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Correspondentieadres:
Jo Coppens
Ekkerweg 22
5563 BR Westerhoven
Telefoon 040-2047577
mikmakwesterhoven@gmail.com
Bank: Rabobank Bergeijk
Rekening NL 26 RABO 0157 992 993
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Activiteiten voor ouderen
Eetpunt Hoefzicht
De Buitengaander
Oproep Rabo Club Support Campagne
Nieuws van fanfare Irene
Westerhovense Kwis
Hartwijzer Westerhoven AED
Westerhoven zit in je
Opbrengst KWJ kankerbestrijding
Nieuws van de Dorpsraad Westerhoven
Historie Westerhoven
IVN wandeling Meertjesven
Smartphone wandeling met hoogheemkundevereniging
Sam’s kledinginzameling
Collecte dierenbescherming
Gedicht, levensloop
Stichting Welzijn (wat doet een maatje)
Stichting Welzijn (mantelzorg)
Alzheimer Café De Kempen
Gemeente Bergeijk (uitnodiging mantelzorgwaardering 2019)
Zegswijze (puzzel)
Data
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Belangrijke
telefoonnummers
en adressen,
zie binnenkant
omslag achter

Activiteiten voor ouderen
Oktober 2019
maandag
9.00 – 11.15
20.00 – 22.00
13.30 – 16.30
maandag
13.30
maandag
13.30

7 - 14 - 21 - 28
meer bewegen voor ouderen
repetitie zanggroep Kloos
biljarten en kaarten
7
spelenmiddag
14 - 21 - 28
bespreking van Engelse romans

dinsdag
13.30 – 16.30
dinsdag
16.30 – 19.00

1 - 8 - 15 - 22 - 29
koersbal
1 - 8 - 22
samen koken en eten

woensdag
13.30 – 16.30
woensdag
10.00 – 11.15
14.00 – 16.00
19.45 – 23.15
woensdag
13.30 – 16.30

2
kienen
2 - 9 - 16 - 23 - 30
koorrepetitie “De Wielewaal”
jeu de boules (behalve bij slecht weer)
competitie bridgen Multi Colour
9 - 16 - 23 - 30
kaarten en biljarten

donderdag
13.30
donderdag
17.30

10
modeshow
10
eetpunt bij Woest

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

4 - 11 - 18 - 25
dagbesteding
servicepunt R.S.Z.K
lunch
dagbesteding
bewegingstherapie
bewegingstherapie
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Alle
activiteiten
zijn in
Hoefzicht
tenzij anders
aangegeven

vrijdag
13.30

25
vergaren van de MikMak

programma bij dagbesteding
4 okt.
herfststukjes maken
12 okt. geheugentraining
18 okt. creatief
25 okt. soep koken

Menu Eetpunt Hoefzicht/Woest
do. 10 oktober 2019
Voor 55
plussers, prijs
€ 10,-maar let op er
is een limiet.
Opgeven tot
uiterlijk
za 5 oktober

spinaziesoep
Aziatisch potje
of
vispotje
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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HERHAALDE OPROEP
Voor het jubileumjaar van De Buitengaander (2020) zijn
we op zoek naar foto’s van de laatste 40 jaar
Westerhoven. Het onderwerp op de foto moet een zekere
verbinding hebben met De Ster of De Buitengaander.
De foto’s kunt u mailen naar info@buitengaander.nl.
Vermeld a.u.b. de gebeurtenis, de namen van de
personen op de foto en zo mogelijk ook het jaartal. Hebt u
oude foto’s niet digitaal? Dan kunnen we ze voor u
inscannen in De Buitengaander. Kom gerust een keer
langs of, als het meerdere foto’s zijn, maak een afspraak.
( 040 2013961). Let wel, de foto’s kunnen
gepubliceerd worden of op een andere wijze
tentoongesteld worden.
Wij vragen uw toestemming hiervoor.
Zijn er leuke anekdotes of wetenswaardigheden die u zich
herinnert over De Ster en De Buitengaander en wilt u ze
met het publiek delen? Wij zien ze graag tegemoet. Uw
verhaal kan gestuurd worden naar info@buitengaander.nl
of middels een briefje in onze brievenbus.

Klik&Tik
In september is de cursus Klik&Tik gestart, voor deelnemers die
vorig jaar gestart zijn maar ook voor nieuwkomers. U kunt nog
aansluiten aangezien iedereen op eigen tempo en niveau werkt.
Wilt u graag meer met de computer doen, maar weet u niet goed
hoe het werkt? Dan is Klik & Tik De basis iets voor u. We beginnen
bij het begin. En dan gaan we stap voor stap verder. U leert typen,
e-mailen en u gaat het internet op.
U leert online te zoeken, websites bekijken en u leert online
formulieren downloaden en invullen. Dit doet u allemaal in uw eigen
tempo en dit wordt begeleid door vakkundige en geduldige trainers.
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Neem indien mogelijk uw eigen tablet of laptop mee. Er zijn ook
lescomputers aanwezig.
Deelname aan de Klik&Tik cursus
De cursus Klik&Tik wordt gratis aangeboden. Deze cursus wordt
verzorgd door Bibliotheek De Kempen.
Het is wel verplicht uzelf aan te melden. Marly Sengers (bibliotheek)
06-38297619.
Op dinsdag, van 09.30 tot 11.00 uur in De Buitengaander.


