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Activiteiten voor ouderen
Juni 2019

maandag
9.00 – 11.15
13.30 – 16.30
20.00 – 22.00
maandag
14.00 – 15.30
maandag
13.00 - 16.30

3e - 17e - 24e
meer bewegen voor ouderen
biljarten en kaarten
repetitie zanggroep Kloos
17e - 24e
bespreking van Engelse romans.
10e
fietsen ± 25 km.

dinsdag
13.30 – 16.30
dinsdag
16.30 – 19.00

4e - 11e - 18e - 25e
koersbal
11e - 25e
samen koken en eten

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

5e
kienen
5e - 12e - 19e - 26e
volksdansen
koorrepetitie “De Wielewaal”
jeu de boules (behalve bij slecht weer)
12e - 19e - 26e
kaarten en biljarten

donderdag
17.30

13e
eetpunt bij Woest

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

7e - 14e - 21e – 28e
dagbesteding programma :
servicepunt voor hulpmiddelen
lunch.
dagbesteding
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Alle
activiteiten
zijn in
Hoefzicht
tenzij anders
aangegeven

vrijdag
7e - 14e – 21e – 28e
14.00 – 15.00 bewegingstherapie
15.00 – 16.00 bewegingstherapie
28e
vergaren van de MikMak

vrijdag
13.30

diverse extra activiteiten in juni:
vrijdag

07 juni creatief met bloemen

vrijdag

14 juni soep koken

vrijdag

21 juni kienen

vrijdag

28 juni bezoek kringloopwinkel

Menu Eetpunt Hoefzicht/Woest

do. 13 juni 2019
Voor 55
plussers, prijs
€ 10,-maar let op er
is een limiet.
Opgeven tot
uiterlijk
za 8 juni

Chinese tomatensoep
Tagliatelle met zeevruchten
of
Tagliatelle met kippendijen
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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25 JAAR DE BUITENGAANDER
Volgend jaar is het zover, dan vieren we het 25-jarig bestaan van
het ontmoetingscentrum. In dit jubileumjaar is het ook 40 jaar
geleden dat De Ster is geopend. Ons eerste gemeenschapshuis op
de plek waar nu de basisschool is gevestigd.
De eerste vergaderingen voor de organisatie van het jubileumjaar
zijn al achter de rug en er zijn werkgroepen geformeerd om er een
feestelijk jaar van te maken. Ongetwijfeld zal er de nodige hulp
gevraagd worden van vrijwilligers om de plannen die gemaakt zijn
te gaan verwezenlijken. Allemaal om er een feestelijk jubileumjaar
van te maken! We laten nog van ons horen…..

Voor onze plannen zijn we op zoek naar foto’s van de
laatste 40 jaar. Het onderwerp op de foto moet 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 je je
herinnert over De Ster en De Buitengaander en wil je ze
met het publiek delen? Wij zien ze graag tegemoet. Je
kunt je verhaal sturen naar info@buitengaander.nl of
middels een briefje in onze brievenbus.
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VRIJWILLIGERSFEEST
Op vrijdag 21 juni worden ‘onze mensen’ uitgenodigd voor het
jaarlijkse vrijwilligersfeest. Dé gelegenheid om bestuur, personeel,
barvrijwilligers en activiteitenvrijwilligers te bedanken voor hun
inzet gedurende het jaar. Zonder hen is er geen leven in de
brouwerij en kunnen we niet doen wat we nu allemaal doen.
Heb je ook zin in zo’n feestje? Sluit je aan bij de club van
Buitengaanders om te klussen, te besturen, te poetsen, te tappen,
te sjouwen, te filmen, te organiseren, ……..


