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Activiteiten voor ouderen
september 2019

maandag
9.00 – 11.15
20.00 – 22.00
13.30 – 16.30
maandag
13.00 – 16.30

2e - 9e - 16e - 23e - 30e
meer bewegen voor ouderen
repetitie zanggroep Kloos
biljarten en kaarten
9e
fietsen met de K.B.O. ± 25 km

dinsdag
13.30 – 16.30
dinsdag
16.30 – 19.00
dinsdag

3e - 10e - 17e - 24e
koersbal
3e - 17e
samen koken en eten
24 e
zevendaagse EMA reis naar Oostenrijk

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

4e
kienen
4e - 11e - 18e - 25e
koorrepetitie “De Wielewaal”
jeu de boules (behalve bij slecht weer)
competitie bridgen Multi Colour
11e - 18e - 25e
kaarten en biljarten

donderdag
donderdag
17.30

e

5
contactmiddag
12e
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

6e - 13e - 20e - 27e
dagbesteding
servicepunt R.S.Z.K
lunch.
dagbesteding
bewegingstherapie
bewegingstherapie
27e
vergaren van de MikMak

Menu Eetpunt Hoefzicht/Woest
do. 12 sept 2019
Thaise zoete aardappel/wortel soep

Voor 55
plussers, prijs
€ 10,-maar let op er
is een limiet.
Opgeven tot
uiterlijk
za 7 sept.

Kabeljauw met witte wijnsaus
of
Sukade met truffeljus

Verrassingsdessert
Aanvang: 17.00 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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NIEUWS VAN FANFARE IRENE
Oud ijzer -en electronica-actie
Fanfare Irene
Op zaterdag 5 oktober a.s. komen we weer
bij u langs om uw oud ijzer en overbodige of
kapotte elektronica-spullen op te halen. Oud
ijzer, 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 oud ijzer 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)
Als 40+er (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
Samenstelling Bestuur
Voorzitter Jack van Beek
Secretaris Arno Senders
Penningmeester Arianne Jeurissen
Jeugdbestuur Geert van Hulsel
Bestuurslid Maria Smets
Bestuurslid Thomas van Hulsel

t.
t.
t.
t.
t.
t.

0653.498.642
0622.236.054
0647.687.819
0623.095.199
0653.953.860
0623.705.762

Muziek maken daar word je blij van!!
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Sjors Creatief
In september krijgen alle kinderen van de basisschool, voor de
eerste keer, het boekje van Sjors Creatief mee naar huis. Samen
met het zusje Sjors Sportief.
In die boekjes staan allerlei leuke en interessante ideeën om aan
deel te nemen. Het doel van deze ideeën is om de kinderen kennis
te laten maken met allerlei vormen van sport en cultuur. Op een
leuke manier kunnen de kinderen kennismaken met verenigingen en
hun activiteiten. De verenigingen nodigen de kinderen uit om deel te
nemen aan die activiteiten en hopen natuurlijk dat ze enthousiast
worden, vaker terug komen bij hun vereniging én lid worden.
Ook vanuit de fanfare hebben wij gepoogd om een paar leuke
dingen te bedenken om muziek(instrumenten) onder de aandacht te
brengen. Ik denk dat we daarin geslaagd zijn, leest u de
beschrijvingen maar. We hebben voor elk wat wils en organiseren,
deels samen met de muziekschool Art4U een aantal activiteiten.
Kennismaken met de verschillende muziekinstrumenten is daarbij
een leuk begin. De middag eindigt met een gezamenlijke happening
waarbij iedereen kan merken dat je in een beperkte tijd toch iets
leuks kunt laten zien/horen.
Heeft u geen kinderen meer op de basisschool? Geen probleem, ook
voor u zijn er mogelijkheden om, op een leuke, manier kennis te
maken met muziekinstrumenten en de gezelligheid van fanfare
Irene.
Op de eerste plaats kunt u samen met een (klein)kind, dat wel op
de basisschool zit, inschrijven voor de duet-lessen. Dan kunt u
samen oefenen en samen op les. Muziek maken wordt immers nog
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veel leuker als je het samen doet met iemand anders. En samen iets
doen motiveert groot en klein.
Daarnaast kunt u natuurlijk gewoon een afspraak maken om een
keer te komen kijken bij een repetitie. Wij repeteren altijd op
dinsdagavond in de Buitengaander. U kunt dan ook wat
verschillende instrumenten ‘vasthouden’ en voelen of het bij u past.
Zin om een keer te komen? Maak even een afspraak met
ondergetekende, of loop gewoon binnen op dinsdag (maar dan loopt
u het risico dat er niemand is die u wat uitleg kan geven.)
Thomas van Hulsel


