mei

 Jaargang 44  nr. 05

De MikMak, ook online op:- 2www.westerhoven-events.nl

Correspondentieadres:
Jo Coppens
Ekkerweg 22
5563 BR Westerhoven
Telefoon 040-2047577
mikmakwesterhoven@gmail.com
Bank: Rabobank Bergeijk
Rekening NL 26 RABO 0157 992 993

INHOUD
02

Activiteiten voor ouderen

03

Eetpunt Hoefzicht

04

De Buitengaander

05

Pinksterkoeken 2019

06

Dodenherdenking

09

Ben jij op zoek naar een leuke sport?

10

Wielerronde Westerhoven (oproep tot hulp!!)

12

Dikke banden race

14

Processie Meerveldhoven

15

Kloos, muziek op het plein

16

Filmclub Westerhoven – Oproepje!!

17

Koningsdag - Lente-Event

18

Nieuws Fanfare Irene

19

Moedige moeders

20

Alzheimer café – oproep mede redacteur MikMak

21

Het St Anna Gilde Westerhoven (deel 5)

25

’t Cursushuys:
Kennisbank voor vrijwilligers en mantelzorgers in de regio

26

Personeelstekort in de Kempen

29

Gedicht: Meimaand Mariamaand

31

Kermis rebus

32

Data

-1-

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen,
zie binnenkant
omslag achter

Activiteiten voor ouderen
mei 2019
maandag
9.00 – 11.15
13.30 – 16.30
20.00 – 22.00
maandag
14.00 – 15.30
maandag
13.00 - 16.30

6e - 13e - 20e - 27e
meer bewegen voor ouderen
biljarten en kaarten
repetitie zanggroep Kloos
13e - 20e - 27e
bespreking van Engelse romans.
13e
fietsen ± 25 km.

dinsdag
13.30 – 16.30
dinsdag
16.30 – 19.00

7e - 14e - 21e - 28e
koersbal
14e
samen koken en eten

woensdag
13.30 – 16.30
woensdag
8.50 – 9.50
woensdag
10.00 – 11.15
14.00 – 16.00
19.45 – 23.15
woensdag
13.30 – 16.30
woensdag
19.45 - 23.15

1e
kienen
8e - 15e - 22e - 29e
volksdansen
1e – 8e – 15e – 22e 29e
koorrepetitie “De Wielewaal”
jeu de boules (behalve bij slecht weer)
bridgen Multi Colour
8e - 15e - 22e - 29e
kaarten en biljarten
1e - 8e - 15e
bridgen Multi Colour

donderdag
17.30
donderdag

9e
eetpunt bij Woest
23e
lezing door G.G.D.
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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
vrijdag
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
vrijdag
13.30

3e - 10e - 17e – 24e - 31e
dagbesteding
servicepunt voor hulpmiddelen
lunch.
dagbesteding
3e - 10e – 17e – 24e - 31e
bewegingstherapie
bewegingstherapie
24e
vergaren van de MikMak

zondag
15.30 - 17.30

19e
lentekriebels, buitenconcert door zangkoor Kloos,
op het plein van Hoefakkers voor iedereen
gratis te bezoeken.
Zie artikel in deze MikMak. (blz.15)

Menu Eetpunt Hoefzicht/Woest
do. 9 mei 2019
Voor 55
plussers, prijs
€ 10,-maar let op er
is een limiet.
Opgeven tot
uiterlijk
za 4 mei

Bospaddenstoelensoep

Varkensrollade
of
Vispotje

Verrassingsdessert
Aanvang: 17.00 uur

Let op
in
zomermaanden
mei t/m sept.
Is de aanvang
half uur vroeger
dus 17.00u
ipv 17.30u

Reserveren bij Jo Coppens
Tel: 040-20 475 77 / mobiel 06-30 37 00 61
E-mail: janjocoppens@gmail.com
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CADEAUTJE
In De Buitengaander verkopen we Westerhovens Blondbier in
cadeaupakketjes van € 20,- en € 8,50.
Het lekkere blonde bier van eigen bodem met het originele glas. Een
leuk cadeautje om weg te geven, Westerhoven te promoten bij je
zakenrelaties of om jezelf te fêteren en nog iets: het wordt in juni
ook weer vaderdag……..