KENNISMAKERS
Donderdag 6 juni is er weer een Kennismaker aan het woord.
Marcel Gladdines, uit onze eigen Braambossche gelederen, vertelt
over de historische maanlanding. In juli 2019 is het 50 jaar geleden
dat de mens voet op de maan zette. Dit was een bijzondere
prestatie. Of was het gekkenwerk?
De maanlanding op 20 juli 1969 was het hoogtepunt van de
ruimtewedloop tussen de Verenigde Staten en Rusland. De
ruimtewedloop begon op 4 oktober 1957 toen de russen de Spoetnik
1, de eerste kunstmatige satelliet, lanceerde. Dit was een klap voor
de Verenigde Staten, die zich tot die tijd technologisch superieur
voelde ten opzichte van Rusland. Daarna slaagden de Russen ook
erin het eerste levende wezen (de hond Leika) in een baan rond de
aarde te brengen en later de eerste mens (Joeri Gagarin) in de
ruimte.
Daarop kondigde de toenmalige president J.F. Kennedy op 25 mei
1961 in een beroemd geworden toespraak het volgende aan: “Ik
geloof dat deze natie zich zou moeten inzetten om, voordat dit
decennium voorbij is, het doel te bereiken van een man op de maan
te laten landen en hem veilig terug te brengen naar de aarde.”
Dit legde de basis voor het Apollo programma en de Apollo 11 met
Niel Armstrong als eerste mens op de maan. Het ging gepaard met
grote druk en risico’s. Zo was het doel van de Apollo 8 (kerstvlucht
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1968) in eerste instantie het testen van de maanlander in een baan
om de aarde. Maar omdat men vreesde dat de Russen al eerder een
missie naar de maan zouden sturen, koos men ervoor om, 16 weken
voor de lancering, de Apollo 8 een testvlucht rond de maan te laten
maken. Dit was de eerste keer (en slechts 7 maanden voor de
maanlanding) dat er mensen in een baan rond de maan vlogen.
Razendsnel werd daarna de maanlander tweemaal in de ruimte
getest voor de daadwerkelijke maanlanding in juli 1969. Ook het
ontwerp van de maanlander stond onder grote druk: allerlei
aanpassingen en verbeteringen kwamen op het laatste moment tot
stand. En de belangrijkste vraag was: werkt het
lanceringsmechanisme van de maanlander om de mens weer terug
te brengen op aarde? De maanlanding zelf was ook op het randje:
de computer van de maanlander bleef maar foutmeldingen geven,
de brandstof was vrijwel op en op het laatste moment wisten de
astronauten Armstrong en Aldrin een ongeschikte landingsplaats
(een krater) te omzeilen. Maar het lukte! Meer dan 600 miljoen
mensen zagen de eerste stap van Niel Armstrong rechtstreeks op de
televisie. Een fenomenale en historische prestatie.
In de lezing zal Marcel Gladdines ingaan op al deze aspecten van het
ruimtevaartproject van de Verenigde Staten en de Apollo 11 in het
bijzonder. Met een presentatie van de letterlijke tekst van de
communicatie tussen de astronauten en het controlecentrum in
Houston gedurende de laatste minuten van de maanlanding.
Voorzien van de nodige uitleg en filmbeelden. Beleef de historische
maanlanding zelf mee!
Marcel Gladdines is chemicus en was 10 jaar ten tijde van de eerste
maanlanding. Daar startte zijn interesse in ruimtevaart/astronomie
en hij is alle ontwikkelingen op deze gebieden blijven volgen.
De avond is gratis te bezoeken en begint om 20.00 uur. Iedereen is
van harte welkom.
Bibliotheek de Kempen organiseert de Kennismakers op
verschillende locaties. In De Buitengaander is dat (in principe) op de
eerste donderdag van de maand. Het is een soort ‘open podium’
waar iedereen die een interessante hobby, speciale kennis of beroep
heeft, daarover kan vertellen en laten zien. (Deze inloopavond is
niet bedoeld voor commerciële doeleinden; om een bedrijf of
(startende) ondernemer zijn/haar producten of diensten te laten
promoten.)
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Ben jij ook een Kennismaker? Meld je aan:
kennismaker@bibliotheekdekempen.nl



AGENDA BUITENGAANDER
06-06
12-06
16-06
21-06

Kennismaker Marcel Gladinnes
Jaarvergadering WBE
Jeugdthema concert Fanfare Irene
Vrijwilligersbedankavond

20.00u
19.00u
15.00u


Oproep Mederedacteur(m/v) Dorpsblad
MikMak
Beste Lezers,
Maandelijks verzamelen en verzorgen wij het
plaatselijke nieuws
voor u. Deze nieuwtjes / activiteiten enz. kunt
u dan lezen in uw Dorpsblad De MikMak.
Onze redacteur kan hierbij af en toe wel wat
hulp gebruiken.
Het gaat om het samenstellen van de inhoud van het blad waarvan
de kopij per mail door de diverse verenigingen e.a. wordt
aangeleverd.
Na een inwerkperiode kun je elkaar desgewenst
dan ook eens aflossen. Natuurlijk krijg je ondersteuning
van de huidige redactrice Jo Coppens.
INTERESSE? meldt u aan bij : mikmakwesterhoven@gmail.com
of bel met Frank Claas t. 06-303 987 85 of Jack van Beek t. 06-534
986 42
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Zaterdag 28 september; de 3e Westerhovense Kwis.
Na twee zeer geslaagde Westerhovense kwissen in 2018 en in 2017,
vindt op zaterdag 28 september de derde editie van de
Westerhovense Kwis plaats.
Hiertoe willen wij jou van harte uitnodigen om (weer) mee te gaan
spelen in de Kwis van 2019.
De Feest- en uitlegavond van de 3e Westerhovense Kwis 2019 vindt
plaats op vrijdag 04 oktober.
Hoe kun je meedoen?
Ga binnen je familie, vereniging, bedrijf, vriendenclub,
wagenbouwersgroep, hobbyclub of noem maar op, op zoek naar
teamleden. Wij adviseren een team bestaande uit circa 10 à 15
personen uit diverse leeftijdscategorieën. Bedenk een originele
teamnaam, download het inschrijfformulier via www.westerhovenevents, vul het formulier volledig in en lever dit zo spoedig mogelijk
in bij: Frank Claas, Meanderstraat 23, mail frank.claas@planet.nl
Je ontvangt dan via de teamcaptain, medio september alle verdere
van belang zijnde informatie om met jouw team de Westerhovense
kwis te spelen, op 28 september een super gezellige, uitdagende,
competitieve en spannende avond met elkaar te beleven en mee te
dingen naar de prijzen. Daarbij komt dan nog een gezellig
dorpsfeest op 04 oktober in de Buitengaander.
In het reglement voor de Westerhovense kwis kun je de verder van
belang zijnde informatie vinden zoals de teamopbouw, de
inschrijfvoorwaarden, de werkwijze en de algemene informatie.
Dit reglement is te downloaden via: www.westerhoven-events.nl
Dus: aarzel niet: formeer je team en ding op 28 september
mee naar de overwinning en de eeuwige roem in de
Westerhovense Kwis.
Wil je meer informatie; bel dan naar 06-30398785 of stuur een mail
naar frank.claas@planet.nl
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Met vriendelijke groet van het organiserende comité Westerhovense
Dorpskwis:
Miriam Bolte, Joost van Beek, Noa van Beek, Frank Claas, Peter
Claes, Stefan Cremers, Fer van Maasakkers, Peet Kaptheijns,
Brigitte van de Pas, Juul van der Zanden en Peter Verhoeven.



