namens de werkgroep wij worden ouder en dorpsondersteuner
Helma van Gerven
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15 en 16 november in De Buitengaander
Meesterlijk Hollandse wereldhits door concertband Irene!
Nog even en dan is het weer zover: de jaarlijkse themaconcerten
van concertband Irene en slagwerkgroep Beat ID. Waar we u vorig
jaar verrasten met een spetterend optreden vol pop en rock, kiezen
we dit jaar voor wereldhits van Nederlandse bodem. Ook ditmaal
wordt onze concertband uitgebreid met een heuse popband en
hebben we de beste zangers en zangeressen van Westerhoven en
omgeving bereid gevonden om acte de présence te geven. Het
belooft een waar spektakel te worden met natuurlijk lekkere
meezingers ‘uit de goeie oude tijd’, maar ook met uptempo muziek
van De Dijk, Golden Earring en Marco Borsato. Ook hebben we dit
jaar een vader en dochter die samen het podium betreden. Een
primeur!
Live painting tijdens concert
De titel van ons concert is ‘Meesterlijk Hollands’, een dikke knipoog
naar de Hollandse meester-schilders uit de 17e en 18e eeuw. Wij
hebben onze eigen lokale Hollandse Meester Louis Baeten bereid
gevonden om tijdens het concert een prachtig schilderij te creëren,
geïnspireerd op onze muzikale klanken. Wie Louis een beetje kent,
weet dat dit een kleurrijk kunstwerk op topniveau wordt. En om het
helemaal af te maken hebben wij Marc Heesterbeek bereid
gevonden om het schilderij aan het einde van de avond te veilen.
Op zijn eigen (energieke) wijze zal Marc de prijs van het kleinood zo
hoog mogelijk opdrijven, wat dan weer gunstig is voor het goede
doel waar de opbrengst naartoe gaat. Maar daarover vertellen we u
graag tijdens het concert meer.
Nodig vrienden en familie uit, smeer de stembanden en kom een
avond heerlijk genieten van Meesterlijk Hollands!
Kaarten € 8,50
Voorverkoop op dinsdag 22-10 / 29-10 / 5-11 van 19.00 tot 20.00
uur in De Buitengaander
Reserveren kan ook via 06-13.51.90.06
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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 14 november 2019:
Wat moet je allemaal samen regelen?
Door dementie wordt iemand steeds afhankelijker van zijn omgeving
en (professionele zorg). Als mantelzorger is het lastig hierin je weg
te vinden
Vanavond deelt een mantelzorger persoonlijke ervaringen
Voor meer informatie kunt u mailen naar info@welzijndekempen.nl
of bellen naar 0497-514746
Moedige moeders
Het toekomstbeeld wat men voor onze
kinderen heeft is natuurlijk rooskleurig. Heel
af en toe kan het toch anders lopen en gaan
kinderen dingen doen, in de pubertijd, waar
ouders grote zorgen om kunnen hebben. Als
het drugsgebruik uit de hand gaat lopen kunnen ouders te maken
krijgen met zaken , die zij nooit hadden verwacht en waar maar
moeilijk met anderen over gepraat kan worden. Het hele gezin kan
het er heel moeilijk mee hebben.
Moedige Moeders is juist daarvoor bedoeld en opgericht. Ze bied
een veilige plek waar er altijd geluisterd wordt naar iedereen , die
met vragen of problemen zitten omtrent het drugsgebruik van hun
kinderen.
Iedereen is welkom om eens binnen te stappen; zowel moeders als
vaders, opa’s als oma’s, zussen of broers zijn van harte welkom.
Ook als u met een partner zit met deze problematiek bent u
natuurlijk welkom.
Zoekt u steun, begrip en een luisterend oor, en kunt u wel echt
bruikbaar advies gebruiken van mensen die weten waar ze over
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praten, dan nodigen moedige moeders de Kempen u van harte uit
om op dinsdagavond 29 oktober van 20.00u-22.00u. onze
maandelijkse bijeenkomst te bezoeken. Adres: thomas van
Aquinohuis, Dr Rauppstraat 52 , in Bergeijk.
Voor meer info belt u gerust met : Kitty 06-44625441 of Sandra:
06-13400967
Mailen kan ook: moedigemoedersdekempen@hotmail.com of neem
eens een kijkje op www.moedigemoeders.nl