Helma van Gerwen, onze dorpsondersteuner is
bereikbaar onder een nieuw nummer:
040-3035483
Enkel bereikbaar voor what’s app
onder nummer: 06-30900687
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28 SEPTEMBER: DE WESTERHOVENSE KWIS
04 OKTOBER: ANTWOORDEN, UITSLAG, PRIJSUITREIKING,
FEEST
Op het moment dat dit artikel aan het papier wordt toevertrouwd
(12 augustus), hebben zich inmiddels 23 teams aangemeld als
deelnemer aan de Westerhovense Kwis.
Inschrijven kan nog tot 9 september 20:00 uur.
Op 10 september vindt de bespreking met alle teamcaptains plaats.
Het doel van de Kwis is om heel Westerhoven bij elkaar te brengen
en een supergezellige, uitdagende, competitieve en spannende
avond met elkaar te beleven. Daarbij komt dan nog het onvervalste
dorpsfeest op 04 oktober in De Buitengaander.
Wat is nu precies de bedoeling?
De Westerhovense Kwis is bedoeld voor alle inwoners van
Westerhoven maar ook buitendorpse deelnemers zijn uiteraard van
harte welkom in de meespelende teams. Elk team bestaat uit 15 tot
20 personen, waarvan 1 persoon de teamcaptain wordt. Het team
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speelt op een door henzelf bepaalde locatie. Het maakt niet uit
waar, als het maar in Westerhoven is.
Op zaterdag 28 september 2019 verzamelen de teams zich, op
een nader door het team vast te stellen tijdstip, op de locatie van
hun keuze.
De teamcaptains moeten om 19:15 uur bij café ‘t Wapen het
kwispakket ophalen. Dit pakket bestaat uit het vragenboek met alle
vragen in 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.
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 & 2018:
BraamBosses gaat verslaan!!
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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. Heddegijdégezetgehad ------------- 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 ----------------------------- Anke Bolte
13. De Bloepers------------------------- Heléne Houtappels
14. Donald en de vakantievrienden --- Pim van Woerkum
15. Quiztetnie--------------------------- Henk Verhoeven
16. ZSC JO19 Kampioen --------------- Maikel Theuws
17. De Prutsers ------------------------- Youri Vosters
18. Jo d’n Urste ------------------------- Sandra van Ampting
19. Amish People ----------------------- Frans Kwinten
20. Groen-Links-Partij van de Arbeid - Kees Smolders
21. De Iwabs --------------------------- Kitty Claes
22. Westerberg ------------------------- Nienke de Louwere
23. CV de Slufkes----------------------- Gijs van Poppel
Al met al gaan er dus weer zo’n 400 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
Cremers, Peet Kaptheijns,
Fer van Maasakkers, Henk Neutkens, Brigitte van de Pas, Peter
Verhoeven en Juul van der Zanden.
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Symposium Preventie en Samen
sterk.
Ter gelegenheid van het 30 jaar
bestaan van Coenen Fysiotherapie
organiseren we in samenwerking met
de huisartsen, paramedici,
dorpsondersteuner en enkele
welzijnsorganisaties een gratis
symposium voor alle inwoners van Riethoven en Westerhoven. Dit
gaat gebeuren op zaterdagmorgen 5 oktober in de Rietstek en
Hofstek te Riethoven.
Het thema is Preventie en Samen sterk. De achterliggende
gedachte is dat we met zijn allen een positieve invloed hebben op
onze kwaliteit van leven. De presentaties en workshops gaan over
verschillende domeinen van zelfredzaamheid en behoud van eigen
regie. Denk hierbij aan: gezondheid, sociale contacten,
woonsituatie, mobiliteit en zinvolle tijdsbesteding.
Het programma bestaat uit 4 ronden van presentaties / workshops.
We vragen u op het inschrijfformulier per ronde een keuze te
maken..
9.00 uur
zaal open.
9.30 uur
eerste presentatie/workshop ronde in 3 zalen.
10.10 uur