Wij zijn op zoek naar

een witte tornado!
Ben jij vanaf september beschikbaar om een ochtend of middag
bij ons te komen poetsen, neem dan even contact op
via 06-13.80.44.86 of stuur een mailtje naar
francien.das@bouffantes.nl
Groetjes,
Marcel en Francien Das
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Eindfeest en vrolijke stoet groep 8
Op donderdag 4 juli is het dan echt zover:
het eindfeest van groep 8!
Een vrolijke stoet door het dorp.
We zouden het leuk vinden als jullie allemaal
langs de route staan om hen toe te juichen.
Aanvang stoet: 19:00u
De route : parkeerplaats ZSC – Lange Akkers – Heuvel –
Steenovens – Hoefakkers – Aan de Heerstraat – Heuvel
– Beukenlaan – Meanderstraat – Dorpstraat –
Plataanstraat – Lindenstraat – Meidoornstraat Kerkstraat – Dorpstraat – Wapen van Westerhoven (zie
ook onderstaand routekaartje). Bij het Wapen van
Westerhoven zullen de kinderen op feestelijke wijze
worden ontvangen, waarna hun feestavond begint.
We hopen jullie in groten getale te zien langs de route,
zodat we er een onvergetelijk afscheidsfeest
van kunnen maken!
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Hanen toepen op kermismaandag
Op kermismaandag 27 mei a.s. in er weer het traditionele hanen
toepen
in café/zaal Het Wapen van Westerhoven, Dorpstraat 26 te
Westerhoven van 13.00 uur tot 17.30 uur.
Duo Sound zal weer voor de muzikale omlijsting zorgen.
De hanen kraaien nu al om bij de toepers te komen.
De organisatie is in handen van Biljartvereniging “De Poedels”
Wij wensen iedereen veel kermisplezier en succes met het kaarten.
Biljartclub “De Poedels”
Wim Verhagen
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NIEUWS VAN FANFARE
IRENE
Waarom fanfare Irene?
Of misschien kan ik beter vragen:
Waarom muziek?
Dat sporten goed is voor lijf en leden
is bij iedereen bekend. En natuurlijk
is het goed om je lijf en je leden in
goede conditie te houden. Zeker in
onze huidige maatschappij waarin,
zowel jong als oud, vele uren per
dag zittend doorbrengen. Dan is het
zeer verstandig om met enige regelmaat wat lichamelijke
inspanning te oefenen. Dus sporten is gezond, zou iedereen moeten
doen.
Onderzoek heeft echter uitgewezen dat muziek luisteren ook een
hele belangrijke factor is voor het welzijn van de mens. De meeste
mensen zetten graag af en toe muziek op. Of het nu de radio in de
auto is of onze favoriete cd tijdens een avondje op de bank; het is
gewoon lekker om iets op de achtergrond te hebben. Maar wist je
dat muziek luisteren niet alleen leuk is?
Wist u dat naar muziek luisteren zowel lichamelijk als geestelijk
goed voor je is. Onderzoek heeft aangetoond dat er zes redenen zijn
waarom muziek luister goed voor u is:
1. Muziek is ontspannend
2. Betere nachtrust
3. Lagere bloeddruk
4. Betere sportieve resultaten
5. Meer endorfine en dopamine
6. Je brein blijft scherper
Tot zo ver hebben we alleen besproken waarom muziek luisteren
gezond is. Je kunt dat ook een stuk actiever aanpakken en zélf
muziek gaan maken. Dat heeft alle bovengenoemde voordelen, en
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dan nog een stuk meer. Een belangrijk extra effect van muziek
maken is dat je hersenhelften beter leren om met elkaar samen te
werken.
Je hebt ze namelijk allebei nodig om bijvoorbeeld je gehoor, je
motoriek en zelfs het lezen van je bladmuziek op elkaar af te
stemmen. Bij kinderen met muziekles heeft dat zelfs een lichte
stijging van het IQ tot gevolg. Ook volwassenen kunnen hun brein
echter gezond houden door met muzieklessen te beginnen!
Muziek luisteren is dus goed, muziek maken is nog beter!
Dat is de reden waarom alle leden van fanfare Irene zo veel plezier
hebben in het beoefenen van muziek. Dat is ook de reden dat wij als
vereniging graag mee werken aan de muzieklessen op de
basisschool.
Zin om een keer mee te komen doen? Elke dinsdagavond vanaf acht
uur kunt u komen kennismaken met ons tijdens onze repetitieavond
in de Buitengaander.
Tot binnenkort?
Fanfare Irene.
Themaconcert Leerlingen
Op 16 juni as. Hebben onze leerlingen weer een grandioos
concert voor ingestudeerd. Ze nemen u mee op reis en ondertussen
kunt genieten van hun mooie muziek.
e.e.a. vindt plaats in de Buitengaander aanvang 14.30u.
Terrasconcert fanfare Irene
Op 30 juni vindt ons jaarlijks openluchtoptreden plaats
op het Mgr. Biermansplein. Irene’s concertband,
slagwerkgroep Beat It en het leerlingenorkest Thats It hebben ook
hiervoor weer een mooi scala aan nummers voor u geselecteerd.
Ook onze juniors zullen op deze dag voor u optreden.
U bent van harte welkom en kunt plaatsnemen op het terras van het
Wapen van Westerhoven vanwaar u van onze optredens kunt
genieten desgewenst onder het genot van.
Tot zondag 30 juni aanvang ca. 14.30u.
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Donateur-actie
Beste inwoners, in de maand juni houden wij weer onze jaarlijkse
donateur-actie. We hopen dat we weer op uw steun mogen rekenen.
Een kleine bijdrage voor het onderhoud aan onze instrumenten.
Onderhoud wat noodzakelijk is om de instrumenten in goede
conditie te houden zodat ze langer meegaan en een goede klank
waarborgen.
Met vriendelijke groet Jack van Beek, voorzitter
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 slim 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 13 juni 2019:
Wat betekent het wanneer je dementie krijgt?
Iedere maand ontvangen we een deskundige op het gebied van
dementie. Vanavond de expert bij uitstek. Namelijk de persoon die
uit eigen ervaring kan vertellen hoe het is om te leven met
dementie. Het zal een indrukwekkende avond worden.
Voor meer informatie kunt u mailen naar info@welzijndekempen.nl
of bellen naar 0497-514746
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Yoga Buddhi bestaat 15 jaar
Ook jij bent welkom tijdens deze feestweek!