“Grenzen stellen voor vrijwilligers”
In je werk als vrijwilliger word je met verschillende situaties
geconfronteerd die soms lastig zijn en waarbij je assertiviteit wel
kunt gebruiken.
In de workshop leer je meer voor jezelf opkomen, NEE leren zeggen
en de situaties aanpakken op een manier die voor jou prettig is. Je
leert de verschillende manieren van assertiviteit en het effect
daarvan op een ander. We doen dit aan de hand van verschillende
werkvormen, zodat je in de praktijk beter bent voorbereid op
moeilijke situaties.
Het is een praktische workshop met aandacht voor jouw werk als
vrijwilliger. Je bent vrij om een eigen situatie in te brengen en
daarmee te oefenen.
De workshop is voor iedere vrijwilliger in het werkgebied van ‘t
Cursushuys, het maakt niet uit bij welke organisatie je werkzaam
bent. De workshop wordt op 3 locaties en momenten gegeven en je
mag je opgeven voor die workshop die het best in jouw agenda
past.
De data en locaties zijn:
Donderdag 24 oktober van 9.30u tot 11.30u in MFA Midden,
Sterrenlaan 5 in Veldhoven;
(Als deze uitgave van de MikMak uitkomt helaas al geweest)
Dinsdag 29 oktober van 13.30u tot 15.30u bij Wel!zijn de Kempen,
Eikenburg 2 in Eersel;
Maandag 18 november van 19.30u tot 21.30u in ’t Perron,
Schoolstraat 48 in Heeze.
De workshop duurt 2 uur en deelname is gratis. Aanmelden voor
deze workshop kan op www.cursushuys.nl.
Voor meer info neem contact op met Eefje Heesterbeek van Wel!zijn
de Kempen via info@welzijndekempen.nl of 0497-514746.
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GGD start met regionale
vaccinatiecampagne
Vanaf 21 oktober start de GGD
Brabant-Zuidoost weer met de
vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Zij
vaccineren gedurende twee weken op elf goed bereikbare
plaatsen in de hele regio.
Welke vaccinaties?
BMR/DTP, HPV
Kinderen die dit jaar 9 worden, krijgen een uitnodiging voor de
vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond (BMR) en tegen difterie,
tetanus en polio (DTP).
Meisjes die dit jaar 13 worden, krijgen een uitnodiging voor de
vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV-vaccinatie).
Het RIVM stuurt ongeveer twee weken voor de vaccinatiedatum een
brief met oproepkaart. In de brief staan datum, tijd en plaats van de
inenting genoemd. Bij verhindering stuurt het RIVM na een jaar
automatisch een tweede oproep.
Inhaal Meningokokken ACWY
Jongeren, geboren tussen 2001 en 2005, die in het najaar 2018
en/of voorjaar 2019 de meningokokken ACWY-vaccinatie hebben
gemist, kunnen alsnog hun prik halen. Zij krijgen hiervoor een
herinneringsuitnodiging.
Extra aanbod HPV-vaccinatie
Dit najaar is er landelijk een inhaalmogelijkheid voor meisjes,
geboren in 2002 en 2003, die nog niet tegen HPV gevaccineerd zijn.
Zij krijgen van het RIVM hiervoor een uitnodiging. Deze meisjes
moeten daarna nog twee keer terugkomen voor de tweede en derde
HPV-vaccinatie. Pas na de derde vaccinatie zijn zij voldoende
beschermd.
Data en locaties
De GGD vaccineert van 21 oktober t/m 4 november. Alle informatie
over de vaccinaties, en de priklocaties en priktijden vindt u op de
website www.ggdbzo.nl.
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Speelgoed- en kinderkledingbeurs Riethoven
Zondag 10 november van 10:00 tot 12:00 uur
De beurs wordt gehouden in gemeenschapshuis
“De Rietstek”
Hennepstraat 6A te Riethoven.
Entree is GRATIS.
Wat heeft de beurs te bieden:
 Baby- en kinderkleding
 Speelgoed en spelletjes
 Kinderfietsen en stepjes
 Benodigdheden voor de baby uitzet
(buggy’s, boxen, fietsstoeltjes etc.)
 En nog veel meer!
Wilt u speelgoed en/of kinderkleding verkopen? Huur een
tafel voor maar € 7,50 per tafel.
Indien u een tafel wilt huren, dan kunt u zich aanmelden via e-mail
bevers.rythovius@gmail.com.
Met vriendelijke groet,
Speltak De Bevers
Scouting Rythovius (Riethoven/Westerhoven)
bevers.rythovius@gmail.com
www.scoutingriethoven.nl