tweede presentatie/workshop ronde in 3 zalen.
10.40 uur
pauze, met optreden van de liederentafel.
11.10 uurderde presentatie/workshop ronde in 3 zalen.
11.50 uurvierde presentatie/workshop ronde in 3 zalen.
12.30 uurafsluiting.
De presentaties / workshops zijn:
1. Valpreventie door Dr. T. van de Horst. Huisarts Steensel.
2. Bewegen is een effectief medicijn voor lichamelijk en
psychische klachten. Dr. Th Schoone huisarts Westerhoven.
3. Behoud eigen regie en kwaliteit tijdens laatset periode van
het leven. Huisartsen Riethoven, Dr C. van der Sluijs en Dr.
S. Schellekens.
4. Voordelen van training tijdens en na oncologische (kanker)
behandeling. Sjaak Coenen, fysiotherapeut in oncologie en
geriatrie.
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5. Effecten van explosieve spierkrachttraining bij kwetsbare
ouderen. Kelly Theuws, algemeen fysiotherapeut.
6. Behoud van de regie door voelen, denken en doen. Jaisey
Coenen Psychomotorische therapeut
7. Workshop cognitieve fitness, met plezier werken aan
gezondheid en vitaliteit van lichaam en geest. Ira Coenen,
BeweegMij.
8. De rol van de KBO binnen de gemeenschap Riethoven. . A.
Sanders voorzitster KBO Riethoven.
9. Zinvolle dagbesteding en vrije tijd voor ouderen. Janny
Stevens / Susan Jansen.
10. Ervaringsdeskundige Bart van Riet vertelt over behoud van
regie en zelfredzaamheid ondanks grote lichamelijke
beperkingen.
11. Ervaringen en tips bij de realisatie van een mantelzorg
woning. Mantelzorgers Ilse en Carlo Sengers.
12. Informatie over levensloop bestendig bouwen en
kleinschalige woonvoorzieningen in Riethoven. Dhr. H. van
den Dungen, voorzitter van de Coöperatie Riethoven.
In verband met de organisatie vragen we u om zich aan te melden
voor 22 september via het inschrijfformulier op de website.
www.coenenfysiotherapie.nl
Er zijn per presentatie / workshop een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar.
Schrijf je snel in. Vol is vol.
Sjaak Coenen
De Berkenheg 33 5561 CA Riethoven.
info@coenenfysiotherapie.nl
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Week van Dementie Bergeijk 2019
Op 21 september is het Wereld Alzheimerdag.
Ook dit jaar hebben we als dementie vriendelijk netwerk Bergeijk,
de week van Dementie georganiseerd.
Ma. 16 sept. 19.00-21.00 u. Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aftrap: Informatieavond diverse aanbieders.
Domotica. Workshops met virtual Reality dementiebril *).
Di. 17 sept. 19.30-21.30 u.
Locatie: ’t Sant de Weebosch (i.s.m. Luyksgestel)
Informatieavond thuis met technologie
Wo. 18 sept. 14.30 u.
Locatie: Muziekgebouw Eindhoven
Middagconcert georganiseerd door Alzheimer Nederland
Wo. 18 sept. 19.30 u.
Locatie: De Hofstek Riethoven
‘Dans je hersenen fit’ dansles verzorgd door geriater, dansdocent
en hoofdonderzoeker
Do. 19 sept. 10.15 u. Locatie: De Rietstek Riethoven
Interactief voorlezen onder begeleiding van de bibliotheek met
kinderen en ouderen
Do. 19 sept. 11.15 u. Locatie: De Rietstek Riethoven
Beweegactiviteit met fysiotherapeut
Do. 19 sept. 19.30 u. Loc.: De Buitengaander Westerhoven
Interactieve voorstelling van Len Copal, Interactief, muziek, zang.
Vr. 20 sept. 10.00-13.00 u. Locatie: Gemeenschapshuis Terlo
Workshop voor mantelzorgers "miMakkes" *)
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*) Voor de workshops met VR brillen op maandagavond (max 24
deelnemers) en de workshop "miMakkes" (max 16 deelnemers) op
vrijdag moet u zich vooraf aanmelden telefonisch via 0497551455.(Kim Marijnen)of per mail k.marijnen@bergeijk.nl. Geef
duidelijk aan voor welke workshop u zich aanmeldt vol = vol!
Deelname is gratis en wij zorgen voor koffie/thee.
Voor het uitgebreide programma verwijzen wij u graag naar de
website (www.bergeijk.nl/dementievriendelijk)of de Eyckelbergh