Yoga Buddhi bestaat dit jaar 15 jaar! Om dat te vieren organiseren
we een ‘yoga-feestweek’. Van 24 t/m 30 juni vinden er verschillende
yogalessen, workshops en andere leuke activiteiten plaats in de
yogaschool in Westerhoven. De opbrengst van de feestweek gaan
bovendien naar War Child.
Wil je een keer meedoen met een van de lessen? Heb je zin om deel
te nemen aan een workshop? Of ben je gewoon nieuwsgierig
geworden en wil je een kijkje komen nemen? Dat kan.
Iedereen is welkom in de yogaschool van Janne Baudoin tijdens
deze feestweek, ook als je niet wenst deel te nemen aan een
activiteit.
Leden en ook niet-leden die kennis willen maken met yogha buddhi
of Yoga Buddhi beter willen leren kennen zijn van harte welkom.
Kom gerust langs! Er staat voor iedereen een kopje thee klaar.
Neem voor meer informatie een kijkje op onze website:
www.yogabuddhi.nl. Inschrijven voor een of meerdere activiteiten
kan door een mailtje te sturen naar janne@yogabuddhi.nl.
Wanneer: maandag 24 t/m zondag 30 juni
Tijd:
Dagelijks tussen 07u15 en 22u00
Waar:
Yoga Buddhi
Leemskuilen 12 5563 CK Westerhoven
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Kom naar de
“Meespeeldagen” bij Scouting
Rythovius!
Het moment om eens te komen kijken
én
te ervaren wat Scouting is!
Elke zaterdag beleven we bij scouting geweldige
avonturen!
Hou jij ook van buiten spelen, rennen, hutten bouwen,
knutselen, de natuur, speurtochten, kampvuur, spelletjes
en wil je ook graag wat leren?
Dan is scouting echt iets voor jou!
Kom een keer meespelen en ervaar zelf hoe leuk het is bij
Scouting Rythovius!