€ 20,-

€ 8,50

OPENINGSTIJDEN
Gedurende het jaar is De Buitengaander vaker open dan dat er
personeelsuren voor beschikbaar zijn. We hebben niet altijd
vrijwilligers beschikbaar om dit op te vangen en de vrijwilligers die
we hebben doen hun uiterste best. We zijn dan ook heel zuinig op
hen.
Dit betekent dat de vaste krachten door extra inzet met een
overschot aan vrije uren komen te zitten. Nu de grootste drukte van
het seizoen aan het afnemen is kunnen we hier en daar de deuren
sluiten om de overuren te compenseren. Dit betekent in de praktijk
dat we wat later open zijn of eerder sluiten of zelfs een extra
dagdeel gesloten zijn. Het is niet mogelijk om het op een andere
manier op te lossen. Onze excuses hiervoor en vragen uw begrip.

-4-

AGENDA BUITENGAANDER
23-05
25-05
27-05

Verkiezing Europees Parlement
Westerhovense Wielerronde
Happy Monday WijWesterhoven


Pinksterkoeken 2019 in Westerhoven.
In de geest van bisschop Rythovius zullen ook
dit jaar de pinksterkoeken weer worden
uitgereikt. Deze bijzondere traditie willen we
graag in stand houden in ons dorp!
Het pinksterweekend wordt steeds meer
gebruikt om er met het gezin op uit te trekken.
Daarmee missen we dus een groot deel van
onze schooljeugd bij de uitreiking. Daarom is
enkele jaren geleden besloten om het uitdelen niet meer in het
pinksterweekend te doen, maar later. En dat is goed bevallen!
De pinksterkoeken zullen dit jaar worden uitgereikt op zaterdag 15
juni na de mis van 19.00 uur. Dat is een dankdienst voor de
communicanten en de vormelingen van dit jaar en viering van het
einde van het schooljaar. De kinderen zullen o.a. met zang de dienst
zelf opluisteren.
Fanfare Irene heeft zich bereid verklaard om mee te werken. Bij
goed weer zal het gebeuren plaatsvinden op het kerkplein na de
dienst van 19.00 uur. Als alternatief bij slecht weer vindt het
uitreiken plaats in de kerk.
Wij hopen op een grote opkomst! Tot 15 juni!
Pinksterkoekencomité Westerhoven.
Andre Beukers,
Thomas van Hulsel,
Noud van den Nieuwenhuijzen.
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zaterdag 4 mei 2019

Bij Valentinus in Westerhoven …...
Het kan er stil zijn
Het kan er koud en nat zijn
Het kan er stormen…..
En toch een plek van rust
Een plek van bezinning
Een plek met een ingetogen lach
Kortom…...
Een heel kostelijk, kostbaar plekske!!
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Dodenherdenking
4 mei 2019

8.00 uur

Vlag half stok bij de Valentinus Kapel

19.45 uur Verzamelen aan de poort (Kempervennen, hoek
Loversedijk).
20.00 uur Herdenking de klokken van de kerk luiden
Stille tocht
Kranslegging
1 minuut stilte
Laatste groet
Herdenking van onze doden
Gezamenlijke zang Wilhelmus
Slotwoord
Iedereen is van harte welkom
Zondag 5 mei 2019
8.00 uur Vlag in top bij de Valentinus Kapel.

-7-

Westerhoven

Op 4 mei is het even stil in Nederland
Verschillende mensen
Verschillende gevoelens
Verschillende stemmen
Maar allen zwijgen op 4 mei

Wilt u eerder op de hoogte zijn van ons
Valentinusfeest op 14 februari of andere
activiteiten? Volgt u ons dan op Facebook.
We zouden het fijn vinden als u uw mooie
momenten en/of plaatjes bij de kapel met ons
zou delen.
www.facebook.com/valentinuskapel
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Flyer niet ontvangen via school of
bij het Valkenswaards weekblad?
Neem dan voor 6 mei even
contact op met Helma v. Gerven
telnr. 06-30155874