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 september 2019:
Wat is dementie?
Alzheimer is de bekendste van dementie, maar er bestaan meer dan
50 vormen van dementie. Welke invloed heeft de ziekte op iemands
persoonlijkheid, emoties en gedrag?
Veel vragen waar we vanavond over praten met een klinisch
geriater.
Voor meer informatie kunt u mailen naar info@welzijndekempen.nl
of bellen naar 0497-514746
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Loveren,
In 2007 schreef ik een stuk over buurtschap
Loveren. Maar ik wil het de rest van
Westerhoven niet onthouden.
Wat is er nu te zeggen over Loveren. Een
doorgaand e weg met een aantal huizen eraan.
Lintbebouwing zoals dat nu zo mooi heet. Maar
heeft het ook nog historie?
Als je de woningen ziet, zou je zeggen van niet.
Een enkele boerderij is wat ouder, maar echt
oud ook niet. En wat zegt de naam Loveren.
Verschillende mensen hebben deze naam in
verband gebracht met loof van bomen daarbij
verwijzend naar Braambos als iets soortgelijks.
Ikzelf geloof dat het van Lo-hoven komt. Ontstaan in het Frankisch
tijdperk, dus na de tijd van Karel de Grote. Maar wanneer dan?
Om dat te beantwoorden moet je ook kijken waarom het gehucht
Loveren ontstaan is.
Zoals ik al eens eerder geschreven heb was de kern van het oude
Westerhoven gelegen in de kop van de Aarperstraat, de kruising
met de Lange Akkers. Dat lag dicht bij de kerk en pastorie die in de
akkers stonden. De kerk was gebouwd omstreeks 1250 evenals de
watermolen, dus rond die tijd was er al een bloeiende gemeenschap.
Je moet dan echter denken aan hooguit een paar honderd mensen.
Een weg daterend nog uit de prehistorie (ongeveer waar de
Schepelenbochten nu ligt) is er nog steeds. Haaks daarop was in de
Romeinse tijd een heerbaan komen liggen, nu de Heuvel. Vanuit de
oude kern liep de weg naar de velden (Aarperstraat) en met een
kromming de Dorpstraat in richting huidige kerk. Deze weg liep door
naar de Hoeverstraat.
Ik denk dat op de 1e kromming van de Hoeverstraat een abdijhoeve
zal hebben gestaan. De 1e en 2e kromming van de Hoeverstraat zijn
ontstaan door de bewoning. De oudere weg liep vroeger namelijk
noordelijker dan nu de Hoeverstraat. Een klein pad is nog jaren
overgebleven.
Een nieuwe boerderij werd steeds iets zuidelijker gebouwd en er
ontstond een tweede weg, nu de Hoeverstraat. Je kunt dit effect nog
steeds zien in de Hoeverstraat.
De Hoeverstraat eindigde in het centrum van het gehucht Loveren,