Je bent zaterdag 15 juni van harte welkom!
 Bevers is voor kinderen van 4 t/m 7 jaar en zijn
welkom van 10:30 tot 12:30 u.
 Welpen is voor kinderen van 8 t/m 11 jaar en zijn
welkom van 13:30 tot 16:00 u.
 Ben je 12 jaar of ouder dan ben je iedere vrijdag van
19:00 tot 21:00 uur welkom om eens te kijken bij de
Scouts of Explorers.
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We ontmoeten je graag op onze
blokhut D’n Duvelshoek
Molenstraat 37 in Riethoven
Voor meer informatie of vragen kun je contact
opnemen met:
De Beverstaf via email bevers.rythovius@gmail.com of
bel naar Jozé de Bont 06-40050085
De Welpenstaf via email welpen_riethoven@outlook.com
of
bel naar Tine Stevens 06-20857285
Tot ziens!
De Bever- en Welpenstaf
Scouting Rythovius (Riethoven/Westerhoven)
Scouting laat je uitdagen!

www.scoutingriethoven.nl
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Beste lezers van de Mik Mak
Wij gaan u met enige regelmaat informeren over het reilen en zeilen
van de dorpsraad Westerhoven via de Mik Mak.
Wij zijn Ad Bone Voorzitter, Joop Kock secretaris, Frank Terheijden
penningmeester en Ruud Schrijvers lid in ons bestuur.
Ook onze dorpsondersteuner Helma van Gerven kan informatie met
u delen over haar activiteiten in Westerhoven.
Op onze website kunt u informatie vinden over onze projecten die
wij onderhanden hebben. Een kolom met de laatste nieuwsfeiten in
ons het dorp en uit de omgeving van de gemeente Bergeijk.
De website is te bereiken via het intoetsen van de tekst
WWW.dorpsraadwesterhoven.nl
Heeft u nog mooie foto’s van oude locaties of gebeurtenissen uit het
verleden in Westerhoven die wij (met naamsvermelding) mogen
gebruiken voor deze website en heeft u vragen over deze website of
over de dorpsraad?
Neem contact met ons op via
email:dorpsraadwesterhoven@gmail.com
De agenda en notulen van ons overleg worden ook in de website na
goedkeuring door de vergadering gepubliceerd op onze website.
De Mik Mak levert voor ons dorp een belangrijke bijdrage aan het
publiceren van sociale, culturele en sportieve activiteiten die onze
inwoners organiseren. Een nieuwsbron van ons voor ons. Daarom
denken wij als dorpsraad dat een woord van dank aan de redactie
van de Mik Mak op zijn plaats is.
De dorpsraad is sponsor van de Mik Mak. Maar als blijk van
waardering is besloten het hoofdsponsorschap te aanvaarden
waarmee onze bijdrage zich gaat verdubbelen.
Een gezonde onafhankelijke nieuwsbron is hard nodig waar we van
op aan kunnen in deze tijd.
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Het Rode Kruis afd. De Zaligheden
organiseert in juni 2019 2 cursussen in
Westerhoven:
Reanimatie/AED (In samenwerking 6
minuten Werkgroep Westerhoven)
Wist u dat 75% van de reanimaties in
de thuissituatie plaats vinden? En dat ELKE seconde telt. Hoe eerder
wordt gestart met het geven van borstcompressies in combinatie
met beademingen en het toedienen van een schok via een AED hoe
groter de kans van overleven. In deze basiscursus leer je: hoe je
een hartstilstand herkent, wat je als eerste moet doen en hoe je
reanimeert en een AED gebruikt. Een reanimatiecursus kan door
iedereen worden gevolgd vanaf 14 jaar, mits er geen ernstige
lichamelijke of mentale beperkingen zijn. Na afloop krijg je een
certificaat van het Rode Kruis. De kosten zijn (speciale prijs!) € 20
(incl. boekje). Eén cursus duurt totaal 4 uur en is verdeeld over 2
maandag avonden, 17 en 24 juni 2019 van 20.00-22.00 uur.
De cursus wordt gegeven in Westerhoven. Maximaal 6 cursisten per
avond. Wees er snel bij want vol=vol!
EHBO aan baby en kind
Elk jaar worden er gemiddeld 45.000 kinderen van 0 tot en met 4
jaar behandeld op de Spoedeisende Hulp. Het zou toch fijn zijn als
je bij hoofdletsel, een hersenschudding of vergiftiging precies weet
wat je moet doen. Als ouder, gastouder, leerkracht heb je een grote
verantwoordelijkheid. Met de Rode Kruis EHBO cursus heb je de
benodigde kennis in huis. Deze tweede cursus omvat drie dinsdag
avonden in De Buitengaander, Dorpstraat 9 in Westerhoven: 11, 18
en 25 juni 2019 van 19.00 tot 22.00 uur.
Als gastouder moet je een erkend certificaat Eerste Hulp aan baby
en kind hebben. Het Rode Kruis-certificaat dat je ontvangt na afloop
van deze cursus is erkend door de rijksoverheid. De cursus kost
normaal € 140 maar afdeling De Zaligheden biedt hem nu aan voor
€ 90 per persoon. Er is ruimte voor maximaal 12 personen
(minimaal 9 personen). Uiterste opgave datum 31 mei 2019.
Meer info en opgave voor beide cursussen: Marcel Gladdines
(EHBO/Reanimatie instructeur): mgladdines@rodekruis.nl of 0649449361 (bellen of what’s app)
TIP: Als u een ziektekostenverzekering hebt met aanvullende
dekking , dan is de kans groot dat de kosten worden vergoed.
