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Berichten rondom
kerk en parochie

Ons Kerkhof in Westerhoven.
De laatste maanden is er veel veranderd op ons kerkhof in
Westerhoven. De wegen/paden zijn opgeknapt en de beplanting is
gedeeltelijk vernieuwd of gesnoeid. Kortom we kunnen trots zijn op
ons kerkhof. Als je troost op het kerkhof gaat zoeken bij je
dierbaren, dan stoort de omgeving niet meer. Maar blijft dit ook zo?
Ja, dit blijft zo als we zelf zorgen voor onderhoud. Daarom probeert
Riek van Herk- Wuyts een ploeg te vormen die voor het onderhoud
zorg draagt. Het zou prettig zijn als er een ploeg gevormd kan
worden van een tiental (of meer) personen, man en/of vrouw. Deze
ploeg kan dan één keer in de twee tot drie weken op vrijdagmiddag
het kerkhof schoffelen, harken, in het najaar bladeren opruimen en
klein snoeiwerk verrichten om daarna in het Hoefzicht, onder het
genot van een kop koffie of thee bij te praten over de
gebeurtenissen in Westerhoven en elkaar tot steun zijn als er
droevige zaken spelen. Bovendien is het werk op het kerkhof een
sociaal gebeuren, al schoffelend tussen de graven ziet men namen
en daarbij horen verhalen.
Als later blijkt dat een andere dag beter uitkomt, kan dat onderling
geregeld worden.
Het gaat om lichte werkzaamheden. Het zwaardere werk zal worden
gedaan door voornamelijk de fa Fiers uit Luijksgestel.
Voel jij je aangetrokken om deel uit te maken van zo’n
onderhoudsploeg, schroom niet en meldt je aan bij Riek van HerkWuijts. (Hoefslag 4). Zij is bereikbaar per telefoon (040 2018003) of
per email: henricavanherk@icloud.com
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Activiteiten voor ouderen
juli 2019
maandag
13.30 – 16.30
maandag
20.00 – 22.00
maandag
13.00 – 15.30

1e - 8e - 15e - 22e - 27e
biljarten en kaarten
1e
repetitie zanggroep Kloos
8e
fietsen ± 25 km

dinsdag
13.30 – 16.30

2e - 9e - 16e - 23e - 30e
koersbal

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

3e
volksdansen
kienen
3e - 10e - 17e - 24e - 31e
koorrepetitie “De Wielewaal”
jeu de boules (behalve bij slecht weer)
10e - 17e - 24e - 31e
kaarten en biljarten

donderdag
17.00

11e
eetpunt bij Woest

vrijdag
9.30 – 12.00
9.30 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 16.00
vrijdag
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00

5e - 12e - 19e - 26e
dagbesteding
servicepunt R.S.Z.K
lunch.
dagbesteding
5e - 12e
bewegingstherapie
bewegingstherapie
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Alle
activiteiten
zijn in
Hoefzicht
tenzij anders
aangegeven

Programma op vrijdagen in juli:
5e
12e
19e
26e

vakantie quiz
kaarten maken
rummi kub
bowl maken

Menu Eetpunt Hoefzicht/Woest
do. 11 juli 2019
Voor 55
plussers, prijs
€ 10,-maar let op er
is een limiet.
Opgeven tot
uiterlijk
za 6 juli

Wittekoolsoep

Gambaspies
of
Varkenshaas brochette

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

Natuurlijk is het ook oké
om voor juli en augustus in een keer door te geven
(menu aug. op pag.8)
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Activiteiten voor ouderen
augustus 2019

maandag
9.00 – 11.15
20.00 – 22.00
maandag
13.30 – 16.30
maandag
13.00 – 15.30

19e - 26e
meer bewegen voor ouderen
repetitie zanggroep Kloos
5e - 12e - 19e - 26e
biljarten en kaarten
12e
fietsen ± 25 km

dinsdag
13.30 – 16.30

6e - 13e - 20e - 27e
koersbal

woensdag
13.30 - 16.30
woensdag
10.00 – 11.15
14.00 – 16.00
woensdag
13.30 – 16.30

7e
kienen
7e - 14e - 21e - 28e
koorrepetitie “De Wielewaal”
jeu de boules (behalve bij slecht weer)
14e - 21e - 28e
kaarten en biljarten

donderdag
17.00
donderdag

8e
eetpunt bij Woest
22e
mindervalidetocht

vrijdag
9.30 – 12.00
9.30 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 16.00
vrijdag
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
vrijdag
13.30

2e - 9e - 16e - 23e - 30e
dagbesteding
servicepunt R.S.Z.K
lunch.
dagbesteding
23e - 30e
bewegingstherapie
bewegingstherapie
28e
vergaren van de MikMak
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Alle
activiteiten
zijn in
Hoefzicht
tenzij anders
aangegeven

programma op vrijdagen in augustus:
2e
9e
16e
23e

sjoelen
creatief met bloemen
kienen
koken of bakken

Menu Eetpunt Hoefzicht/Woest
do. 8 augustus 2019
Voor 55
plussers, prijs
€ 10,-maar let op er
is een limiet.
Opgeven tot
uiterlijk
za 3 aug.

Kerrysoep

Zalm Hollandaise
of

Schnitzel champignonsaus

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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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.