zijnde de kruising Loverensedijk – Loveren – Hoeverstraat. Deze
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laatste kromming van de Hoeverstraat ging tevens naar het
kapelletje aan de Loverensedijk wat ook een oude postkoets route
was. Vanaf de 2e kromming (Adriaans) heette de weg Loveren tot
Braambos. Pas bij het aanleggen van de “nieuwe provinciale weg” in
1937, scheidde de wegen zich en werd nadien het tweede deel ook
Hoeverstraat genoemd. Dat is zeer waarschijnlijk ook de reden
waarom de buurt Loveren bij Adriaans begint.
Wat is dan een redelijke tijd voor Loveren om te ontstaan?
In 1331 stelde de hertog van Brabant de heidegrond ter beschikking
van de gemeenschap. Dat deed hij niet omdat hij ze zo aardig vond,
maar omdat hij geld wilde verdienen aan de wol die van schapen
komt. Hij had dit afgekeken in Engeland. De monniken die hier toch
al waren zijn hier op door gegaan en hebben de bevolking geleerd
hoe om te gaan met alles.
En natuurlijk kregen zij hier de “tienden“ van. Waarschijnlijk is
Loveren in deze tijd ontstaan bij het ontginnen van de heide en het
houden van schapen.
De abdijhoeve in de Hoeverstraat was van St Jacob te Luik en
Loveren zal ook wel aan dit klooster begunstigd zijn. Loveren is dus
de nieuwe erve uit die tijd. De naam komt zeer waarschijnlijk van
Lo- hoven. Lo is een open drogere plaats waar huizen gebouwd
kunnen worden en hoven komt van hoeve, boerderij. Ik vermoed
dat de eerste bewoners veelal schapenboeren zijn geweest.
Ondanks dat we toch een groot aantal jaren terug kunnen gaan, is
er weinig bijzonders te vertellen. Of toch wel.
Er is zoals ik al aangaf de zeer oude weg die nu de
Schepelenbochten heet. Een weg daterend vanuit de prehistorie.
Hoe we dat weten? De weg liep van de bewoning naar Keersop.
Niet alleen was daar een doorwaadbare plaats en dus verbinding,
maar deze liep ook langs de grafvelden van de oudste bewoners.
Nabij Keersop lag een groot grafveld. De mensen werden begraven
in heuvels en een aantal van deze heuvels hebben namen gekregen
zoals Duvelsberg, Elverberg en Noorenberg.
Dat die heuvels ook dichter bij Loveren lagen blijkt uit het volgende
verhaal, wat ik via overlevering heb doorgekregen.
Een boer wilde wat meer grond hebben om te bewerken in begin
van de 20e eeuw. De boer deed een bosje om en egaliseerde de
grond. Hij vond er twee vazen en zette deze vazen op zijn schouw.
Voor hem was het niets bijzonders, gewoon oude vazen. Een is zelfs
gevallen en ging kapot. Toen de boer later eens moest verbouwen,