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“Het St Anna Gilde Westerhoven, deel 6”
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.
Onze patroonheilige St. Anna
Zoals het talrijk voorkomen van de voornaam Antonius of Cornelius
wijst op een zekere populariteit van deze
heiligen, duidt ook de vaak voorkomende
voornaam Anna op de bekendheid met de
H. Anna in onze streken. De naam van de
moeder van de H. Maria komt in de
evangeliën niet voor, maar is bekend uit het
apocrief proto- evangelie van de H. Jacobus;
zij was gehuwd met Joachim, maar bleef
lange tijd kinderloos.
Op zekere dag echter gebeurde het lang
verhoopte en Anna werd moeder van Maria;
de legende laat dit mystiek gebeuren plaats
vinden bij de ontmoeting van Joachim en
Anna onder de Gouden Poort te Jerusalem. Terwijl in het oosten de H.
Anna al vroegtijdig werd vereerd, begint die in het westen eerst door
te dringen in de 13e eeuw, als ook het geloof in de Onbevlekte
Ontvangenis van Maria opkomt. Na de 16e eeuw zwakte de verering
weer af, behalve in Bretagne en Canada, waar de verering vanuit
Bretagne was ingevoerd. De H. Bernardus (12e eeuw), een groot
Maria-vereerder, noemt Anna niet; na de kruistochten echter komt
met de overbrenging van relieken ook de verering op.
Bekende centra zijn Apt bij Avignon, Chartres, dat in 1204 het hoofd
van de H. Anna ontving, en Sainte-Anne-d'Auray in Bretagne, waar
de verering begint in 1623; Bretagne telt thans meer dan 300 kerken
en kapellen, aan deze "Grootmoeder van het Bretonse volk"
toegewijd. Relieken van het hoofd van St. Anna worden ook vereerd
in Cluny, bij de Capucijnen te Keulen, en te Mainz, waar ze echter in
1510 werden gestolen en overgebracht naar Duren. Vanuit Turnhout
en Gerdingen (1553) werden boetetochten naar deze St. Anna te
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Duren voorgeschreven.
Zowel minderbroeders als Carmelieten hebben de verering van de H.
Anna sterk bevorderd. Vooral echter heeft het boek, dat de Duitse abt
Trithemius in 1494 over St. Anna schreef, zeer veel hiertoe
bijgdragen. Hoewel het feest van de H. Anna in Engeland in 1378
werd gevierd, werd de feestdag eerst in 1584 definitief voor de
gehele kerk voorgeschreven; de datum, 26 juli, komt echter als
feestdag reeds in de 8e eeuw voor. Een vroeger drukbezochte
bedevaartsplaats was St. Anna-Ter-Muiden in Zeeuwsvlaanderen,
waar St. Anna vooral door zeevarenden werd aangeroepen. Belgie
heeft ca 30 St. Annakerken en diverse bedevaartsplaatsen.
H. Anna is beschermvrouwe van allerlei beroepen. Waarschijnlijk het
oudste patronaat is dat van de zeelieden, verspreid vanuit de havens
van Bretagne, maar zij werd patrones van kinderloze en zwangere
vrouwen, van verloofden en jonggehuwden, van huismoeders en
thuis werkende vrouwen, en in Brugge speciaal van de kantwerksters.
Zij werd vereerd door de schrijnwerkers, omdat zij als een kostbaar
schrijn Maria had gedragen; de mijnwerkers zagen in haar de
bescherster van verborgen schatten, terwijl de goudsmedenhaar
eerden om de "kostbare parel", die zij had voortgebracht. Tenslotte
werd zij behalve voor een gelukkige levensstaat ook aangeroepen
voor een zalige dood. Bretagne eert haar als grootmoeder en is er
een idealer patrones van de grootmoeders denkbaar?
Als grootmoeder is zij talloze malen afgebeeld in de beelden van St.
Anna-te-drieen. Anna, meestal met een bijbelboek in haar hand, reikt
vaak een druiventros aan het kind Jezus op de arm van Maria. Er zijn
staande typen, zoals uit de St. Petruskerk te Uden of het van Koolwijk
afkomstige beeld (ca 1500) in de kerk te Herpen. Bij staande beelden
zit soms Maria op de arm van Anna en Jezus weer op de arm van
Maria; tot deze groep behoort een van de twee beelden van St.
Anna-te drieen, afkomstig uit het voormalige klooster
Coudewater-Rosmalen, vanaf 1875 in het Rijksmuseum te
Amsterdam. Het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht bezit 26
beelden van St. Anna-te-drieen, waarvan er een mogelijk uit de St.
Jan te 's-Hertogenbosch afkomstig is.
Een modern bronzen beeld van de St. Anna- tris van Frans Verhaak
werd door de Provinciale Griffie te 's- Hertogenbosch in 1957
aangekocht.
Behalve als losse groep komt St. Anna-te-drieen ook vaak voor op
schilderijen, die de H. Maagdschap uitbeelden; deze familiestamboom
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van de H. Anna, bekend vanaf de 15e eeuw, steunt op het
legendarisch drievoudig huwelijk van de H. Anna, waardoor zij
moeder zou zijn van de Moeder Gods Maria, van Maria Cleohas en
van Maria Salome. Uit alles blijkt, hoe sterk vanaf de 15e eeuw de
verering van de H. Anna overal was doorgedrongen.
Jacques van Veldhoven