- 27 -

- 28 -

Steeds meer Bergeijkenaren werken zelf,
of met anderen uit de buurt, aan een
duurzame toekomst. Zo zien we
bijvoorbeeld steeds meer
(dorps)moestuinen, worden schoolpleinen
groener en nemen de Bergeijkse verenigingen energiebesparende
maatregelen. Als gemeente zijn we hier blij mee. En om deze
initiatieven te blijven stimuleren ondersteunen we ook dit jaar weer
nieuwe lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Hiervoor
is in totaal € 5.000,- vrijgemaakt. Inwoners van de gemeente
kunnen hun idee kenbaar maken en daarmee maximaal € 1.500,voor de uitvoering krijgen.
Aanmelden kan tot 1 november 2019
Heb jij een goed idee om Bergeijk duurzamer te maken? Laten het
ons voor 1 november 2019 weten door jouw idee aan te melden via
www.bergeijk.nl/begreen. Eind november zullen we alle initiatieven
beoordelen en worden de prijzen uitgereikt. Voor meer informatie of
ondersteuning kunt u terecht op onze website
www.bergeijk.nl/begreen of kunt u contact opnemen met mevrouw
Liliane Schouten via 0497 - 551 455.

Gemeente Bergeijk ontvangt €225.000,- voor de bieb
Niemand minder dan minister van Engelshoven van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap en PvdA-kamerlid Asscher, hebben vandaag
tijdens een feestelijke bijeenkomst bekend gemaakt dat de
gemeente Bergeijk in samenwerking met Bibliotheek De Kempen de
komende drie jaar kan rekenen op een jaarlijkse uitkering van €
75.000,-. Bergeijk ontvangt deze middelen naar aanleiding van de
motie van Asscher in de Tweede Kamer waarbij hij de regering heeft
gevraagd kleine gemeenten te ondersteunen bij het behoud en
onderhoud van openbare bibliotheken. Wethouder Stef Luijten werd
tijdens de bijeenkomst persoonlijk door de minister gefeliciteerd
met deze jaarlijkse financiële ondersteuning.
Motie Asscher
De door PvdA-kamerlid Lodewijk Asscher ingediende motie werd
eind 2017 aangenomen. De Tweede Kamer heeft hiervoor in de
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periode 2019-2021 uit extra cultuurmiddelen een jaarlijks bedrag
beschikbaar gesteld. De middelen zijn beschikbaar voor gemeenten
zonder openbare bibliotheekvoorziening en voor gemeenten waar
een voorziening is die nog niet volwaardig is. Gemeenten konden in
aanmerking komen voor een financiële ondersteuning door een
uitgebreid plan in te dienen. Op basis van een beoordelingsronde op
locatie heeft minister van Engelshoven 12 gemeenten succesvol
beoordeeld, waaronder het voorstel voor de bibliotheekvoorziening
in Bergeijk.