-7-

TIJDENS DE VAKANTIE…..
zijn de PMD- en luierzakken af te halen bij Café-zaal Het Wapen
van Westerhoven.
De bibliotheek heeft een eigen vakantieprogramma en levert/haalt
geen boeken in de vakantieperiode.
Onze vakantiesluiting loopt van 6 juli t/m 18 augustus.
De bibliotheekkast is al vanaf 1 juli gesloten.
Gedurende de slotweek van het SJVW zal De Buitengaander
geopend zijn ten behoeve van de avondactiviteiten van het SJVW.
Zie hiervoor het programma op www.westerhoven-events.nl

NA DE VAKANTIE…..
opent De Buitengaander het seizoen op maandag 19 augustus. In
september starten de cursussen Beeldhouwen (maan- dinswoensdag), Tekenen & Schilderen (vrijdag) , Beweging & Dans
(woensdag) weer. De informatie hierover is te vinden op
www.buitengaander.nl/cursussen
De cursus Klik & Tik zal weer op dinsdagochtend plaatsvinden. De
eerste bijeenkomst op 3 september. Deze cursus wordt
georganiseerd door bibliotheek De Kempen en is gratis, zowel voor
leden als niet-leden. Aanmelden en informatie via dit webadres:
www.bibliotheekdekempen.nl ga verder in de ‘Agenda’.
Bibliotheek De Kempen biedt nog veel meer cursussen en
workshops. Ook blijft de mogelijkheid bestaan om een
kennismakingsavond te organiseren over je hobby, beroep, je
dichtkunsten of zangtalent etc. etc. Alles wat maar te bedenken valt
op een open podium zolang het geen commercieel karakter heeft.
Aanmelden kan bij De Buitengaander of via:
www.bibliotheekdekempen.nl ga verder met ‘KennisMakers’.
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De Kleine Jeugdcentrale start op donderdag 19 september. Voor
degene die niet bekend is met de Kleine Jeugdcentrale: Voor de
kinderen van groep 3 en 4 is er tweewekelijks een hobbyclub op
donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur, en niet in de
schoolvakanties. Onder begeleiding van enthousiaste vrijwilligers,
maken de kinderen een werkstuk, waarbij er steeds een andere
techniek wordt aangeboden. De nadruk ligt op creativiteit en lekker
bezig zijn. En bovenal op plezier in knutselen! Aanmeldingen kunnen
bij het begin van het seizoen worden doorgegeven, de eerste keer is
een open inloop en kun je je opgeven voor de rest van het seizoen.
Entree is € 1,- per keer.

De Grote Jeugdcentrale: Elke woensdagavond knutselen van
18.30 tot 20.00 uur voor kinderen vanaf 8 jaar. Schoolvakanties
uitgezonderd en deze start woensdag 18 september. De kosten
bedragen ook € 1,- per keer en bij de Grote Jeugdcentrale wordt de
contributie in één keer betaald tot Kerstmis. Dus de 1e bijeenkomst
€ 11,- meebrengen. Aanmelden kan op de 1e avond of van te voren
in De Buitengaander.
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HALLOWEEN
Vrijwilligers gezocht

De werkgroep heeft de aftrap achter de rug om op 26 oktober weer
een spannende avond te organiseren. Voor de Griezeltocht zijn we
nu al op zoek naar vrijwilligers. Beetje vroeg? Dat valt wel mee;
goed werk heeft tijd nodig, het is fijn als je op je gemak kunt
knutselen i.p.v. in een race tegen de klok, vandaar de vroege
oproep. Ook voor griezels tijdens de tocht is nog plaats.
Houd je van knutselen, griezelen, schminken, of ben op andere
wijze bereid om te helpen? (opbouw- opruimenverkeersbegeleider…..)
Laat wat van je horen: info@buitengaander.nl of bel ons op 040
2013961.
*
AGENDA BUITENGAANDER
03-07
06-07
14 t/m
19-06
18-09
19-09