- 16 -

kwam er een architect aan te pas. Deze vond de vaas wel apart en
voor zijn bewezen diensten kreeg hij die. De vaas is uiteindelijk
beland in een rijksmuseum te Leiden vanwege de zeer specifieke
beschildering. Terug zoekend vond ik zelfs twee verhalen die
bovenstaand kunnen bevestigen.
Een van Van Valenberg en een van de architect uit Aalst. Verhalen
over het egaliseren van grond, waarbij een heleboel scherven van
de prehistorie achterbleven en ook weer het verhaal van de
architect, nu met naam genoemd, Luyten uit Aalst, met een pot uit
het Merovinisch tijdperk.
Scherven uit de pre-historie en een pot uit het merovinisch tijdperk
(tussen de Romeinen en de Franken) De pot was zo apart dat deze
inderdaad in het Rijksmuseum te Leiden belandde. Het geeft in ieder
geval aan dat er mensen zijn geweest vanaf het stenen tijdperk tot
nu. Wat is nog meer bijzonder in Loveren gelegen aan een
doorgaande weg.
Eind 1800 waren alle wegen nog zand en zou een nieuwe, harde
weg komen. Er werd veel over geruzied in de gemeenteraad hoe de
weg precies zou komen. De weg moest in ieder geval langs de kerk
gaan en dus moest een nieuw stuk weg worden aangelegd vanaf de
Heijerstraat naar de Aarperstraat/Dorpstraat tot bij Centra Jansen.
Pas bij Neutkens kwam de weg weer op de oude zandweg uit.
Daarna ging de weg over in Hoeverstraat en Loveren.
Maar de weg was niet goed genoeg en in 1937 ging er behoorlijk de
schop in om alle kronkels eruit te halen. De boerderij van Door
Hoeks moest het ontgelden en er werd een nieuwe gebouwd.
Maar het allerbeste in Loveren is toch wel het Valentinusputje. In
1947 gebouwd op de fundamenten van een oude kapel. Er is daar al
veel over gezegd en geschreven. Dit betekent dat de historie van
Loveren in ieder geval ver terug gaat in de tijd.
Als laatste een klein verhaaltje. Er zijn talloze volksverhalen uit onze
omgeving en daarbij was er een over Loveren. Het gaat als volgt:
Er stond een zeer grootte, oude en breed getopte lindeboom, in het
begin dezer eeuw (19e) omgeworpen, aan de zuidzijde der straat,
omtrent het midden van het gehucht Loveren te Westerhoven. In
deze hoogen linde vergaderden schier elken avond en nacht eene
ontelbare menigte katten, die de geburen en voorbijgangers dan
allerlei geraas hoorden maken en zich met verschillende spelen en
dansen bezighouden. Het volk meende dat al deze katten de heksen
waren, niet alleen van het dorp, maar van den geheelen omtrek en
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deze boom eene hunner geliefde bijeenkomsten was, alwaar
beraadslaagd werd over de geheime kunsten die zij uit te voeren
hadden. Geen wonder dus dat het vertrek, zomin als de komst dezer
katten door de eenvoudige lieden opgemerkt werd, daar zij
geloofden dat eene heks zich willekeurig in een kat en ook
omgekeerd kon veranderen en zich voor de mensch onzichtbaar
maken.
Wat zegt dit verhaal. Als je het echt goed leest staan er leuke
dingen in. Er stond namelijk een oude, grote lindeboom in Loveren.
Zo’n boom was speciaal en werd vaak gebruikt om recht te spreken.
Het gaf aan dat er een bloeiend gehucht bestond, waarvan deze
speciale boom in het centrum stond. En Loveren was niet zomaar
een gehucht, maar was een levendige gemeenschap.
De vrouwen hiervan waren echt geen heksen. Nee, heksen bestaan
niet maar gezien de geschiedenis van Loveren met zijn kapel geloof
ik eerder dat de loverense mensen de kinderen van Maria zijn.
Jacques van Veldhoven