Bibliotheek Bergeijk
Sinds juni van dit jaar heeft Bergeijk weer een bibliotheek nadat
deze in 2015 verdween. Het terugbrengen van de bibliotheek is
voortgekomen uit de wens van de inwoners en daarom besloot de
Bergeijkse gemeenteraad vorig jaar unaniem dat een fysieke
bibliotheeklocatie terug moest komen. Wethouder Stef Luijten is er
van overtuigd dat met deze toegekende Rijksmiddelen aan de
bibliotheek een extra kwaliteitsimpuls kan worden gegeven in de
periode van 2019-2021. In nauwe samenwerking met Bibliotheek
De Kempen zal de komende periode gebruikt worden om de
bibliotheek toekomstbestendig te maken en de lokale betrokkenheid
te vergroten. Hiervoor zal samen met Bibliotheek De Kempen een
programma worden opgesteld.
Wie nomineer jij dit jaar voor de prijs ‘Bergeijkenaar van het
jaar 2019’?Met de verkiezing 'Bergeijkenaar van het jaar' geeft de
gemeente in samenwerking met het VOB en Wél!zijn De Kempen
uiting aan haar waardering voor alle inwoners die zich belangeloos
inzetten voor de inwoners en samenleving. Alle reden dus om een
bijzondere inwoner aan te wijzen als ‘Bergeijkenaar van het jaar
2019’ We willen iedereen vragen om een
persoon/ personen voor te dragen die het
verdient c.q. verdienen om Bergeijkenaar van
het jaar 2019 te worden. Denk daarbij niet
alleen aan volwassenen. Jong geleerd is oud
gedaan dus ook jongeren kunnen
vrijwilligerswerk doen. En hoe! Op vrijdag 6
december wordt de Bergeijkenaar van het
jaar 2019 bekend gemaakt.
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Criteria:
Kent u iemand die zich het afgelopen jaar op een uitzonderlijke
manier heeft ingezet voor de
Bergeijkse gemeenschap? Iemand die de steun en toeverlaat is van
de buurt? Die dit doet zonder ervoor betaald te worden. Het maakt
niet uit hoelang iemand al vrijwilligerswerk doet, of voor hoeveel
uur per week.
Natuurlijk mag iedereen iemand voordragen. Een goede motivatie is
daarbij heel belangrijk. We willen heel graag weten waarom jouw
genomineerde deze eretitel verdient. Vrijwilligers die al eerder zijn
aangedragen maar nog niet vernoemd zijn kunnen uiteraard
opnieuw aangedragen worden.
Een kleine jury, voorgezeten door wethouder Manon Theuws,
bepaalt uiteindelijk wie de winnaar van deze eretitel is.
Aanmelden
Wacht niet te lang en stuur de voordracht vóór vrijdag 15
november 2019 in. Ga naar www.bergeijk.nl/voordracht. U kunt
uiteraard ook een brief sturen aan- /afgeven bij de Gemeente
Bergeijk, t.a.v. mevrouw Kim Marijnen, Postbus 10.000, 5570 GA
Bergeijk.