Wielerronde Westerhoven 25 mei 2019
OPROEP tot jouw hulp:
Op zaterdag 25 mei wordt de 5e Westerhovense wielerronde
verreden.
Tijdens Westerhoven kermis zullen de renners het inmiddels
bekende parcours van 1.500 meter afleggen door het
centrum van Westerhoven.
Voor deze dag zijn wij nog opzoek naar de nodige vrijwilligers voor:
1. Opbouwploeg van 08:00 uur tot 13:00 uur
2. Afbreekploeg van 21:00 uur tot circa 22:30 uur
(nadien pizza eten)
3. Vlaggers ploeg 1 van 11:30 uur tot 17:00 uur
4. Vlaggers ploeg 2 van 17:00 uur tot circa 21:00 uur
(nadien pizza eten)
5. Andere activiteiten
Aangezien we nog onvoldoende vrijwilligers hebben, doen
wij graag opnieuw een beroep op jouw medewerking aan de
Westerhovense wielerronde.
Om zo’n wielerdag in goede banen te leiden hebben we vele handen
nodig. Ervaring leert dat er daartoe in totaal zo’n 80 vrijwilligers
nodig zijn die, gespreid over de dag hun handen uit de mouwen
steken. De wielerronde is iets waar Westerhoven trots op mag zijn
en waaraan ook jij een plezierige (gedeeltelijke) dag kunt beleven.
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Laat ons niet in de steek, deel de Westerhovense trots en
kom op 25 mei alsjeblieft mee helpen!!!
Stuur je mail met de vermelding voor welk van de vijf hierboven
genoemde taken (of combinatie) we je in mogen delen naar:
frank.claas@planet.nl of bel naar 06-30398785.
Het belooft opnieuw een uniek evenement met erg veel deelnemers
te gaan worden, waaronder onze eigen Maud Kaptheijns, de
winnares van 2018 bij de elite dames.
We hopen dan ook op jouw medewerking te kunnen rekenen.
Als blijk van waardering voor jouw hulp aan de
Westerhovense wielerronde, organiseren we op een zaterdag
in juni de inmiddels beruchte en vooral gezellige BBQ
feestmiddag voor eenieder die heeft meegeholpen.
De organisatie van de wielerronde is in handen van de Stichting
Wielercomité Westerhoven bestaande uit: Jeff van Tongeren, Frank
Claas, Maud Kaptheijns, Eric van der Zanden, Marcel Das en Michel
Sengers.
Met vriendelijke groet,
Namens de Stichting Wielercomité Westerhoven
Frank Claas
frank.claas@planet.nl
06/30398785
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Dikke Banden Race
voor de Westerhovense jeugd
Westerhovense Wielerronde op 25 mei.
Fietsen voor het goede doel:
Stichting Jeugd Vakantiewerk Westerhoven
De Decathlon Dikke Banden Race is een fietswedstrijd voor jongens
en meisjes van 7 tot en met 12 jaar oud, die geen wielerlicentie of
basislidmaatschap bij de KNWU hebben. Deelname is mogelijk op je
eigen fiets – geen racefiets – en er wordt gereden in verschillende
leeftijdsgroepen. Bij voldoende deelnemers rijden de jongens tegen
elkaar en de meisjes tegen elkaar.
Goede doel:
Dit jaar gaan we fietsen voor een goed doel namelijk de Stichting
Jeugd Vakantiewerk Westerhoven. Het is de bedoeling dat we voor
SJVW zoveel mogelijk geld bij elkaar gaan fietsen door jou als
deelnemer te laten sponsoren voor jouw inspanning.
Hoe gaan we dat doen: Het parcours is 1.500 meter lang en jij kunt
je laten sponsoren voor elke 500 meter die je fietst. We gaan drie
rondjes rijden dus alles bij elkaar 4.500 meter, oftewel 9 keer 500
meter. Een sponsor moet jou € 0,50 per 500 door jou gereden
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meters betalen, dus maximaal € 4,50 per sponsor. Hoe meer
sponsoren je hebt: hoe meer geld je bij elkaar fietst voor het
Jeugdvakantiewerk. Je kunt je laten sponsoren door je ouders, opa
en oma, je broertje, je zusje, je ooms, je tantes, familie, bedrijven,
enzovoorts.
Dus doe je best en fiets naast een leuke wedstrijd voor jezelf, zoveel
mogelijk geld bijeen voor het Jeugd Vakantiewerk. Als je je inschrijft
krijg je van ons een sponsorlijst waarop je alles bij kunt houden.