Musical en afscheidsavond groep 8
Aanvang Zomervakantie: De Buitengaander sluit
haar deuren.
17-08Activiteiten SJVW in-vanaf De Buitengaander
Seizoen 2019-2020 gaat van start
Aanvang Grote Jeugdcentrale
Aanvang Kleine Jeugdcentrale
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Terugblik Westerhovense Wielerronde 2019:
Zoals wieler-insider Theo van Sambeek schreef op zijn facebook
pagina: “Een meer dan mooie wedstrijd. Voortreffelijke
georganiseerd, het leek wel of oude tijden terugkomen, veel
deelnemers mooie spannende wedstrijden en er was ook veel sfeer
en publiek”.
Een perfecte typering van een in alle opzichten zéér geslaagde vijfde
versie van de Westerhovense Wielerronde. Naast het prachtige weer,
zorgden veel andere factoren ervoor dat deze dag kon worden zoals
hij was. De drie belangrijkste factoren zijn: De vele vrijwilligers, de
vele sponsoren en de welwillendheid van de aanwonenden van het
parcours. In totaal werkten er op 25 mei zo’n 100 vrijwilligers mee
aan het welslagen van de ronde. Dit in de opbouw- en opruimploeg,
als baancommissaris, als jurylid, als rondemiss, als manusje van
alles, als bar- en caterings personeel, als EHBO-er en noem maar
op. Geweldig!
Zonder de financiële bijdrage van onze sponsoren zijn we als
organisatie helemaal niets. Zonder hen kan er immers geen meter
gereden worden. Dit omdat dan gewoonweg alles onmogelijk is. En
u mag weten, het organiseren van een wielerevenement kost een
aardige cent. Nagenoeg alle Westerhovense ondernemers dragen de
Westerhovens wielerronde een warm hart toe en dankzij hun lukte
het ook dit jaar weer om de begroting sluitend te krijgen. Geweldig
dat wij als organisatie jaarlijks op onze trouwe sponsoren mogenen kunnen rekenen.
Last but not least zijn wij als organisatie ook alle parcours
aanwonende zeer dankbaar voor hun begrip en medewerking. In de
afgelopen vijf jaar waarin zij tijdens de ronde, vanaf ‘s morgens
vroeg tot ’s avonds laat, overlast ondervinden van “hun isolement”,
is er nog nooit één enkele klacht of onvertogen woord van iemand
van hen gekomen. Fantastisch hoe zij dit alles oppikken en in de
tuin met familie, vrienden en bekenden onder het genot van een
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hapje, de BBQ en een drankje de wielrenners aanmoedigen. Dankzij
deze door de aanwonenden opgeroepen, markante en bijzondere
sfeer komen er extra veel renners erg graag naar Westerhoven. Een
renner zei letterlijk. “Dit is echte wielerambiance en vele malen
mooier en gezelliger dan om bij ons in de polder viermaal linksaf,
met fikse tegenwind en zonder publiek te moeten rijden””.
De ereronde van de drie ZSC-kampioenselftallen bezorgde velen
kippenvel en deze ereronde was voor de kersverse kampioenen dan
ook zeer bijzonder. De A-jeugd en leden van de Woeste Bende
slaagden er zelfs in om met hun zelfgemaakte borden dates tot
stand te brengen met de een aantal deelnemende elite dames. Een
aantal elite heren dansten met fiets en al in hun uitrijronde met het
publiek in een spontane polonaise in de Beukenlaan.
Wij als organiserend comité willen dan ook allen, die hoe dan ook
een steentje hebben bijgedragen aan deze geweldige wielerdag,
bijzonder hartelijk danken voor de medewerking. Het was een
superevenement waarop we als Westerhovenaren heel erg trots
mogen zijn!
Begin oktober beginnen we aan de organisatie van de zesde
Westerhovense Wielerronde die op kermis zaterdag 30 mei 2020
verreden gaat worden. Houdt die dag maar alvast vrij, zodat de
zesde editie van de Westerhovense Wielerronde opnieuw een hele
mooie kan gaan worden.
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Uitslag loterij:
Wit 26 – Blusdeken, Wit 94 – Reiskoffer, Wit 428 – Fietstas.
Blauw 353 – Heesterbikes fiets, Blauw 208 – Westerhovens Blond
bierpakket, Blauw 366 – Deken.nl Zwangerschapskussen, Blauw 626
– Blusdeken.
Oranje 291 - Westerhovens Blond bierpakket, Oranje 505 – Diner
bon ’t Wapen, Oranje 183 – Fietstas.
Roze: Roze 228 – Deken.nl dekbedovertrek, Roze 601 – Loomans
Makita boormachine, Roze 717 JUMBO Panningen
boodschappenpakket.
Groen: 343 – Bij de Neut eetbon, Groen 409 – Deken.nl
Hoofdkussens.
Prijzen kunnen tegen overlegging van het winnende lot worden
afgehaald bij Frank Claas, Meanderstraat 23, 06-30398785.
Stichting Westerhovense Wielerronde,
Jeff van Tongeren, Frank Claas, Maud Kaptheijns, Eric van der
Zanden, Marcel Das en Michel Sengers.


Gezocht: twee maatjes!!
1 maatje om mee te dammen en/of te schaken.
1 hond (kan maatje worden!) – om overdag een keer uit te laten.
Jelle de Groot; jtrdegroot@gmail.com; 0408489253
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Happy Monday op de kermis 2019
Het prachtige initiatief van de werkgroep
van Wijwesterhoven-jeugd is wederom
een succes geweest.
Vele kinderen wisten de spaarvarkentjes
te vullen door middel van een heitje voor
een karweitje.
Ook het weer zat die dag mee en aan het
spel Fortnite is ook enthousiast
deelgenomen.
Onze hartelijke dank voor alle vrijwilligers en sponsoren Bij de Neut,
Paul Wijnen,
Graag verwachten wij alle spaarvarkentjes terug om ze volgend jaar
weer te kunnen gebruiken. Deze kunnen ingeleverd worden in de
Buitengaander of op school.
Zijn er mensen die ons willen versterken? Laat het ons weten!
Emailadres: jeugd@wijwesterhoven.nl
Ilse van Beek, Martin Hermans, Edith Bartholomeus, Helma van
Gerven, Maikel Thews, Diana Jansen, Peet Verspaandonk, Saskia
Schoonheijm, Caroline Bartholomeus