Moedige Moeders
Op dinsdag 28 mei hebben we weer
een bijeenkomst van de moedige
moeders in Bergeijk. Adres is Dr
Rauppstraat 52 . Het begint om 20.00u
en eindigt om 22.00u.
Op de avond kunt u met alle vragen en
zorgen over uw partner of kind , die problemen heeft met drugs en
of alcohol , bij ons terecht.
Wij ontmoeten elke maand weer nieuwe ouders van kinderen die
soms al jaren het leven van deze families beheersen door hun
overmatige drugsgebruik. Het is een steeds groter wordend
probleem dat jammer genoeg echt niet zomaar overgaat.
De schaamte en schuldgevoelens die ons dan overvallen
weerhouden ons ervan om ermee naar buiten te treden, maar dat is
meestal toch echt de oplossing om een verandering teweeg te
brengen. Bij ons zitten ouders of partners die precies dezelfde
dingen , waar u nu mee zit al doorlopen hebben, en zij weten als
geen ander hoe machteloos je jezelf dan vaak kunt voelen. Ook
kennen we alle valkuilen en smoesjes en weten we precies wat je
wel of nog beter wat je juist niet moet doen om onze verslaafde te
helpen.
Het begint bij die eerste stap, die u kunt zetten door de knoop eens
door te hakken en gewoon eens binnen te stappen . Wees moedig
en sluit je aan bij onze groep. Het kost je verder niks en je kunt er
zoveel mee winnen.
Voor meer info kunt u bellen met : 06-44625441.
Of mailen met moedigemoedersdekempen@hotmail.com Ook raad
ik u aan om eens een kijkje te nemen op www.moedigemoeders.nl
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Een zeer geslaagde Bedevaart.
Waar moet ik beginnen om iedereen te
bedanken????
Op de 1e plaats aan de weergoden, boven onze
verwachting ideaal wandelweer.
Een prachtige opkomst, totaal 30 personen die
de tocht van 12 km. meeliepen, super! Fijn dat
pater Pushpa ook van de partij was en begon
met een prachtig gebed, dat was een hele fijne
start van de voorspoedige tocht .
In Meerveldhoven moest er wel wat geïmproviseerd worden, De café
waar we altijd koffie kregen was nog niet open maar met dank aan
de vrijwilligers van de parochie van Meerveldhoven was dat vlug
opgelost. Heel hartelijk dank voor de gastvrijheid.
Tijdens de plechtige H. Mis, opgedragen door pastoor Buijens en
pater Pushpa, memoreerde de pastoor nog dat pastoor Rijkers ons
40 jaar is voorgegaan, dank voor de inspirerende woorden, we
hopen nog jaren door de nieuwe pastoor, begeleid te worden.
Natuurlijk mogen we ons zangkoor en fanfare die ook dit jaar weer
in volle harmonie de dienst opluisterden niet vergeten, bedankt!!!
Het afscheidslied is telkens weer voor vele van ons een kippenvel
moment.
Els bedankt voor jouw dubbele functie je hebt ons geïnspireerd om
het 22 coupletten Lourdeslied uit te zingen, chapeau!! en op de
terugweg was je als E.H.B.O.er zeer verdienstelijk, we hopen dat de
bedevaartganger weer helemaal opgeknapt is, beterschap.
Nettie en Jan mogen we ook niet vergeten, heerlijke koffie met
gebak en een fijn rust moment, jullie weten er alles van hè, thanks.
Verder natuur dank aan alle medewerkers.
Op naar de 150e keer, de 2e zaterdag van mei 9 mei 2020.
Namens de processiemeesters.
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Westerhoven 2 juni 2019