MEEDOEN?
Aanmelden voor de Decathlon Dikke Banden Race kan door het
sturen van een mail naar frank.claas@planet.nl vóór 15 mei met
daarin de vermeld je voornaam, je achternaam, of je een jongen of
een meisje bent en je leeftijd.
Wij sturen je dan op 16 mei de sponsorlijst toe zodat je hiermee aan
de slag kunt
Op 25 mei moet je je uiterlijk om 15:30 uur melden aan de
inschrijftafel in
De Buitengaander. Daar lever je dan ook je sponsorlijst en het
gesponsorde bedrag in. Wij zorgen er dan voor dat al het geld
terecht komt bij de Stichting Jeugd Vakantiewerk.
Het parcours is afgezet en je moet een helm dragen. Mocht je die
niet hebben, dan zijn deze te leen bij de organisatie.
Je kunt meedoen op je normale (stads)fiets, mountainbike of
crossfiets. Racefietsen zijn niet toegestaan.
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Nood leert bidden………
Zo dachten onze voorouders er ook over en
besloten in 1871 naar O.L.V. ter Eik in
Meerveldhoven te gaan, met als doel om op
voorspraak van Maria geestelijke en
lichamelijke troost, bijstand en verlichting te
krijgen, in alle omstandigheden.
Bijna 150 jaar wordt deze traditie in ere
gehouden, dus ook dit jaar, zaterdag 11
mei vertrekken de voetgangers om half 8
vanaf de St. Servatiuskerk ,in Riethoven
sluiten de bedevaartgangers zich bij ons
aan. 10.15 uur stellen alle voetgangers,
fietsers, koorzangers zich op tegenover Verhoeven optiek vooraan
de Kapelstraat, om samen met de fanfare zingend naar de Christus
Koning kerk bij het Mariaplein te lopen.
10.30 uur begint de H. Mis voorgegaan door onze pastoor met
medewerking van de fanfare en zangkoor.
Na de mis is er een processie door de kerk.
Natuurlijk vinden wij het fijn als er kinderen met een bloemetje zich
bij ons aansluiten, die kunnen achter Truus Kwinten, de mevrouw
met de kaars, lopen.
Tot ziens,
De kapelmeesters,
Rikie van Eck
Henk Heijmans
Truus Kwinten
Piet Wuyts
Ciska Smolders
Riek van Beek
ps. een dezer dagen komen wij
weer de jaarlijkse bijdrage
ophalen.

- 14 -

Muziek op het plein op zondag 19 mei om 15.30
De hoge straatwanden van het plein aan de Hoefslag zullen de
muziek weerkaatsen .De amberbomen en de zeven hoge
vleugelnootbomen achter Hoefzicht horen ongekend geluid en
zwaaien terug met hun jonge blaadjes. Lentekriebels voor iedereen.
Stichting Hoefzicht , steunpunt voor ouderen, biedt sinds anderhalf
jaar onderdak aan de zanggroep op hun vaste repetitie-avonden. In
samenwerking met Kloos opent Hoefzicht letterlijke en figuurlijk de
deuren door het voorjaarsconcert op hun verhoogd terras te laten
plaats vinden.
Zanggroep KLOOS zal vele liederen uit hun repertoire laten horen
om in een gezellige voorjaarsstemming te komen. Dit alles onder
leiding van dirigente Riet Heesterbeek – van der Zanden. KLOOS
heeft 32 enthousiaste leden die het publiek laten genieten van
melodieën die iedereen kent uit de hedendaagse popmuziek en
andere wereldmuziek. Ze worden muzikaal ondersteund door het
gelegenheidscombo bestaande uit Pieter Broens met basgitaar, Leon
Heesterbeek met gitaar, Pim Heesterbeek met drums en Thecla
Hersbach met piano.
De aanvang van het concert is om 15.30 op het terrein aan de
achterzijde van Hoefzicht. Hier kunt u genieten van het concert
onder het genot van een drankje. Graag nodigen zanggroep KLOOS
en stichting Hoefzicht iedereen uit voor het komende
voorjaarsconcert op 19 mei.