DUOFIETS:
Sinds vorig jaar is Westerhoven in het bezit van een duofiets. De
fiets is bedoeld om samen met iemand toch een fietstocht te kunnen
gaan maken. De duopassagier kan dit niet meer zelfstandig op
zijn/haar eigen fiets.
De fiets is elektrisch ondersteund en heeft achter 2 wielen.
Een inwoner van ons dorp heeft de duofiets beschikbaar gesteld
Ondertussen kan ik melden dat er al verschillende keren gebruik
van is gemaakt.
Het fietsen met de fiets vereist enige oefening.
De fiets kan gehuurd worden via Dorpsondersteuner Westerhoven:
06-52765150. of via de mail: dorpsondersteunerwh@gmail.com
Helma van Gerven
Dorpsondersteuner Westerhoven
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Zuster Marie-Pierre groet
Westerhoven!
Wij zijn op 18 en 19 juni op bezoek geweest
bij zuster Marie-Pierre in het nieuwe tehuis
waar ze sinds januari 2019 woont. Dat staat
in het plaatsje Sainte-Anne-‘d Auray in
Bretagne, Frankrijk. In de buurt van de
grotere stad Vannes. Het betreft een
bejaarden- en verzorgingstehuis voor
religieuzen. Een prachtig tehuis waar ze een
heel mooie woonunit heeft.
Ze heeft het daar heel goed naar de zin!
Fijne contacten met de medebewoners en
ze was ook erg tevreden over het verzorgend personeel. De
overste/directrice hebben we ook nog gesproken en die reageerde
ook heel enthousiast.
De zuster vond het geweldig om weer eens mensen uit Westerhoven
te ontmoeten en bij te kunnen praten over ons dorp en zijn
inwoners. Ze heeft ons vele malen op het hart gedrukt om toch
vooral iedereen hartelijk te groeten!!! Opvallend daarbij was dat ze
ook nog zoveel jongeren bij naam kende. Ze denkt nog steeds met
warme en dankbare gevoelens terug aan haar leven in
Westerhoven.
De leeftijd van de zuster is nu 88 jaar en ze is in redelijk goede
gezondheid. Met haar Nederlandse rollator kan ze ook goed uit de
voeten.
Samen met Marie-Pierre hebben we ook nog haar familie bezocht in
Plomodiern en Chateaulin. In Plomodiern staat haar geboortehuis en
daar woont haar zus Gaby van 92 jaar bij haar kinderen. Ook een
zwager van 88 hebben we bezocht. Haar familie woont op ca 150
km van haar nieuwe omgeving.
Het bezoek was indringend en vermoeiend voor haar, maar ze was
er heel enthousiast en gelukkig mee. En ja, steeds herhaalde ze dat
we toch vooral iedereen in Westerhoven hartelijk moesten groeten.
Wij denken dat de MikMak daarvoor een uitstekend
communicatiemiddel is. Aldus bij deze!
Mies, Frits, Martha en Noud.
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NIEUWS VAN FANFARE IRENE
Themaconcert Leerlingen
Op 16 juni jl. hebben onze leerlingen
o.l.v. dirigent Thom Roosen, weer een
grandioos concert gepresenteerd.
Onder het motto OUD-NIEUW’S en met
medewerking van de ‘Fabeltjeskrant
figuranten’ was het concert een lust om
naar te luisteren. Allemaal bedankt
voor dit mooie concert !!

TERRASCONCERT FANFARE IRENE WESTERHOVEN
Op zondag 30 juni sluit fanfare Irene haar muzikale jaar af met haar
traditionele terrasconcert. Een heerlijk moment om vanaf het terras
van het ‘Wapen van Westerhoven’ te genieten van onze muzikale
talenten. Tevens willen wij u op deze manier bedanken voor uw
steun aan onze donateursactie die altijd in de maand juni wordt
gehouden. Wellicht hebt u reeds bezoek gehad van een van onze
leden.
Ook willen wij bij deze gelegenheid enkele leden huldigen vanwege
hun langdurig lidmaatschap bij onze vereniging en de Brabantse
Muziekbond.
Het optreden vindt plaats op het Mgr. Biermansplein in het centrum
van Westerhoven. Voor u treden op de slagwerkgroep Beat Id olv.
Martijn Soors, leerlingenorkest That’s It en fanfare Irene’s
Concertband olv. dirigente Karin van Dijk. Ook zult u verbaasd zijn
over onze jongste leerlingen die met hun Pieporkest enkele
nummers ten gehore zullen brengen die zij al in korte tijd hebben
ingestudeerd.
Het Leerlingenorkesten, Slagwerkers en Concertband zullen u een
aantal vlotte en vrolijke nummers presenteren. Gespeeld worden
oa. nummers als Laat Me van Ramses Shaffy, een Doe Maar Medley,
Broken Sword en div. Marsen.

- 16 -

U kunt het optreden gratis bijwonen en het begint om 15.00uur. Het
Mgr. Biermansplein zal dan voor het verkeer zijn afgesloten.
Wij wensen u veel luisterplezier.
www.fanfarewesterhoven.nl
Hoe kwam ik erbij om lid te worden van Fanfare Irene?
In 2004 kochten Wim en ik een huis aan de Steenovens. We
woonden er nog niet zo lang toen we bezoek kregen van André van
Mierlo: of we bij de fanfare wilden komen?? We hadden het druk
met werk, gezin etc. en dus kwam muziek voor mij op een laag
pitje. Als ik eerlijk ben dan zag ik er ook tegen op om in een
uniform rond te lopen.
Nu, 15 jaar later, ben ik sinds 3 jaar enthousiast lid van de fanfare.
Ik heb zelfs een uniform en vind het leuk om een serenade te
geven, te spelen met Sinterklaas, Winterfeest etc.
Ons optreden bij het afscheid van Pastoor Rijkers heeft veel indruk
op me gemaakt. Geweldig dat we dit met de fanfare hebben
gedaan.
Ik denk regelmatig:
Wat jammer dat ik niet jaren eerder ben gestart. En waarom? Enkel
en alleen door vooroordelen!!
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Ik speel trompet en samen met mijn collega’s trompettisten hebben
we les en oefenen we nog een keertje extra door de week. De
repetitieavonden zijn leerzaam en ik voel me meer verbonden met
Westerhoven. Het is een heel gezellige club. Ik merk dat ik heel wat
bijleer, ook al ben ik een tikkeltje ouder: leeftijd maakt dus echt niet
uit. Het is volgens (de bekende DWDD) professor Erik Scherder zelfs
heel erg goed voor de hersenen om muziek te maken. Hij schreef er
een interessant boek over: “Singing in the brain”.
Dus wat houd je tegen?? Vooroordelen?? Kom kijken en ervaar het
zelf! Maria Smets
Als 50+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 slimmer van!!