Halloween
Halloween vs Houdoeween
Helaas zullen dit jaar de Halloweenparty en Griezeltocht die gepland
stonden op 26 oktober, geen doorgang vinden vanwege
“organisatietalenttekort”. Ook de nevenactiviteiten zoals pompoenen
snijden, schilderdagen, knutselworkshops en pompoensoepverkoop
worden een jaartje opgeschort.
De werkgroep is naarstig op zoek geweest naar
aanvulling bij de organisatie van de spooktocht.
Met name één, twee of zelfs
drie kartrekkers ( samen instappen is toch
leuker) voor de Griezel-tocht. Marieke Brouwers
heeft dit de afgelopen jaren op zich genomen en
met veel succes uitgevoerd. Met haar vertrek uit
de werkgroep zijn we dit organisatietalent voor
de tocht kwijt, gelukkig hebben de vele
uitvoerende spookvrijwilligers toegezegd bij een volgende tocht hun
medewerking te verlenen.
En dus wanhopen we niet maar blijven we speuren naar opvolging
van Marieke zodat we volgend jaar weer een gave
Halloweenhappening kunnen presenteren. Iets voor jou….?
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Patchwork & quilten
een kennismaking
Je hebt er vast wel eens een gezien, een lapjesdeken of doorgestikte sprei ofwel een quilt. Deze workshop (in twee delen) is
bedoeld voor volwassenen die nieuwsgierig zijn naar de
handwerktechniek patchwork & quilten en is heel geschikt voor
beginners en mensen die van zichzelf denken dat ze niet zo creatief
zijn.
Het is een inspirerende workshop waarin je de basistechniek leert
en tevens kennismaakt met kleurencomposities. Na afloop heb je
een compleet miniquiltje. Ik laat je een aantal toepassingen zien.
Wanneer je de smaak te pakken hebt, kun je na deze workshop
doorstromen naar de reguliere lessen.

Patchwork & quilten is een hele ontspannende hobby. Je werkt met
je handen en komt ‘uit je hoofd’; heel fijn in deze drukke
maatschappij. Even aan niks anders denken.
Drie goede redenen om mee te doen:




Je wilt iets nieuws leren.
Je vraagt je af of patchwork & quilten iets voor jou zou kunnen zijn.
Je gunt je tijd voor jezelf; wilt soms even ontsnappen aan alles wat
‘moet’.
Aanvang en tijd:
Dinsdag 29 oktober 2019, 19.00 – 21.30 uur
Dinsdag 12 november 2019, 19.00 – 21.30 uur
Duur:
2 lessen
Kosten: € 30,- inclusief alle materialen
Aanmelden en informatie:
via docent Mariëlle Verdonk quiltenleerjehier@outlook.com
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Kleine Jeugdcentrale
De Kleine Jeugdcentrale zoekt handige vaders, moeders, opa's,
oma's of andere geïnteresseerden die graag
knutselen. Kortom vrijwilligers die met de kinderen
(leeftijd groep 3 en 4) knutselen.
Het is op donderdagmiddag van 15.30u tot 16.30u.
(De leiding is er echter wat eerder om klaar te
zetten.)
De Kleine Jeugdcentrale is om de veertien dagen, te beginnen op 19
september. Zin in? Stuur een berichtje of loop eens binnen in De
Buitengaander of bel 040 2019361 of mail naar
info@buitengaander.nl, keuze genoeg nietwaar?