Aanvangstijd : 15.30
Locatie : achterzijde van Hoefzicht nr. 7 5563AL
Westerhoven. Toegang is gratis en de eerste consumptie ook.
Komt dat horen ! Komt dat zien !
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Filmclub Westerhoven
Op 22 maart 2019 heeft de Filmclub Westerhoven het Westerhovens
journaal 2018 laten zien in de Buitengaander.
Het was voor ons leuk dat er weer zo veel mensen
kwamen kijken. Bezoekers bedankt voor jullie financiële steun en de
het kopen van DVD’s
De avond had verder een bijzondere betekenis voor de
Filmclub:het afscheid van Alda van Beek en Jo van Ampting.
Alda was lid vanaf 2003 en heeft gedurende die tijd vele interviews
gedaan en alle administratieve zaken voor de Filmclub geregeld. Jo
was lid vanaf 2000 en heeft vele opnames op de computer gezet
zodat deze later weer konden worden gemonteerd. Ook regelde Jo
de verkoop van de DVD’s en administratieve ondersteuning.
Beiden werden daarom even in het zonnetje gezet.
Die avond werd ook bekend gemaakt dat het voortbestaan van de
Filmclub voorlopig gewaarborgd is door de komst van de nieuwe
leden Jan Mollen en Ruud van den Ouweland.
De DVD van het filmjournaal 2018 maar ook eerdere journaals
kunnen nog worden nabesteld via Wim van Schaik . Als u iets weet
of ziet dat interessant is voor een breder Westerhovens publiek
neem dan contact op met
Wim van Schaik, Lange Akkers 20 Westerhoven
telefoon 06-80152728 e-mail w.schaik3@chello.nl of met
Martin Smits, Borkelsedijk 2, Westerhoven
telefoon 06-53154290 e-mail mfcsmits@gmail.com.
OPROEPJE:
Wie heeft er zin en tijd om één keer per week te gaan fietsen met
een oudere blinde man in Westerhoven met de tandem.
De tijden zijn in overleg.
Reactie graag via e-mail of app. Judith030470@gmail.com of
0610104040.
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Ook dit jaar gaan we deze bijzondere dag weer groots vieren ter
ere van de verjaardag van koning Willem-Alexander.
Onze HERAUTEN, de AUBADE en de FIETSJESTOCHT “De koning is
van iedereen” met medewerking van fanfare Irene en het Gilde in
de ochtend en wat te denken van het speciale luchtspektakel !!
Verder ‘s middags de KINDERSPELEN en GRANDIOZE STRAATRACE,
alles in het Centrum van Westerhoven. ’s-Avonds jeugddisco met DJ
MT en Rodeo en kampvuur.

Zondag 28 april van 14.00 uur tot 21.00 uur vindt in het centrum
van Westerhoven weer een nieuw Lente-Event plaats.
Het centrum wordt omgetoverd tot een gezellig en vrolijk tafereel
met een BOURGONDISCHE uitstraling. Muziek, dans en de haute
cuisine van ‘koks met passie’. Voor het muzikale deel wisten wij
Subeat, Gearring en de band MOTION te contracteren.
Spektakel dus in het hart van Westerhoven !!! Voor het verdere
programma, kom naar het plein.
Verder kun je ook stemmen op de muziek TOP 20 van
Westerhoven, kijk hiervoor op facebook. De uitslag wordt ’smiddags bekend gemaakt.
Natuurlijk zal ook het onlangs op het Winterfeest geïntroduceerde
bier de ‘Westerhovense Blonde’ niet ontbreken. Het brouwproces
hiervoor is reeds gestart. Voor de jongeren wordt weer een
kinderplein ingericht.
Probeer onze klimwand op het Mgr. Biermansplein, of stap in de
draaimolen, knutsel of kleur, maak het springkussen gek, speel
maxi-Jenga, basketbal, bierpong of bedwing het wilde rodeo hert..
Info m.b.t. het Lente-Event of de Koningsdag
Informeer via het secretariaat: p/a Jack van Beek 0653.498642
Provincialeweg 2-B , Westerhoven of fanfare.irene@upcmail.nl
Met vriendelijke groet:
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NIEUWS VAN FANFARE IRENE
Hartelijk Dank
Voor uw bijdrage aan onze oud ijzer-en
electronica-actie Fanfare Irene.
Op zaterdag 6 april gingen wij weer rond bij
onze voorjaarsrondgang. Er was weer rijkelijk
oud ijzer en electronica voor onze vereniging
bewaard. met deze opbrengst kunnen wij weer
het noodzakelijke onderhoud aan onze
instrumenten laten uitvoeren.
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.