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 vorm 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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Nieuws van de dorpsraad Westerhoven
Vorig jaar is er een aantal malen met Wij WEsterhoven gesproken
over het opstellen van een visie voor de toekomst van Westerhoven.
Hoe behouden we de vitale samenleving in ons dorp die nu zo
kenmerkend is voor Westerhoven en alle inwoners. Wij zien al een
aantal veranderingen in ons dorp. Verenigingen die gaan fuseren of
initiatieven die ophouden met hun bestaan. Gelukkig zijn er ook
nieuwe ontwikkelingen in ons dorp die zich aandienen. De
Westerhovense kwis, Halloween, dagbesteding in Hoefzicht, Heitje
voor een karweitje voor de kermis maandagmiddag voor de
basisschool en de dorpsondersteuner via de gemeente. Ook de
tennisvereniging en ZSC-voetbalclub en ook kleinere verenigingen
leveren weer vele activiteiten voor m.n. de jeugd. Wij WEsterhoven
heeft ook een belangrijke rol gespeeld het afgelopen jaar in het
doorvoeren van vele nieuwe initiatieven voor de jeugd en ouderen.
Zie de website.
De visie vorming heeft het ontwikkelstadium inmiddels gepasseerd.
De dorpsraad is als eerste begonnen met de carnaval wagenbouwers
te benaderen om daar mee te gaan praten. In een overzicht wat uit
de visie vorming was ontstaan konden we zien dat het bouwen van
wagens heel veel activiteiten omvatte. Ontwerpen van een nieuwe
wagen, inzicht krijgen hoe maak je zoiets, samenwerken om het te
realiseren, leren lassen, buigen, bevestigen, beplakken, schilderen,
constructies maken etc. Ook de sociale kant speelt een rol vanuit
groep 8 doorgaan met elkaar waaruit vriendschappen ontstaan. Wat
ze daar leren heeft effect op hun verdere schoolopleiding en later
het vinden van een werkplek. Wij vonden dat dat de kern is van
Westerhoven vitaal voor de toekomst en dat mag niet verloren
gaan. We hebben ze uitgenodigd samen met de carnavalsvereniging
De Koffieleutjes en gevraagd waar lopen jullie tegen aan met het
bouwen. Iedereen was het er over eens, ze willen een geschikte
bouwlocatie waar meerdere verenigingen kunnen bouwen met de
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nodige voorzieningen erin. De carnavalsvereniging heeft daarna het
voortouw genomen en we werken samen aan een oplossing.
Het tweede grootste vraagstuk bleek gisteren is woningbouw voor
jongeren en ouderen. We hadden als dorpsraad een aantal
Westerhovenaren uitgenodigd met de vraag wat vinden jullie wat er
moet gebeuren om ons dorp vitaal te houden als we kijken naar
2030.
Vele raakvlakken bleek die vraag te beantwoorden. Jongeren die
blijven wonen in ons dorp, de basisschool die blijft bestaan.
Verenigingen die hun bestaansrecht behouden met nieuwe leden.
Vrijwilligers die beschikbaar blijven in het besturen van
verenigingen, werken als hulpverlener in de AED-werkgroep, de
Buitengaander en Hoefzicht. Vrijwilligers waarmee de ouderen onder
ons geholpen kunnen worden tegen eenzaamheid en zorgen voor
sociale contacten waar onze dorpsondersteuner een belangrijke rol
speelt als verbinder en vertrouwenspersoon. Ook dit gaan we
oppakken in gesprekken met de gemeente Bergeijk en de politiek.
Er is nog veel te doen maar dat moet ook willen we ons doel
bereiken. Voor een “Vitale samenleving” en Gezamenlijk
Verantwoordelijk.
Zie het vierkwadranten overzicht als resultaat uit het gezamenlijk
overleg van WIJ Westerhoven en de Dorpsraad Westerhoven.
Ook u als inwoner van Westerhoven en bestuurders van
verenigingen zullen we na de vakantie uitnodigen om de ingeslagen
weg verder uit te werken, voor de volgende fase.
Tot ziens.
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Visievorming Lange Termijn
Westerhoven
Wij groeien op 0-25
 Jeugd behouden.
 Ruimtes voor bouwen
carnavalswagens beschikbaar.
 Een plek waar alle jeugd zich
thuis voelt en erbij hoort.
 Onderwijs blijft in
Westerhoven

Wij werken, leren
en ondernemen 25-50
 Gezamenlijk ondernemen.
 Geen ‘werk’lozen in
Westerhoven.
iedereen doet mee.
 Investeringsfonds:
zelforganiserend vermogen
minimaliseren
afhankelijkheid van externe
instanties.
 Ieder moet op zijn/haar
niveau mee kunnen doen

Wij wonen en leven
 Starterswoningen.
 Levensloopbestendige
woningen.
 Mobiliteit, infrastructuur,
vervoer.
 Deeleconomie.
 Investeringsfonds:
zelforganiserend vermogen
minimaliseren
afhankelijkheid van externe
instanties.

Wij worden ouder 50+
 Afscheid nemen van het
leven in Westerhoven en
begraafplaats algemeen
maken (seculier) op eigen
manier.
 Modulair en
levensloopbestendig wonen
in veilige hofjes
Tegelijk onderdeel van de
wereld zijn.
 Mee blijven doen!
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“Het St Anna Gilde Westerhoven, deel 7”
De oudste vereniging van Westerhoven en een
onderdeel van de gemeenschap is het St. Anna
Gilde. Een geschiedenis over hen die ongetwijfeld
ook de geschiedenis is van het dorp Westerhoven.