Agenda BUITENGAANDER
04 okt

20.00u Westerhovense Kwis; uitslag & feestavond

06 okt

19.00u Uitwisselingsconcert Fanfare Irene

12 okt

13.00-17.00u Expositie fotoclub De Verbeelding

13 okt

11.00-16.00u Expositie fotoclub De Verbeelding

20 okt

15.00u Meezing middag Teutenkoor

29 okt

Minicursus Quilten – patchwork 1e deel

Oproep Rabo ClubSupport campagne
Vanaf 27 september tot en met
11 oktober
kunt u weer uw stem uitbrengen via de
ClubSupport campagne van de Rabobank. Er is
€ 270.000,- te verdelen in de Kempen. De
stemmen leveren voor de MikMak een mooie
financiële bijdrage op, waarmee u ons steunt.
Stem dus op uw favoriete Dorpsblad de
MikMak. Alvast Bedankt!
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NIEUWS VAN FANFARE IRENE
Oudijzer-en electronica-actie Fanfare
Irene
Op zaterdag 5 oktober a.s. komen we weer
bij u langs om uw oudijzer en overbodige of
kapotte elektronica-spullen op te halen.
Oudijzer, grasmaaiers, oude tv-s, radio’s,
mixers, telefoons, krultangen, waterkokers,
koffieapparaten, beeldschermen,
wasmachines, keukenapparatuur enz. enz.
De opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van onze
instrumenten en noodzakelijke vervanging.
Let op: GEEN accu’s, gasflessen, koelkasten, banden, plastic, hout
ed. Noteert u deze datum alvast in uw agenda!!
en
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. (groene poort)
Uitwisselingsconcert
Op 6 oktober houden wij een uitwisselingsconcert met fanfare
Heide Echo uit Knegsel. De optredens zijn op zondagavond in de
Buitengaander en staan gepland van 19.00u tot 21.00u. Ook
Slagwerkgroep Beat Id zal enkele nummer voor u ten gehore
brengen.
Uitwisselingsconcert
Op zaterdagavond 26 oktober zal onze slagwerkgroep Beat Id
deelnemen aan een slagwerkconcert met nog 5 andere corpsen uit
de regio te Casteren. Dit vindt plaats in gemeenschapshuis Den
Oard en de aanvang is 19.00u.
Als 40+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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28 SEPTEMBER: DE WESTERHOVENSE KWIS
04 OKTOBER: ANTWOORDEN, UITSLAG, PRIJSUITREIKING,
FEEST
Als u dit leest is het waarschijnlijk dat er vanavond 25 teams
aantreden (zo’n 500 deelnemers) als actieve deelnemer aan de
Westerhovense Kwis.
Elk team speelt op een door henzelf bepaalde locatie, ergens in
Westerhoven. Dit alles met het doel de 3e Westerhovense Kwis te
gaan winnen en met elkaar een gezellige avond te beleven
Op zaterdag 28 september 2018 verzamelen de teams zich, op
een door het team vastgesteld tijdstip, op de locatie van hun keuze.
De teamcaptains moeten tussen 19.15 uur en 19.45 uur bij café ‘t
Wapen het kwispakket ophalen. Dit pakket bestaat uit het
vragenboek met alle vragen in 11 verschillende categorieën en
diverse opdrachten. De kwis bestaat uit kennisvragen, maar ook uit
doe-opdrachten en zelfs een geheime opdracht. Het is dus
belangrijk dat het team goed samenwerkt en dat de taken
strategisch verdeeld worden. Ook wordt er aan de jeugd gedacht en
bevat het Kwisboek een speciaal voor hen bedoelde vragen
categorie!!!
Tijdens de kwis mag gebruik worden gemaakt van alle vormen van
media, hulplijnen en naslagwerken.
Het wordt een strijd tegen de klok. Immers, om uiterlijk 23.30 uur
moet het totale pakket weer ingeleverd zijn bij café de Kroon.
Een kleine week later, op vrijdag 04 oktober vindt er vanaf
20.00 uur in De Buitengaander een gezellige feestavond met
alle deelnemers en andere belangstellenden plaats. Op deze
avond worden de antwoorden op de vragen gegeven, de
uitslag wordt bekend gemaakt en beelden van het kwis
gebeuren worden vertoond. Dit alles met als afsluiting een
gezellig, onvervalst Westerhovens feest.
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Meer informatie vind je op de site: www.westerhovenevents.nl onder de button “Westerhovense Kwis”.
Wij hopen dat de Westerhovense Dorpskwis 2019 opnieuw een
groots en gezellig succes gaat worden.
Wij zijn benieuwd wie de winnaar van 2017 en 2018:
BraamBosses gaat verslaan!!
Deelnemende Teams 2019:
Naam: ----------------------------- Teamcaptain
1. BV De Manne ----------------------- Karien Braken
2. BraamBosses ----------------------- Hanneke van den Berg
3. Ketje United ------------------------ Erik Coppens
4. Wittewelwittenie ------------------- Leon Verspaandonk
5. Heddegijdégezeetgehad ----------- Michelle Clement
6. De Pauwkes & Co ------------------ Caroline Bartholomeus
7. Gebrûkt oe verstand --------------- Nel van Beek
8. Irene – Yes ------------------------- André van Mierlo
9. De Bikkels -------------------------- Noud van Beek
10. Antwoord D staat niet in de tekst - Annick Pauly
11. The Weet-Team -------------------- Renate Bax
12. Bocht 3 ----------------------------- Peet Huijbers/Anke Bolte
13. Bloepers Revanche----------------- Heléne Houtappels
14. Donald en de vakantievrienden
+ een aantal dophazen ------------ Pim van Woerkum
15. Quiztetnie -------------------------- Henk Verhoeven
16. De Pilsvogels ----------------------- Maikel Theuws
17. De Prutsers------------------------- Youri Vosters
18. Jo d’n Urste ------------------------ Sandra van Ampting
19. De Durdouwers -------------------- Frans Kwinten
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20. Groen-Links
Partij van de Arbeid --------------- Kees Smolders
21. Mijn naam is Claas ----------------- Kitty Claes
22. Westerberg ------------------------- Nienke de Louwere
23. CV de Slufkes ----------------------- Gijs van Poppel
24. Snel Jagen Veel Werken (SJVW) --- Thomas Kearny
25. “Slagijzer” -------------------------- Julite Steggink