Voor duurzame initiatieven
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.
Gemeente Bergeijk vindt het als groene gemeente belangrijk om bij
te dragen aan een duurzame samenleving. Onder het mom ‘goed
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voorbeeld doet goed volgen’ is de gemeente onder andere bezig om
alle openbare verlichting van ledlampen te voorzien, daar waar
mogelijk zonnepanelen te plaatsen en wordt er subsidie gegeven
voor duurzame maatregelen aan woningen. Maar goede ideeën van
Bergeijkenaren zelf ondersteunen is minstens zo belangrijk!
Criteria
Om dat laatste te kunnen realiseren is in 2017 de BErgeijkGREEN
Aanmoedigingsprijs in het leven geroepen. Alle inwoners,
buurtverenigingen, scholen, sportclubs en vriendengroepjes van de
gemeente worden uitgenodigd hun duurzame ideeën in te dienen.
Enkele voorbeelden van goede initiatieven zijn een inzamelpunt voor
oude gsm’s, een energiemarkt of een duurzaam ontbijt met de
straat of vereniging. Deze prijs is voor duurzame ideeën die
betrekking hebben op alle of combinaties van de volgende thema’s:
voedsel, vervoer, energie, groen, circulaire economie, zwerfafval
voorkomen. Prijswinnende ideeën van voorgaande jaren zijn onder
andere het planten van krokussen en narcissen langs de weg HoekLijnt, een circulaire pannakooi, een campagne voor milieuvriendelijk
onkruid en ongedierte bestrijden, de plukroute Eetbaar Bergeijk,
verenigingshuis energieneutraal maken en het bouwen van een tiny
house met daaraan gekoppeld voorlichtende activiteiten.
Aanmelden
Heb jij een goed idee om Bergeijk duurzamer te maken? Laten het
ons weten door jouw idee aan te melden via
www.bergeijk.nl/begreen. Eind van het jaar zullen we alle
initiatieven beoordelen en worden de prijzen uitgereikt. De exacte
datum hiervan staat nog niet vast. Voor meer informatie of
ondersteuning kunt u contact opnemen met Liliane Schouten via
0497 - 551 455.
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Volwassenen met NAH en Familie
Informele bijeenkomst volwassen met NAH (niet aangeboren
hersenaandoening) en hun partners/familieleden.
Helaas komt het maar al te vaak voor: Niet Aangeboren
Hersenletsel. Door een ongeluk, een hersenbloeding, ziekte, etc.
staat je leven op z’n kop. Wat eerder vanzelfsprekend voor je was,
kost nu bergen energie. Je concentreren op een boek, een klusje in
huis doen, je werk, alles kost veel meer moeite. Voor de omgeving
is dit soms moeilijk te begrijpen. Zeker als je hersteld bent en er
ogenschijnlijk niets meer aan de hand is.
En dan zijn er nog de partners en familieleden. Van het ene op het
andere moment moeten zij hun leven aanpassen. Voor hen staat het
leven ook op z’n kop en wordt het nooit meer hetzelfde.
Zelfhulpgroepen
In oktober start er een zelfhulpgroep, of beter, twee
zelfhulpgroepen. Een groep voor volwassenen met NAH én een
groep voor hun partners en familieleden. Het is de bedoeling dat
deze groepen tegelijkertijd plaatsvinden. Het doel is: het ontmoeten
van gelijkgestemden/lotgenoten en het delen van ervaringen,
adviezen en tips.
Informele bijeenkomst
Voor belangstellenden uit gemeente Bergeijk en de Kempen, wordt
in september een informele avond georganiseerd. Tijdens deze
avond kun je kennismaken met anderen die ook graag
gelijkgestemden ontmoeten en met de initiatiefnemers van deze
groep: Saskia Schoonheijm en Marcel Martens. Vanuit Wél!zijn de
Kempen is de coördinator zelfhulpgroepen aanwezig.
Datum: woensdag 11 september 2019
Tijd: 19:30 uur -21:00 uur
Locatie: De Rietstek, Hennepstraat 6a te Riethoven.
Aanmelden
Het is fijn om te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. We
vragen je daarom om je aan te melden bij Wél!zijn de Kempen,
zelfhulp@welzijn.nl of op tel.: 0497-514746.