De Rouwpiek der St. Anna Gilde te
Westerhoven
Als men de St. Anna gilde te
Westerhoven ziet lopen dan heeft de
hoofdman zijn hoofdmanspiek bij, een houten houtgesneden stok met
een beeltenis van St Anna bovenop of een soort speer waarvan de
punt van zilver is met twee belletjes.
Maar de Gilde heeft nog een derde piek, nl een rouwpiek.
Hierover het volgende:
Het vermoeden was dat deze zwarte piek die wij als rouwpiek bij
begrafenissen in gebruik hebben wel eens het oudste goed kon zijn
dat de gilde bezit. Ter verduidelijking, het betreft een ijzeren piek,
zwart van kleur, totale lengte ongeveer 33 cm, het breedste punt
ongeveer 7 cm. Op het blad van de piek staat aan weerszijden een
wapenschild. Het schild is ongeveer 6 cm lang en 5 cm breed en op
het schild staat een kroon, voorzien van 5 bladeren. Op het schild
staan twee gaande leeuwen, omringd door 7 blokken. De piek is
bevestigd op een zwarte stok, waarop de initialen P.G. uitgekerfd zijn,
die van Peerke Gevers.
Het wapenschild op de piek bleek het wapen van de Prins van
Friesland te zijn, dat voor het eerst gevoerd was ten tijde van George
van Saksen, begin 1600 en in gebruik bleef tot eind 1800. De zeven
blokken rond de leeuwen symboliseren de Zeven Vrije Friesche
Zeelanden wat dateert uit de middeleeuwen. De 7 blokken zijn later
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de 7 plompebladen op de vlag van het huidige Friesland geworden.
De piek was als wapen in de 16e en 17e eeuw in gebruik geweest bij
het Staatse leger en werd in 1708 als wapen afgeschaft.
De rouwpiek die de gilde bezit is een zogenaamde "sponton". Deze is
in gebruik genomen in de 2e helft van de 18e eeuw, dus na 1650, en
was in gebruik bij zowel infanterieregimenten van het Staatse leger
als bij de diverse schutterijen. Deze piek werd gevoerd door officieren
van de eenheden en had zowel een functionele als ceremoniële
waarde. Het basismodel werd steeds aangevuld met de naam of het
wapen van de streek, stad of dorp of regiment die het wapen had
aangekocht, in dit geval Friesland.
Het Reglement en Generaele ordres voor de regiment infanterie van
den Staat uit die tijd zegt hierover:
"De Spontons der Officieren van alle Regimenten, zullen zeeven voet
Rhynlandsche Maat lang zyn, het Yzer booven dezelve en de Schoen
daar onder begreepen; derzelver Stang zal zwart zyn, en men zal
dezelve Spontons laaten maaken, wat aangaat de form, zoo als het
Regiment Hollandsche Gardes te voet dezelve thans heeft, by welk
Regiment het model te zien zal zyn. De Regimenten, die tot hier toe
langer Spontons gehad hebben, zullen dezelve aanstonds, na dat zy
deeze ordre ontvangen hebben, tot de voorsz. Maat laaten
verkorten."
Het Groot Militair Woordenboek uit die tijd zegt verder:
"SPONTONS: Sie Wapenen van de Infanterie"
"WAPENEN van de Infanterie: De Capiteyns moeten hebben pieken
van tien voeten met driekante Spitsen, de Lieutenants Spontons of
Partusaanen, en de Vendrigs Pieken van neegen voeten met platte
Spitsen van de figuur van een blad. Dog dat Geweer voor Capiteyns
en Vendrigs is onnut, en maar Ballast, en van geen desentie in een
Batailje, derhalven soude ik Spontons voor alle Officieren
praefereeren; een kenner van een Battailjon kan dog wel sien in wat
character de Officieren syn, aan de plaats daar sy gerengeerd syn:
Het is scherp verbooden aan Huysluyden, wapenen van Deserteurs te
koopen."
Uit al deze gegevens weten we nu dat het wapen een Sponton is,
gemaakt tussen 1650 en 1708 in gebruik bij de troepen afkomstig uit
Friesland in dienst van het Staatse leger en gebruikt door de
Officieren daarvan mogelijk een Luitenant of anders een Kapitein of
Vaandrig.
Maar hoe komen wij er dan aan? Volgens sommigen kwam Peerke
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Gevers opeens met deze piek aanzetten. Dit klopt ook wel, maar als
rouw-piek!!! Jolles verhaalt in 1930 dat onze gilde een
Hoofdmanspiek heeft en een zilveren piek met twee belletjes. Deze
laatste is volgens de keurtekens afkomstig uit de 20e eeuw. Ik
vermoed dan ook dat toen Peerke Gevers Hoofdman was, de zwarte
piek hem een doorn in het oog was. Men verkocht de gronden die in
het bezit van de gilde waren en toen was er geld om wat te kopen,
zoals de huidige hoofdmanspiek. De oude verhuisde naar de plaats
als rouwpiek. Er werd een nieuwe stok onder gezet en daar heeft P.G.
zijn naam in gezet. Ikzelf vermoed dat de ijzeren piek vanaf het jaar
van heroprichting gediend heeft als Hoofdmanspiek. Samen met de
platen Capityn en Vaandrig behoren zij tot de eerste uitrusting die
een gilde nodig had.
Hoe men toen aan de Piek gekomen is? Hierna moet ik alleen maar
naar raden, alhoewel ik een zeer goede suggestie heb. Tussen 1650
en 1750 is ons dorp verschillende malen geplunderd en
gebrandschat. Dit laatste wil zeggen dat men af kon kopen dat men
geplunderd werd. Als het gildezilver nog niet was geplunderd dan zou
het wel gebruikt zijn ter afkoping.
In 1702 hebben 10.000 man vijandelijke troepen tussen Westerhoven