Al met al gaan er dus weer zo’n 500 mensen tegen en met elkaar
aan de slag op 28 september.
Wij wensen alle deelnemers heel veel succes en vooral veel plezier
en we zien heel Westerhoven graag op 04 oktober in De
Buitengaander voor een gezellig, onvervalst Westerhovens feest.
Met vriendelijke groet van de organiserende vereniging: “De
Westerhovense Kwis”
Joost van Beek, Noa van Beek, Miriam Bolte, Frank Claas, Peter
Claes, Stefan Cremers, Petri Kaptheijns, Fer van Maasakkers, Henk
Neutkens, Brigitte van de Pas, Peter Verhoeven en Juul van der
Zanden.
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Nieuwe naam en logo voor AED
Werkgroep Westerhoven
De werkgroep heet voortaan
HartWIJzer Westerhoven AED en
maakt onderdeel uit van het
samenwerkingsverband WIJ
Westerhoven. De werkgroep houdt
zich bezig met allerlei zaken met
betrekking tot reanimatie en AED in
Westerhoven. Zo geven wij
voorlichting, dragen zorg voor een goede dekking van AEDs en
ondersteunen ondernemers met het beheer en onderhoud van de
AEDs. Wist u dat 70% van alle reanimaties in een thuis situatie
plaats vindt? En dat een AED bij een reanimatie naar u toe komt?
Dat werkt via de (landelijke) app hartslagnu.nl. Bij een reanimatie
oproep alarmeert de meldkamer 112 alle aangemelde en opgeleide
hulpverleners (zogenaamde burgerhulpverleners) in een straal
rondom 750 m van het slachtoffer. Een aantal burgerhulpverleners
krijgt de opdracht om rechtstreeks naar het slachtoffer te gaan (om
te starten met borstcompressies), anderen krijgen de opdracht om
eerst een AED op te halen en vervolgens naar het slachtoffer te
gaan. Indien de AED beveiligd is krijgen de burgerhulpverleners de
pincode door. Dit systeem zorgt voor de meest snelle en adequate
hulp bij een hartstilstand. Immers de burgerhulpverleners hebben
een reanimatiecursus gevolgd en kunnen een AED snel en effectief
aansluiten. Hoe sneller hulp wordt geboden hoe groter de
overlevingskans! Zet daarom bij een hartstilstand de voordeur open
zodat de burgerhulpverleners snel naar binnen kunnen (elke
seconde telt!).
Heeft uw vragen over reanimaties, AED of hartslagnu.nl? Of heeft u
een reanimatiediploma en wilt u hulp bij het aanmelden bij
hartslagnu.nl en de app?
Kom naar ons inloopuurtje bij COTA (Leemskuilen 1 Westerhoven)
op de 3e donderdag van de maand, de eerste volgende keer op do
17 okt 2019 van 10.00 tot 11.00 uur. Frans Claassen en Marcel
Gladdines (beiden reanimatie instructeurs) zijn aanwezig om u van
dienst te zijn. De volgende inloopuurtjes zijn op 21 nov en 19 dec
2019.
De werkgroep HartWIJzer Westerhoven AED is te bereiken via
hartwijzerwh@gmail.com of 040-3035483 (Helma van Gerven)
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Westerhoven haalt € 1.374,75
op voor KWF Kankerbestrijding
De collecte voor KWF
Kankerbestrijding in Westerhoven
heeft maar liefst € 1. 374,75 opgebracht. Dankzij uw vrijgevigheid
kan KWF investeren in haar doelen. Zodat minder mensen kanker
krijgen, meer mensen genezen en meer mensen beter kunnen leven
met de ziekte.
70e KWF-collecteweek
Deze collecteweek was extra bijzonder, doordat het de 70 e editie
was. Prinses Beatrix verrichtte op 31 augustus de eerste slag van
een speciale KWF Munt ter ere van het 70-jarig bestaan van KWF. In
de week erna, gingen maar liefst 80.000 collectanten de straat op,
verspreid over 800 collecteteams. Het collecteteam van
Westerhoven was met 22 collectanten goed vertegenwoordigd.
Over KWF Kankerbestrijding
Een gift aan KWF, maakt nieuwe doorbraken in kankeronderzoek
mogelijk. Dat helpt: sinds de oprichting van KWF in 1949 is het
percentage patiënten dat 5 jaar na hun diagnose nog in leven is,
gestegen van 25% naar 65%. Daarnaast besteedt KWF de collecteopbrengst aan het voorkomen van kanker en aan ontwikkelingen,
waardoor mensen een beter leven krijgen tijdens en na de ziekte.
KWF-collecteteam Westerhoven
Collectecoördinatoren Willianne Lepelaars en Kitty Claes.
Collectant gemist?
Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog een bijdrage leveren?
Dat kan door online te doneren via kwf.nl/collecte.
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Veiligheid in de Dorpstraat.
Op verzoek van de bewoners van de
Dorpstraat, van de Neut tot/met het
huis van onze voorzitter, is gevraagd
of wij wat konden doen aan de
onveilige situatie bij hun in de straat.
Bezoekers naar de Neut, met veel
kleine kinderen, moesten over de openbare weg naar het
speelparadijs lopen langs of tussen de geparkeerde auto’s. Ook
hadden de bewoners overlast met in en/uit parkeren door de rij met
soms, schots en scheef geparkeerde auto’s voor de opritten.
Het doorgaande verkeer hield daar ook geen rekening mee en
ondanks die versmalling werd door sommigen het gaspedaal goed
gebruikt.
Daarom hadden wij namens de inwoners, en van harte ondersteunt
door de dorpsraad, een verzoek gedaan aan Burgemeester en
Wethouders van Bergeijk om er een oplossing voor te vinden.
De oplossing zou kunnen zijn een parkeerverbod in te stellen in dat
gedeelte van de Dorpstraat. Wat in een overleg met een deskundige
ambtenaar is voorgesteld en geaccepteerd door de bewoners.
Inmiddels zijn de verbodsborden geplaatst. Het is nog wel even
wennen voor de automobilisten maar daarna gaat het zeker helpen
om ouders en hun kinderen veilig van en naar de Neut te laten
lopen.
Visieontwikkeling vervolg.
Op 18 juni is er een bijeenkomst geweest met een aantal
Westerhovenaren en de dorpsraadsleden
Uitganspunt: Leefbare toekomst voor Westerhoven was het thema.
De volgende gespreksonderwerpen zijn aan de orde gekomen waar
we als dorpsraad weer mee verder kunnen gaan.