- 20 -

NAH-Jong
Een groep voor jongeren met Niet Aangeboren
Hersenletsel
Op 17 juni 2019 vond de informatieavond ‘Grip op je leven’ voor
jongeren en jongvolwassenen met NAH, plaats in het Aquinohuis.
Naast de organisatoren en sprekers, waren er vier geïnteresseerden.
Dat lijkt weinig, maar voor een eerste bijeenkomst is dit een mooie
opkomst.
Ongedwongen en gezellig
Voor iedereen was het wel een beetje spannend, zo’n nieuw begin
en een groep onbekenden. Al snel kwam een uitwisseling van
ervaringen op gang en vonden de jongeren (h)erkenning bij elkaar.
Soms vanzelf en soms door wat de spreekster Ruth Kempers en
ervaringsdeskundige Ad vertelden. De sfeer was ongedwongen en
gezellig.
Het vervolg
Twee jongeren wilden zich heel graag aansluiten bij de groep. Op 24
juni 2019 was de eerste bijeenkomst van NAH-Jong met totaal vier
deelnemers. Het was een fijne bijeenkomst die vooral in het teken
stond van kennismaken. Vooral het sociale aspect van de groep
wordt belangrijk gevonden, leeftijdsgenoten ontmoeten waarbij
(h)erkenning een belangrijke rol speelt.
Iedere maand bij elkaar
NAH-Jong komt iedere 1e maandag van de maand, van 19:00 uur
tot 20:30 uur in het Aquinohuis in Bergeijk bij elkaar. De avonden
worden voorbereid door de twee initiatiefnemers van de groep en
worden ingevuld met thema’s, delen van ervaring, een activiteit,
etc.
Heb jij interesse om je aan te sluiten?
Misschien lees jij nu pas over deze groep en denk je erover om je
aan te sluiten bij deze groep. Je bent van harte welkom. Je kunt je
aanmelden via stichting Wél! Welzijn de Kempen, email
zelfhulp@welzijndekempen.nl of tel. 0497-514746. De
contactpersoon van de groep neemt dan contact met je op ter
kennismaking en om afspraken te maken. De volgende bijeenkomst
is op 5 augustus 2019.
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september 2019
Wanneer ik door de velden ga dan is daar stilte om me heen,
waar ik ook sta.
Kijken komt er aan te pas om de verte te kunnen overzien.
Een grote vlek in het zand en
ik hoor een stem in de rustvlakte.
Groots is de macht om dit alles te kunnen bezien.
Geloof! en daarom in deze tijd geen gegrien.
Dit alles door de “liefde van de dag” te aanvaarden zoals de dag van
15 augustus. Groots is de liefde van Maria die alles met haar zoon
kan aanschouwen. Samen de moed en tijd nemen om de stem in de
grote ruimte van de aarde te kunnen horen.
Het rijk van de liefde is zó groot, dat geeft ook de aarde in haar
bestaan veel stof tot nadenken.
Het alom tegenwoordig zijn om het te kunnen begrijpen
is dat het koren doet rijpen, een wonder der natuur, een stem die
opgaat bij het horen van het woordgedruis en het mooie vergezicht
als men in de ruimte leeft. Dat geeft een indruk van het leven en
kan dit alles in vreugde opgenomen worden.
Wanneer men nu het kerkhof bekijkt, wat hebben we dan toch een
grote ruimte gekregen! Als we dit zo gaan zien komt men tot de
conclusie dat de aarde ons nog veel te bieden heeft en kunnen we
het gerust overlaten aan de volgende generatie.
Mooi is hij geworden als men in een positieve zin de rust kan
volgen bij het ruisen van de bomen.
De wind speelt met de bladeren die in goud verkleuren.
De vakantie periode zit er bijna op, studie en werk moeten weer
opgepakt. We moeten vooruitzien en met goede zin opnieuw een
stukje aarde inkleuren en niet stille staan.
F. van V.
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Vul de gevonden woorden in en je leest de oplossing van boven naar
beneden in de grijze vakjes.
Groep 0/1 ofwel de…
Groep 4 ofwel de …
Gym- en andere spullen
sjouwen we mee in de…
Voornaam directeur
Teken gerei
Les in techniek
Voornaam leerkracht groep 5
Ravotten op de ..
Spannende opdracht
Ons info blad
Voornaam leerkracht gr. 0/1
Groep 2 ofwel de …
Schoolvak
Sommen maken
De naam van onze school
Voornaam leerkracht gr. 3/4
Ander woord voor pennen
Schrijfgerei
Uitlenen leesvoer
Achternaam directeur
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DATA

September
do 12
za 15
za 28

Eetpunt Hoefzicht/Woest
Ophalen oud papier
De Westerhovense Kwis

za 05

oud ijzer / elektronica-actie fanfare

Oktober

do. 19 sept, uiterste datum inleveren kopij MikMak oktober 19

za. 28 sept, de MikMak oktober 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