en Riethoven gebivakkeerd voor enige dagen, waarbij alle dorpen en
ook Westerhoven vrijwel geheel leeggeroofd zijn. De troepen aten en
werden betaald van wat men onderweg veroverde. Toen deze weer
vertrokken waren, bleef er een diepe put achter. Het verhaal leek zich
na enige jaren te gaan herhalen. Het Staatse leger heeft daarop
troepen te Eersel gelegerd ter verdediging van het Brabantse land
hier. Deze troepen waren de Hanoveraanse troepen te voet en te
paard en de troepen van de Prins van Friesland. Men schrijve het jaar
1707. Dit is een jaar voordat de Spontons officieel werden afgeschaft.
Mogelijk heeft toen een gildebroeder ter vervangen van de verloren
gegane Hoofdmanspiek de piek gekregen, gekocht of gevonden.
De gilde heeft nog even doorgesudderd tot het op sterven na dood
was, omstreeks 1750. En bij het heroprichten van onze Gilde in 1760
kwam deze piek weer te voorschijn.
Jacques van Veldhoven
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Bergeijk wil graag dé fietsgemeente van
Brabant worden, daarnaast is fietsen
natuurlijk duurzaam en goed voor de
gezondheid. Bergeijk investeert daarom
de komende jaren in de realisatie van
diverse fietsverbindingen. Deze
fietsverbindingen zijn in de
Gemeentelijke Visie Mobiliteit in november 2018 door de
gemeenteraad vastgesteld. Bij de vaststelling van deze visie op
mobiliteit heeft de gemeenteraad de wens uitgesproken om voor de
behandeling van de Perspectievennota een besluit te willen nemen
als het gaat om de prioritering van deze fietsverbindingen. Op 6 juni
heeft de gemeenteraad het besluit genomen.
Bergeijk heeft een hoge ambitie als het gaat om fietsen en wil
daarom investeren in een aantal fietsverbindingen door deze te
realiseren of te optimaliseren. In de gemeenteraadsvergadering van
22 november 2018 heeft de gemeenteraad van Bergeijk deze
fietsambitie bekrachtigd door zes fietsverbindingen te benoemen
waar de komende jaren de focus op ligt. Het betreft de volgende
fietsverbindingen:
 Luyksgestel – Weebosch
 Bergeijk – Stedelijk gebied van Eindhoven
 Eersel – Bergeijk
 Walik – Steensel
 Kempervennen – Westerhoven
 Witrijt – Eersel
Deze fietsverbindingen staan los van de fietspaden Heuvel (tussen
Westerhoven en Riethoven), Schoolstraat (Riethoven),
Broekhovenseweg (Riethoven) die al in voorbereiding zijn en
Ploegpad (Bergeijk) welke nu in uitvoering is. Daarnaast zijn de
afgelopen jaren de fietsverbindingen Loo – Weebosch, Heuvel
(Westerhoven), Molenstraat, Gildestraat en Dorpsstraat (Riethoven)
en de fietsverbinding Bisschop Rythoviusdreef (Riethoven-Walik).
Kortom er wordt de laatste jaren en zeker ook de komende jaren
veel geïnvesteerd in fietspaden en fietsverbindingen.
Met het raadsbesluit wat de gemeenteraad op 6 juni heeft genomen
heeft de gemeenteraad voor de zes betreffende fietsverbindingen de
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voorkeurstracés benoemd. Daarnaast hebben ze prioritering
aangebracht in de zes fietsverbindingen. De voorkeurstracés kunnen
nu verder worden voorbereid zodat ze de komende jaren ter
uitvoering kunnen worden gebracht. Alle tracés zijn al bekend. Soms
liggen ze op de openbare weg of ernaast. In een enkel geval gaat
het om een nieuw pad in het vrije veld
Voorkeurstracés
Aan de hand van een studie zijn verschillende tracés ten opzichte
van elkaar beoordeeld. In overleg met de Dorps- en Kernraden zijn
de voorkeurstracés voorgesteld aan de gemeenteraad welke zijn
beoordeeld op ruimtelijke inpassing, comfort, verkeersveiligheid,
sociale veiligheid en reistijd.
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Prioritering
Omdat niet alle fietsverbindingen tegelijk gerealiseerd hoeven en
kunnen worden heeft de raad een prioritering aangebracht. De raad
zet voor de korte termijn in op de voorbereiding en realisatie van de
fietsverbindingen Luyksgestel – Weebosch en Bergeijk – Stedelijk
gebied. Voor de middellange termijn wordt ingezet op de
schoolroute Eersel – Bergeijk en Walik – Steensel. Voor de lange
termijn wordt ingezet op de toeristische fietsverbindingen
Kempervennen – Westerhoven en Witrijt. Met deze prioritering naast
de al bestaande plannen zet de gemeente Bergeijk in op directe,
veilige en comfortabele fietsverbindingen voor alle doelgroepen.
Hierdoor kan het fietsgebruik worden bevorderd zodat het een goed
alternatief kan zijn voor autogebruik.
Investeringen
De investering ten behoeve van de zes fietsverbindingen wordt
geraamd op 6,5 miljoen euro. Op dit moment is in de
meerjarenbegroting van de gemeente 2,5 miljoen euro
gereserveerd. Dit is minder dan de geraamde 6,5 miljoen euro. Voor
aanvullende middelen zullen kansen worden aangegrepen voor
subsidies en andere cofinancieringsmogelijkheden.
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De Kempengemeenten willen meer grondstoffen uit huishoudelijk
afval gaan halen. U bent een belangrijke spil in de afvalinzameling
en dus ook in kringloop van grondstoffen. Daarom vinden wij het