Woningen betaalbaar voor jongeren (starters)

Levensloop woningen voor ouderen ( Hofjes)

Continuïteit van voorzieningen op niveau van bestuur,
sociaalgebied en verenigingen.

Verbinden en samenwerken binnen het dorp door inwoners
en gemeentebestuur.

Alternatieve energievoorziening (coöperatie)

Basisschool behouden binnen het dorp.
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Mogelijke samenwerking onderzoeken WesterhovenRiethoven.
Welke verenigingen hebben het moeilijk binnen ons dorp
(filmclub, korfbal)
Welke verenigingen zijn er al weg uit ons dorp (handbal,
volleybal)
Werken aan een coöperatie voor bestuursfuncties binnen
onze verenigingen
Wat zijn nieuwe initiatieven in het dorp (dorps kwis,
Halloween, kermis op maandag middag, Wij WEsterhoven,
wij koken wij eten, huur tweezitters fiets, wandelclubje,
dorpsondersteuner.

Wat zoeken we als gemeenschap:

Woningen bouwen voor jongeren en ouderen

Professionele ondersteuning voor verenigingen en
coöperaties

Een coördinerende rol van de gemeente Bergeijk

Aanjager en instandhouder van activiteiten

Contacten gaan leggen met raadsleden
De volgende stap is een gesprek met de Burgemeester waar we
samen onderdelen van de visie kunnen gaan uitwerken. Hoe en
wanneer de mogelijkheden zich voordoen om deze dan in te passen
in de ontwikkelingen in Bergeijk/Westerhoven.
Tot horens dorpsraad Westerhoven.
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“De Vorster van Westerhoven”
Op 11 november 1988 werd een nieuw politiebureau
geopend. Het betreft het pand naast de Buitengaander.
Ik heb toen een stukje geschreven over de politie in
Westerhoven door de jaren heen. Het was voor een
openingsboekje toen, maar ik wil het u nu niet
onthouden.
Hierna staat het bijna onveranderd:
1988. Een nieuw bureau en goede politiezorg. Het is zo natuurlijk,
maar wat is er allemaal aan vooraf gegaan?
Begin 1800 veranderde er veel. Het Koninkrijk der Nederlanden
ontstaat en de zelfstandige gemeenten komen in de vorm zoals we
ze nu kennen.
Ook komt er de gemeenteveldwachter en de rijksveldwachter. Voor
die tijd was het de vorster en zijn schutters. De ondervorster en de
bedeljager. De nachtroeper of klepperman.
Westerhoven viel vroeger onder de dingbank van Bergeyk, het
college waar recht gesproken werd. De vorster was een nederige
betrekking bij die dingbank. Hij verrichte alle functie's van een
tegenwoordige deurwaarder, deed de afkondigingen van alle
verkopen en moest samen met de schutters waken tegen misdrijven
en kennisgeven van deze misdrijven aan de schout en de
schepenen.
Een aantal van deze vorsters zijn;
1589 Bartholomeus Bacx; 1598 Jan Martens; 1627 Hans van
den Broeck; 1657 Dirck Hendricx; 1662 Reynier Janszoon
Tempelaer; 1664 Gerrit Dirck Aertssen; 16.. Jacob Aarts, ook
genaamd Jacob Fabrie; 1681 Nicolaas Cocx; 1699 Anthony van der
Pol; 1737 Abram Danck; 1751 Adriaan van der Pol (zoon van
Anthony); 1793 Mathijs Wynandts en in 1800 Bernardus Aarts.
De politiezorg stelde toen nog weinig voor. De politie werd
aanvankelijk alleen verricht door de schutters. Wegens het
toenemen van landlopers en ander geboefte kreeg men hulp van
een bedeljager, doch die werden alleen aangesteld als men teveel
last kreeg van die bedelaars en landlopers. De "nachtdienst" door
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de politie werd gedaan door de nachtroeper of klepperman. Deze
riep het uur af en controleerde de woningen.
ln 1814 , in het nieuwe Nederland, werd de politiezorg opgedragen
aan de burgemeester. In de steden was wel politie maar op het
platteland niet. Was er iets, dan kon men de Koninklijke
Marechaussee roepen.
Het was allemaal dus zeer gebrekkig. Er ontstond de
gemeenteveldwachter en na 1851 ook nog de rijksveldwachter.

De eerst bekende gemeenteveldwachter was Martinus Gielens.
In 1819 was hij reeds veldwachter tot minstens 1831.
In 1870 werd de gemeenteveldwachter Berkvens aangesteld.
Over hem ging het hiernavolgend bericht in Peel- en Kempenaer van
11 mei 1910:
"WESTERHOVEN. Den 14en Mei is het 40 jaren geleden, dat
onze alom bekende gemeenteveldwachter Antoon Berkvens
sijn ambtseed als soodanig heeft afgelegd. Gedurende die veertig jaren heeft de jubilaris sich doen kennen als een nauwgezet
en plichtsbetrachtend ambtenaar. Iederen Zondagavond, bij
weer en wind, als de klok heeft 10 geslagen, is Toon op sijn
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post en sijn waarschuwende stem doet het uur van politie hooren; mocht hij hier of daar nog een achterblijver aantreffen, dan
geeft dese gewillig gehoor en is aanstonds bereid den man der
wet te volgen. Wij hopen dat Toon nog vele jaren als handhaver der orde mag optreden en wij twijfelen er niet aan of den
waardigen jubilaris zal het dien dag niet aan blijken van belangstelling ontbreken."
Toon Berkvens stierf in 1913 en werd opgevolgd door Driek
Aarts, die tot ongeveer het einde van de tweede wereldoorlog
bleef. Hij woonde in het "Pankenhuis", aan de Provincialeweg
en Mgr. Biermansplein. Aan dat huis was nog een ouderwets
spinnekot gebouwd. Daarvoor en als het "spinnekot" vol was,
werd men steeds ingesloten onder het toenmalige gemeentehuis. Van de rijksveldwachters die er geweest zijn is het volgende bekend; Cornelis van Eijk was in 1897 25 jaar
rijksveldwachter te Westerhoven. ln 1905 werd Henric. Smits
benoemd tot brigadier titulair der rijksveldwacht na 6 dienstjaren te Westerhoven. Deze werd opgevolgd door Vermeulen
die in het huis van Bruns naast de oude school aan de Provincialeweg gewoond heeft.