Op zondag 2 juni organiseert PSV de Kempenruiters de gezelligste
kofferbaksale van Bergeijk en omstreken! Op het terrein aan de
Lente Akkers in Westerhoven staat in het weekend van Hemelvaart
de kofferbakverkoop gepland. De markt is te bezoeken vanaf 10.00
uur en sluit om 15.00 uur, opbouw is mogelijk vanaf 8.00 uur. De
entree voor bezoekers is slechts € 1,-. Uiteraard willen we u ook als
standhouder van harte welkom heten met alle soorten artikelen; als
het maar in de auto past! Een auto kost €10,-, maar betaalt u
vooraf, dan kost de auto slechts €7,50. Een auto met aanhanger of
een bus €15,- of €12,50 vooraf. Een bus met aanhanger kost €20,of €17,50 indien u vooraf betaalt. Gemaakte reserveringen kunnen
niet geannuleerd worden. We hebben plaats voor 25 tot 50 kramen,
graag reserveren via kofferbaksalewesterhoven@gmail.com
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De lentetijd gaat veel te vlug voorbij
Zie de vogels met het jonge vervolg
het is zo dat de tijd weg is met de bij
snel vooruit gegaan kan de mens, de tijd regelen
niet het klimaat met de juiste aanhang valt niet te regelen
hij maakt de mens altijd bang een grote zorg voor het leven
Het kleine vogeltje in de tuin
zingt zijn mooie lied op de maat en luid
niemand kan dit zo mooi na zingen
dat zijn van die opgaven voor zulke dingen
Klein vogellijn op het groene dak
wat zingt gij toch een heel mooi lied,
wij hebben in ons hele boek zo een vrolijk wijsje niet
O, zeg ons aardig beest
wie toch uw meester is geweest
Een lieve moeder
een behulpzame moeder bij uitstek
zij is en blijft ten alle tijden sterk
geeft eenieder de aandacht
zo als men van een moeder verwacht.
Geluk in het leven hoort er bij
Met kinderen en kleinkinderen aan je zij
genieten van datgene wat mogelijk is
dan is het leven zeker mooi gewis
De bekende kent en weet de familie bij tijd en wijl
maat toch geniet hij bij jouw in alle tijd
wat een moeder toekomt, aandacht en hoop in ’t leven
dat God de Heer dit alles moge en kan geven
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Houd de moed erin samen met je kinderen lieve moeder
niet alles gaat soms naar je zin maar zij is wel de hoeder
offers worden er daarom nog steeds
maar een ongeluk moet zijn weg gevaagd
Laten we samen met plezierige moed zingen
over al die mooie dingen
dat geeft je weer moed en hoop in het stille verdriet
niet te moeilijk doen maar geniet
laat dan nog vele jaren van hoop zonder pijn
dan wordt alles voor iedereen weer verdraagzaam
en hoort het geheel weer spontaan bij elkaar
F.v.V.

Oplossing kermisrebus:
MikMak mei:
Met een heitje voor een karweitje hebben de kinderen van
Westerhoven een happy monday
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DATA

Mei
za. 25 mei
Wielerronde Westerhoven
za. 25 t/m di 28 mei
Kermis Westerhoven

Juni
do
15
15
16
30

13
juni
juni
juni
juni

Eetpunt
Oudpapier-actie
Serenade ‘Pinksterkoeken’
Themaconcert Leerlingenorkest
Terrasconcert Mgr. Biermansplein

do. 20 juni, uiterste datum inleveren kopij MikMak juli/aug 19
za. 29 juni, de MikMak juli/aug 2019 verschijnt. (geen Mikmak in aug)
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS & ADRESSEN
Alarmnummer

politie/brandweer/ambulance

Politie

algemeen

Gemeenschapshuis

De Buitengaander

040-2013961

Steunpunt ouderen

Hoefzicht

040-2048927

Huisarts

Dr. Th. Schoone

040-2012531

Apotheek

1-1-2
0900-8844

spoednummer

040-2019629

dokterspost

09001232020

Bergeijk

0497-551111

Eersel (weekenddienst)

0497-514250

Pastoraal Centrum Bergeijk

0497-571828

Gemeente Bergeijk

Gemeentehuis

0497-551455

Dorpsondersteuner

Helma van Gerven

06-52765150

Bel & Herstellijn

0497-551480

Calamiteiten na kantoortijd
Storing openbare verlichting

040-2895816
0800-2345124

Dorpsraad

Joop Kock

040-2044916

KBO-Klussendienst

Bart Rijkers Aarperstraat 29

040-2018125

EHBO-VERBANDPOSTEN:
Merel Brandsma

Dorpstraat 42

040-2040252

Ria Hoskam

Hoeverstraat 26

040-2015833

Angela v. Eijndhoven

Dommelsedijk 1

040-2014154

Toon Teuwens

Heijerstraat 21B

040-2017510

Roos Verhoeven

Hoeverstraat 2

040-2012010

Marcel Gladdines

Braambos 7

06-49449361

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)

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