Veilig fietsen in de buurt van een bus of vrachtwagen
Weet jij waar je veilig fietst in de buurt van een bus of
vrachtwagen? Vermijd de dode hoek. Want daar kan de chauffeur je
niet zien.
Onthoud: als jij de chauffeur ziet, ziet
hij jou ook. Dat is rechts achter de bus
of vrachtwagen, op een afstand van
minstens 3 meter. Ga dus nooit ernáást
fietsen, want dan ziet de chauffeur je
niet.
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Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te
beroven. De oplichters ogen vaak betrouwbaar. Ze komen aan de
deur of spreken mensen aan op straat. Ze zeggen bijvoorbeeld dat
ze van de bank zijn of van de thuiszorg, dat ze de meterstand
komen opnemen of ze vragen of hun kind bij u naar het toilet mag.
Meer weten?
Op de preventiepagina
https://www.politie.nl/themas/babbeltruc.html
vindt u meer informatie.
Kom naar de Natuurwerkdag!
De grootste groene vrijwilligers dag van Nederland
IVN afdeling Bergeijk-Eersel organiseert dit jaar samen met de
gemeente Bergeijk op zaterdag 2 november 2019 een natuurklus
in het heidegebied aan de Lindendreef in de Weebosch. Dit is een
heidegebied met bijzondere plant- en diersoorten zoals de gladde
slang en levendbarende hagedis.
In dit gebied gaan we een blijvende takkenwal aanleggen: een
blijvende herinnering aan de Natuurwerkdag. Voor deze takkenwal
gaan we jonge bomen en struiken (dennen, berken en vogelkers)
gebruiken die we zelf gaan verwijderen. Door het verwijderen blijft
het gebied een open landschap, wat een voorwaarde is voor behoud
van het broed- en leefgebied voor eerder genoemde dieren.
Zin om samen met buren, vrienden of familie en kinderen heerlijk
buiten aan de slag te gaan? Jong en oud zijn van harte welkom om,
onder begeleiding, struiken te snoeien en bomen om te zagen voor
de takkenwal, de wal aan te leggen en insectenhotels in de
takkenwal te boren.
We verzamelen tussen 09.30 en 10.00 uur aan de Lindendreef in de
Weebosch. De natuurwerkdag eindigt om 15.00 uur. De organisatie
stelt handschoenen en professionele handgereedschap beschikbaar.
Ook voor warme drank en een volwaardige lunch wordt gezorgd.
Kom gezellig meehelpen en meld je aan!
Kun je niet de hele tijd maar wel een paar uurtjes komen helpen?
Ook dan ben je van harte welkom!
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Praktische informatie
Wanneer: Zaterdag 2 november 2019, 10.00 - 15.00 uur
Wie:
Maximaal 50 personen (30 volwassenen en 20 kinderen)
Locatie: Lindendreef, Weebosch
Aanmelden:
www.natuurwerkdag.nl/locatie/waterwingebiedluyksgestel
Kosten: Gratis
Meer info: Berno Nieuwenhuizen: 06-20352056 of
info.ivnbe@gmail.com

WAT EEN TOEKOMST
We varen nu stilaan naar de winter toe
het natte, koude weer tegemoet.
Laat dat nu zo maar zijn
dat doet geen pijn.
Het groene gras verdort en verkleurt
dat geeft om het denken ten moede.
Fijn wordt dan die tijd
Laat ons vrolijk zijn dat geeft ons respijt.
De lente brengt daarna opnieuw een nieuwe tijd
waarop men wacht
Brabants trots de
Maakt het ten goede komen, de natuur uit haar
heksenboom
alle macht.
Het doen en denken van iedere mens, met liefde
dag en nacht
laat het zomaar op je afkomen
dat is datgene, want dat wordt de kracht van de natuur.
Elke dag de natuur met het opstellen der gouden zonnestralen
de mens staat op om zijn gedachtegang nu te bepalen
dat is de toekomst beslist weer tegemoet zien met leuke verhalen.
F.v.V.

Oplossing ‘Zegswijze’, MikMak oktober:
Alles hebben wat zijn hartje begeert
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Zondagmorgen 27 oktober
wordt de klok 1 uur terug gezet
van 3:00 naar 2:00 u

DATA

November
do
vr
za
zo

14 Eetpunt Woest
15 en za 16 november Themaconcerten Fanfare Irene
16 Ophalen oud papier
24 Inhalen St. Nicolaas

do. 14 nov, uiterste datum inleveren kopij MikMak december 19
za. 22 nov, de MikMak december 2019 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