A.B. Veraart, die van 1939 tot 1946 te Westerhoven als rijksveldwachter geplaatst was, nam die woning van Vermeulen
over. Evenals Driek Aarts is hij na de oorlog gestopt.
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Direct na de oorlog ontstond het Korps Rijkspolitie in alle dorpen en
steden met minder dan 25.000 inwoners, dus ook Westerhoven. De
gemeente- en rijksveldwachters verdwenen. Cees Sins volgde
Veraart op van 1947 tot 1959. Hij woonde in de woning van Noudje
Bekkers aan de Provincialeweg. Daarna kwamen nog Matje Meijer,
Weber, Hoogstraten en Smulders.
Met Martin Welten in 1973 kwam ook het politiebureau terug in
Westerhoven, al was het nog aan huis in de Beukenlaan nr 17. Hij
bleef tot 1977. ln 1980 werd Jos Blox postcommandant en kwam
Jacques van Veldhoven er als tweede politieagent bij. Het bureau
kwam in de Ster. ln 1983 werd "De Kempervennen" geopend. Er
kwam hierdoor zoveel meer werkdrukte dat de bezetting van het
bureau groeide tot 5 man en een vrijwilligster.
De ruimte in de Ster werd te klein en de plannen ontstonden
voor een nieuw te bouwen politiebureau. ln eerste instantie
werd nog gedacht aan het "Pankenhuis", doch dit werd door
de Provincie verworpen.
Op dit moment bestaat de bezetting uit 4 personen. ln Juli 1987
kwam de nieuwe postcommandant Ad Bogers, verder zijn er
Chris Buelens, Wim van Schaik en Jacques van VeldhovenTwee hiervan wonen in de Steenovens en twee in de Lange
Akkers.
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Sinds dat ik voor de opening in 1988 bovenstaand stuk geschreven
heb is er veel gebeurd. In 1993 kwam een grote reorganisatie bij de
politie, waarbij de kleine bureaus zoals die in Westerhoven
verdwenen. De politie ging naar Bergeijk. De Rijks- en
gemeentepolitie werden opgeheven en we werden Regiopolitie. De
postcommandant verdween en er kwamen buurtbrigadiers.
Vervolgens kwam er een gemeentehuisfunctie in Bergeijk en het
politiecentrum werd Eersel. In 1997 werd zelfs de gemeente
Westerhoven opgeheven en gingen we op samen met Riethoven en
Luyksgestel in de nieuwe gemeente Bergeijk. In 2013 kwam er een
nationale politie, maar gelukkig nog steeds met wijkagenten voor ons
dorp. En de huidige is Harald van Dooren.
Je ziet dat de maatschappij niet stil staat en daarmee natuurlijk ook
het politiekorps. Blijft als herinnering de eerste steenlegging van het
bureau in Westerhoven, waarvan deze hoeksteen nog goed te zien
en te lezen is.
Jacques van Veldhoven
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IVN Herfstwandeling
Meertjesven

Allemaal nog een beetje kunnen genieten van de nazomer?
Op zondag 29 september organiseert de afdeling ValkenswaardWaalre van het IVN een herfstwandeling om op een leuke manier
het nieuwe seizoen in te gaan.
Tijdens deze wandeling kunt u kennis maken met talrijke
verschijnselen in de natuur die de herfst zo interessant maken. Zo
zal de gids u vertellen over de verkleuring en aantastingen van de
bladeren van bomen en struiken. Ook zullen we zien hoe de natuur
zich nu al klaar maakt voor het volgend jaar. Hopelijk zullen de
paddenstoelen niet ontbreken op onze tocht.
Er is verder nog veel meer te ontdekken en te beleven in de
omgeving van dit ven.
Dus als u zin heeft in een heerlijke wandeling en de typische
herfstgeur op te snuiven, kom dan op 29 september om 14.00u. bij
het Meertjesven in Waalre.
U kunt het startpunt vinden op de vijfsprong aan het einde van de
Vlasrootlaan (inrijden bij restaurant “De Treeswijkhoeve” aan de
Valkenswaardse weg tussen Aalst en Valkenswaard – de N69; of
vanuit Waalre aan het einde van de Bolksheuvel).
De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is, zoals altijd, gratis.