belangrijk om u zo goed mogelijk te ondersteunen om het scheiden
van afval mogelijk te maken. Weggooien van grondstoffen is zonde
omdat onze aarde niet onuitputtelijk is en grondstoffen op termijn
opraken.
Het afvalbeleid van Bergeijk en de andere Kempengemeenten richt
zich op het zoveel mogelijk scheiden van afval aan de bron, dus
binnen de huishoudens. Doordat u afval gescheiden aanlevert,
kunnen er bruikbare grondstoffen uit het afval worden gehaald.
Materialen worden opnieuw gebruikt of na bewerking weer ingezet
als grondstof voor nieuwe producten.
We willen daarom graag van u weten hoe u hier over denkt en wat
daar volgens u voor nodig is. De uitkomsten van dit onderzoek
gebruikt de gemeente om afvalscheiding zo makkelijk mogelijk te
maken.
Tot maandag 8 juli kunt u de enquête online en anoniem invullen.
Ga daarvoor naar www.bergeijk.nl/afvalenquete
Alvast hartelijk dank voor uw reactie.
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WVK-groep en ISD de Kempen samen verder als
KempenPlus.
Vanaf 1 juli 2019 gaan WVK-groep en ISD de Kempen samen verder
als KempenPlus. Dit is het nieuwe participatiebedrijf van de
Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden.
De dienstverlening verandert verder niet.
Waarom samen verder?
Door de vorming van het participatiebedrijf spelen de
Kempengemeenten in op de Participatiewet. Als gevolg van deze
wet is de gemeentelijke verantwoordelijkheid op het terrein van
werk en participatie veranderd.
Deze veranderingen hebben ertoe geleid dat de
verantwoordelijkheid van gemeenten voor de toeleiding naar werk
van inwoners met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt is
toegenomen, terwijl tegelijkertijd de daarvoor vanuit het rijk
beschikbare gestelde budgetten afnemen. Met de vorming van
KempenPlus realiseren de betrokken gemeenten dat een
toekomstbestendige uitvoering wordt gerealiseerd.
Wat doet KempenPlus?
KempenPlus helpt de inwoners van de Kempengemeenten, die daar
ondersteuning bij nodig hebben, om terug aan het werk te gaan.
Voor de cliënten die niet kunnen werken, wordt er een andere vorm
van participatie gezocht. En als het nodig is, worden cliënten met
een uitkering aan een (tijdelijk) inkomen geholpen.
De inwoners van de gemeenten herkennen KempenPlus straks
wellicht het beste aan de groen-medewerkers die dagelijks de
openbare ruimte onderhouden. Naast hen zijn er nog vele
medewerkers gedetacheerd bij Kempische bedrijven of werkzaam in
ons eigen bedrijf in Bladel. Met circa 800 medewerkers is
KempenPlus één van de grootste werkgevers in de regio.
De dienstverlening voor WMO en schuldhulpverlening gaat niet mee
van ISD naar KempenPlus. Deze wordt vanaf 1 juli samen met
Jeugdzorg uitgevoerd door de nieuwe afdeling Maatschappelijke
Dienstverlening van de Samenwerking Kempengemeenten.
Nieuwe gegevens
Het adres van KempenPlus is Raambrug 8 in Bladel. Dit is het
gebouw waar momenteel WVK-groep gevestigd is. Het nieuwe
telefoonnummer is 0497-33 12 00.
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Kijk om je heen
zonder opsmuk door techniek,
wetenschap en wie bezig is met
de uitleg van.
de materiële doorgang van hoe
alles is gekomen
denken in oorzaak van ellende
zonder oplossing.
vele mensen zijn met van alles en nog wat bezig
het zich druk maken over en het niet weten hoe het afloopt.
kijk naar ongerepte natuur
wat is ze toch prachtig mits onaangetast
door de menselijke hand, vernietigend vanwege hebzucht.
kun je de vogeltjes zien?
de zwaluw in hoge snelheid
haastig in het luchtruim om wat te pikken
voor zijn leven of dat van de kroost.
kleine eitjes kapot
de nieuwe lente of zomer weer in de wereld gekomen.
met grote blijdschap vliegt het de ruimte in
zo het jammerlijk door een wilde kat wordt opgevreten.
het gaat alsmaar zo door.
moeder zwaluw vliegt in de vrije natuur verder,
hoort ’s morgens en in avond de merelzang.
hoe geweldig is dit niet om met volle teugen te mogen ervaren.
luisteren, terwijl zittend op een bankje.
Genieten, meer dan een mens zeggen kan.
vele wetenschappelijke onderzoeken hebben plaatsgevonden
en bevestigd dat indien de mens ze wil erkennen en inzien
dat verse groenten zonder tussenkomst van tv kijken
enkel door een paar uur per dag buiten zijn en ernaar te kijken,
door te wandelen en te ruiken
die groenten zoveel beter smaken en je gelukkiger maken.
dat is pure natuur.
F.v.V.
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DATA
Wij wensen alle
MikMak lezers
een mooie
zomer toe, wij
zijn er weer in
september

Juni
30 juni

Terrasconcert Mgr. Biermansplein

Juli
do 11
za 20

Eetpunt Hoefzicht/Woest
Ophalen oud papier

Augustus
do 8
za 17

Eetpunt Hoefzicht/Woest
Ophalen oud papier

September
za 28

De Westerhovense Kwis

do. 15 aug, uiterste datum inleveren kopij MikMak september 19
za. 24 aug, de MikMak september 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
06-52765150
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