Samenstelling Bestuur
Voorzitter Jack van Beek -------------- Tel. 06-534 986 42
Secretaris Arno Senders -------------- Tel. 06 222 360 54
Penningmeester Arianne Jeurissent. -- Tel. 06-476 878 19
Jeugdbestuur Geert van Hulselt. ------ Tel. 06-230 951 99
Bestuurslid Maria Smets -------------- Tel. 040-292 79 60
Bestuurslid Thomas van Hulselt ------ Tel. 06-237 057 62
Als 50+er en (nog) met muziek beginnen! Ja DOEN !!
Het plezier hebben in het samen musiceren staat daarbij voorop.
Op dinsdag is onze repetitieavond.
U bent van harte welkom om deze bij te wonen.
EN : Muziek maken daar wordt je slim van!!
Bij vragen bel naar: Arno Senders 06222.36054
Of stuur een mail naar: fanfare.irene@upcmail.nl
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Moedige moeders.
Wist u dat het tegenwoordig vrij
normaal is om bij het stappen drugs te
gebruiken.
Wist u dat ongeveer 70% van de
bezoekers op een festival het gewoon
vind om er iets bij te slikken.
Wist u dat het THC-gehalte enorm is gestegen in de wiet , vroeger
0,2% nu soms 18% of nog hoger!
Wist u dat er overal waar jongeren zijn, dus bij alle middelbare
scholen , in iedere uitgaansgelegenheid en in elk dorp dealers zijn
die van alles te koop hebben.
Wist u dat het tegenwoordig bijna niks meer kost , dat je al een
pilletje hebt voor 4 euro of minder.
Wist u dat het een feit is dat die van u het dus ook een keer
aangeboden gaat krijgen. En weet u dan zeker dat hij nee gaat
zeggen…..Zelfs als hij iedereen om zich heen wel ziet gebruiken?
Het is natuurlijk best mogelijk dat onze jeugd dus eens een keer iets
gaat uitproberen, dat zal hem niet direct verslaafd maken, en dat
hoort ook een beetje bij het jong zijn, grenzen opzoeken en dingen
ontdekken…maar mocht die van u er heel misschien toch iets teveel
mee experimenteren of iets te vaak gebruiken, kortom hebt u er
zorgen over dan bent u van harte welkom om het er eens over te
hebben. Daar wordt je altijd wijzer van.
Op 30 april hebben we weer een bijeenkomst van de moedige
moeders in Bergeijk.
Zoals gewoonlijk valt het ook deze keer weer op de laatste dinsdag
van de maand, en kan iedereen gewoon komen.
Wij zitten van 20.00u-22.00u klaar op het Thomas van Aquinohuis,
Dr Rauppstraat 52 , in Bergeijk.
Voor meer info, bel: 06-44625441 of mail met:
moedigemoedersdekempen@hotmail.com
Neem ook eens een kijkje op www.moedigemoeders.nl
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Alzheimer Café De Kempen
Elke 2e donderdag van de maand
Locatie: De Eikenburg,
Eikenburg 10 te Eersel.
Aanvang: 19.30 uur,
zaal open om 19.00 uur.
Toegang is gratis, evenals koffie en thee,
einde 21:30 uur.
Donderdag 9 mei 2019:
Thema huisarts /praktijkondersteuner.
De huisarts of de praktijkondersteuner is vaak het eerste
aanspreekpunt voor mensen met dementie en hun naasten.
Samen met een praktijkondersteuner bespreken we ervaringen
binnen de huisartsenpraktijk en op welke manier er samengewerkt
wordt met anderen binnen de wijk voor goede zorg en
ondersteuning
Voor meer informatie kunt u mailen naar info@welzijndekempen.nl
of bellen naar 0497-514746


Gezocht, mederedacteur(m/v) Dorpsblad MikMak
Beste Lezers,
Maandelijks verzamelen en verzorgen wij het plaatselijke nieuws
voor u, wat u dan kunt 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.
Het is een paar uurtjes werk per maand en volgens onze redactrice
ook leuk werk om te doen. Na een inwerkperiode kun je elkaar
desgewenst dan ook eens aflossen.
Natuurlijk wordt je deskundig ingewerkt door onze huidige
redactrice Jo Coppens.
INTERESSE? meldt u aan bij : mikmakwesterhoven@gmail.com
of bel met Frank Claas tel. 06-303 987 85 of
Jack van Beek tel. 06-534 986 42
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“Het St Anna Gilde Westerhoven, deel 5”
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.