Op zoek naar onzichtbare sporen
in het landschap van Walik bij Riethoven
Op zaterdag 12 oktober start om 14.00 uur een smartphonewandeling in de bossen ten zuiden van Walik. Met behulp van een
app worden onzichtbare sporen in het landschap tot leven geroepen.
Deze begeleide wandeling is een van de vele activiteiten die in het
kader van de Nationale Archeologiedagen worden georganiseerd.
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De bossen bij Walik zijn ruig en dicht. Toch zijn er allerlei
landschappelijke en archeologische ‘bezienswaardigheden’ te zien,
als je gebruik maakt van digitale technieken in je mobiele telefoon.
Door gebruik te maken van een speciale app (gratis) en de GPS
(positiebepaling) zie je subtiele hoogteverschillen in het landschap.
Door zo te speuren, leer je het landschap ‘lezen’.
Met de telefoon in de hand wandelen we een rondje om het
Broodven, waarbij vertellers allerlei overblijfselen, gevormd door ijs
en mens, toelichten. Zo lopen we door een pingo, langs raatakkers
uit de Romeinse tijd en zien we een prehistorische grafheuvel,
walsystemen uit de Late Middeleeuwen en relicten uit de Franse tijd.
Het startpunt ligt aan de Eikestraat. Komend per auto vanuit Eersel
via de N397, volgt u op de rotonde het bord Walik. Negeer de afslag
naar rechts na 20 m, ga rechtdoor richting Walik. U bevindt zich op
de Eikestraat waar u na ongeveer 300 m – na een wegversmalling
met vier paaltjes – kunt parkeren aan de rechterkant van de weg.
Deze locatie is gemarkeerd met de vlag van de Nationale
Archeologiedagen. Fietsers vanuit Eersel kunnen via de Schaiksedijk
en Walik op de Eikestraat komen.
De deelnemers krijgen eerst uitleg over de app en hoe deze te
gebruiken. Daarbij is het van belang dat je een telefoonabonnement
hebt met data. Daarna voert de wandeling over zandpaden en is
daardoor minder geschikt voor rolstoel of rollator. De uitleg tijdens
de wandeling zal zodanig beeldend zijn dat je ook zonder
smartphone kunt meelopen.
Trek wandelschoenen aan en eventueel regenkleding bij slecht weer.
Naar schatting duurt de rondwandeling ca. 1,5 uur. Vooraf
aanmelden is niet nodig en de toegang gratis.
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De jaarlijkse inzamelingen acties
houden op te bestaan in
Westerhoven.
Wij willen iedereen bedanken voor al
de jaren, waarin u ons gesteund
hebt met kleding en schoeisel.
Bedankt, Marietje en Mimi.

In de week van 29 september tot en met 5 oktober komt
de collectant van de Dierenbescherming weer bij u langs
voor een bijdrage voor het werk van de
Dierenbescherming.
De opvang van asieldieren, het laten rijden van de
dierenambulance, voorlichting en inspectie
werkzaamheden na een melding
is maar een greep uit de vele
taken van de Dierenbescherming.
Het collectegeld zal worden besteed aan dieren in
nood in de regio. Steun ons ! Dank voor uw
bijdrage !
Draag je dieren een warm hart toe en wil een paar
uurtjes helpen, word vrijwilliger en help mee met
de collecte!
Bel Gera Appels 06-46905335.

Levensloop.
Ter nagedachtenis een kaarsje laten branden,
het voorbij leven, de revue passeren,
hoe schoon er dit alles zo kan zijn ,
Met de hulp van buren blijft
Dat kan licht in gedachte met
Ons natuur en het harte leven
Zo mooi kan weergeven
F.v.Valenberg
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ALS JE IEMANDS MAATJE WORDT,
WORDT IEDEREEN DAAR BETER VAN
Steeds vaker blijven mensen tot op hoge leeftijd zelfstandig wonen,
met hier en daar wat extra begeleiding en zorg. Door het wegvallen
van een partner, kinderen die verder weg wonen of het minder
mobiel zijn raken mensen in een sociaal isolement. Wat is het dan
fijn als er iemand eens in de week even binnen komt lopen voor een
kopje koffie en een praatje. Ook indien er nog wel een partner is die
als mantelzorger fungeert is het fijn als deze een paar uurtjes in de
week zijn/haar handen vrij heeft om iets voor zichzelf te doen. Ook
dan kan een vrijwillig maatje ingeschakeld worden om de
mantelzorger te ontlasten. Wel!zijn de Kempen zoekt enthousiaste
vrijwilligers om kwetsbare ouderen in de gemeenten Bergeijk,
Bladel, Eersel, Reusel-de Mierden en Waalre te ondersteunen zodat
zij zo lang mogelijk de dingen kunnen blijven doen waar zij plezier
aan beleven.
Wat doet een maatje?
Een maatje komt regelmatig, gedurende langere tijd, bij iemand
thuis. De voorkeur gaat uit naar vrijwilligers die eens per week of
eens per twee weken een paar uurtjes tijd hebben om iemand te
bezoeken. Het kan dan gaan om een gesprek of samen iets doen.
Zo zijn er bijvoorbeeld veel aanvragen om er samen op uit te gaan
en met de rolstoel een stukje te gaan wandelen. Hoe de bezoekjes
er uit zien hangt af van eigen interesses en de interesses van de
cliënt. Als het wederzijds klikt blijft het maatje komen tot het niet
meer nodig is.
Belangrijke eigenschappen voor dit vrijwilligerswerk zijn geduld,
oprechte interesse in mensen, zelfstandigheid, initiatief durven
nemen en goed kunnen luisteren. Bij het maatjesproject draait het
om persoonlijk contact. Warmte, humor, aandacht en respect zijn
hierbij belangrijk.
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Begeleiding
Het maatje wordt begeleid door de coördinator van Wel!zijn de
Kempen. Er zijn regelmatig groepsbijeenkomsten waarin ervaringen
worden uitgewisseld en kennis wordt gedeeld. Ook worden er
interessante scholingen georganiseerd.
Wilt u ook iets betekenen voor uw medemens? Neem contact met
ons op via info@welzijndekempen.nl of via 0497-514746. We gaan
graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

BENT U MANTELZORGER
Mantelzorg is het zorg geven aan familie, vrienden of bekenden.
Zorg geven aan een familielid of kennis gebeurt als vanzelfsprekend.
Je voelt je betrokken en je wilt er graag zijn voor de ander.
Ongemerkt komt er bij het geven van zorg veel kijken en kan het je
meer energie kosten dan je dacht. Het kan prettig zijn om er zo nu
en dan even tussenuit te gaan en je verhaal met anderen te delen.
Dit kan tijdens de mantelzorginloop in het Aquinohuis.
Omdat mantelzorgers al genoeg verplichtingen hebben, hoeft er op
deze ochtend juist even niets. Aandacht voor u als mantelzorger
staat centraal. De bijeenkomsten worden gezien als gezellige
ochtenden, waar onder het genot van een kopje koffie of thee,
ervaringen en praktische tips kunnen worden uitgewisseld. U vindt
er een luisterend oor en wordt er gastvrij ontvangen door
deskundige en betrokken vrijwilligers.
Regelmatig organiseren hebben we een thema moment of hebben
we een activiteit.
Of u (mantel-) zorg biedt aan familie of vrienden die wonen in een
woonzorgcentrum, of
mantelzorger bent voor iemand die nog thuis woont; u bent van
harte welkom op de open bijeenkomsten.
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De inloop ochtenden worden gehouden in het mooie Aquinohuis. Ze
vinden steeds plaats op de eerste vrijdagmorgen van de maand van
10.00 tot 11.30 uur en zijn gratis toegankelijk. Vrijdag 4
oktober 2019 bent u weer van harte welkom bij het Aquinohuis,
Dr. Rauppstraat 52, Bergeijk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wél!zijn de
Kempen. Tel. 0497-514746 of info@welzijndekempen.nl

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 10 oktober 2019:
Hoe dementie iemand kan veranderen?
De verschijnselen van dementie verschillen per persoon en per
ziekte. Veel mensen krijgen ook te maken met veranderd gedrag en
karakter. Hoe kun je het beste met veranderd gedrag omgaan?
We praten hierover met een psycholoog.
Voor meer informatie kunt u mailen naar info@welzijndekempen.nl
of bellen naar 0497-514746
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Uitnodiging
mantelzorgwaardering 2019
De gemeente Bergeijk heeft veel
waardering voor het werk dat
mantelzorgers verrichten. Als blijk
van waardering zetten we jaarlijks
de mantelzorgers in het zonnetje.
U bent bij ons bekend als mantelzorger. Als mantelzorger levert u
een belangrijke bijdrage aan de zorg voor u naaste. Mantelzorg is
onbetaalde en vaak langdurige zorg en ondersteuning die mensen
verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of
(sociaal)psychische beperkingen in hun familie, huishouden of
anderszins sociale netwerk. Dit kan verzorging zijn of hulp bij
dagelijkse activiteiten Een mooie, maar vaak ook zware taak.
We willen graag onze waardering tonen en laten merken dat we uw
inzet enorm waarderen. Daarom nodigen we u uit voor een leuke
activiteit, als waardering voor uw inzet. Met deze waardering willen
we u een moment geven waarop het om u draait.
Dit jaar kunt u zich aanmelden voor:
A: Een overheerlijke High Tea voor u
bij restaurant Woest in Westerhoven op
zondag 10 november 2019, aanvang
12.00 uur (1 persoon).
Of
B: Een leuke voorstelling voor u en een
introducé op dinsdag 12 november 2019 in de
Kattendans, aanvang 20.00 uur. Cabaretière
Christel de Laat speelt een voorstelling
speciaal voor mantelzorgers! (2 kaartjes,
feestelijke ontvangst)
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U kunt zich tot uiterlijk maandag 28 oktober 2019 aanmelden per email: info@welzijndekempen.nl of telefonisch: 0497-514746 op
werkdagen tussen 08.30-12.30 uur. Vermeld bij de aanmelding uw
naam, uw keuze A of B, (en indien keuze B naam introducé), emailadres en telefoonnummer.
Bent u nog niet aangemeld als mantelzorger dan is dit de uitgelezen
kans om u aan te melden via Wél!zijn de Kempen.
Kunt u de persoon waarvoor u zorgt niet alleen laten maar wilt u wel
graag komen? Neem dan ook contact op met Wélzijn! de Kempen.
Er wordt dan samen met u gezocht naar een passende oplossing.
Ook als het vervoer een probleem is.
Graag tot dan,
Manon Theuws
Wethouder gemeente Bergeijk

Voor wie is de mantelzorgwaardering?
De mantelzorgwaardering is een blijk van waardering voor
mantelzorgers die intensieve zorg verlenen aan een
zorgvrager die in de gemeente Bergeijk woont. Jonge
mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die
opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of
gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. De
mantelzorger zelf mag buiten de gemeente Bergeijk
wonen. Het gaat om structurele zorg/hulp t.b.v. een
thuiswonende zorgvrager of een zorgvrager die langdurig in
een zorginstelling verblijft. Per zorgvrager mogen 4
mantelzorgers aangemeld worden voor de waardering.
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Oplossing ken onze basisschool sept 19.:
Wij gaan weer naar school

ZEGSWIJZE
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Zondagmorgen 27 oktober
wordt de klok 1 uur terug gezet
van 3:00 naar 2:00 u

DATA

za 28

De Westerhovense Kwis

Oktober
vr 04
za 05
zo 06
do 10
do 17
za 19

Feestavond Buitengaander (uitslag Westerhovense kwis)
oud ijzer / elektronica-actie fanfare
Uitwisselingsconcert fanfare Irene
Eetpunt Woest
10.00-11.00u inloopuurtje COTA HartWIJzer Westerhoven
Ophalen oud papier

November
vr 15 en za 16 november Themaconcerten Fanfare Irene

do. 17 okt, uiterste datum inleveren kopij MikMak november 19
za. 26 okt, de MikMak november 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