Mijmeringen
Om de groei of ontstaan van onze gilde te
kunnen begrijpen moeten de
gebeurtenissen van onze streek volgen.
De streek waar wij wonen is weer te
verdelen in een aantal kleinere gebieden.
Deze gebieden werden gemaakt door hun
ligging, hun gebondenheid onderling en
de indeling tot kerkelijke en wereldlijke
parochies.
Ons gebied betrof Bergeyk, Luiksgestel,
Westerhoven, Riethoven, Dommelen en
Borkel. Bergeyk was het centrum hiervan. Als kerkelijke parochie
werd in 1442 Riethoven en in 1444 Westerhoven zelfstandig. Borkel
hoorde toen al kerkelijk onder Westerhoven en in 1444 werd
Dommelen ook hierbij gevoegd. In 1565 was er een geschil tussen de
pastoor van Westerhoven en de priester van Dommelen en werd
Dommelen zelfstandig. Ongeveer 1690 vond de vereniging plaats van
Borkel en Schaft en werd Borkel van Westerhoven gescheiden.
Luiksgestel werd in de 16e eeuw, na 1558 onafhankelijk, doch heeft
een iets andere positie dan de andere parochies omdat het onder het
prinsbisdom Luik viel. Verbindingen onderling tussen alle dorpen
bleven bestaan.
De scheiding met het Oost/zuidelijk gebied was de Dommel, vandaar
dat Schaft hoorde bij de Heerlijkheid Waalre - Valkenswaard.
Noordelijk was de Run de voornaamste scheiding met het gebied van
Eersel en Luiksgestel hoorde onder het Luikse.
Er zijn een aantal vergelijkingen te maken met onze buurgilden.
Luiksgestel heeft de St. Martinusgilde opgericht in 1595, dus na het
zelfstandig worden van de parochie. Zij heeft dezelfde naam als die
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de Dommelse gilde in 1843 aannam.
In Dommelen is de St. Martinus gilde van het H. Sacrament. De gilde
werd opgericht op 28 februari 1623 als "de broederschap van 't
Allerheiligste Sacrament, dus 58 jaar na de kerkelijke afscheiding van
Westerhoven. In 1843 werd een nieuwe kaart gemaakt, waarop deze
gilde H. Martinus kwam te heten. De Sacramentsgilde is ook in
Bergeyk aanwezig. Toeval?
De St. Anna gilde te Riethoven heeft dezelfde naam als die van
Westerhoven en is opgericht in 1488, dus 46 jaar na de afscheiding
met Bergeyk.
Schaft werd in 1781 opgericht, 91 jaar na de afscheiding van
Valkenswaard en de vereniging met Borkel. De gilde in Schaft heet de
St. Petrus Banden, zoals de Hofkerk te Bergeyk. Ook toeval?
Tenslotte is er in Borkel de gilde H. Sebastianus die een Reglement
hebben van 15 juli 1780, 90 jaar na de afscheiding van Westerhoven.
Over Borkel nog meer kanttekeningen te plaatsen. Vergaderingen
worden gehouden op St. Jacob (vele gronden waren van de abdij St.
Jacob te Luik) St. Anna en andere dagen. Er was ook een St.
Sebastianus gilde te Bergeyk en St. Anna in Wester- en Riethoven.
Wederom toeval?
Een van de eerste schilden van Borkel is van een Dubbel-Koning in
1769 (twee keer koning geschoten) terwijl om de 3 jaar wordt
geschoten. Dit houdt in dat de feitelijke oprichting van Borkel
omstreeks 1766 of iets eerder moet liggen, dus direct na de
heroprichting van de St. Anna-gilde te Westerhoven!!!!!! Er is een
ouder schild uit 1766 en dat is van de koning van de Lieve Vrouwe
Guld te Borkel. Heeft Borkel ook zo'n periode gehad van op sterven
na dood zijn, zoals Westerhoven heeft gehad na 1750? En was de
oude naam van de gilde van Borkel dan anders? Er is een akte uit
Bergeyk van 1599, die verwijst naar een akte uit 1571 betreffende te
betalen rente aan "de gulden vanonser vrouwen tot borckel".
Zou Westerhoven dan voor zijn heroprichting ook een andere naam
hebben gehad?
Laten we eens kijken naar de moederkerk te Bergeyk. Oudtijds vond
men in de Hofkerk 4 kapellen t.w.
1. de kapel van de H. Sacrament, met wier bouw blijkens haar
opschrift het gilde van het H. Sacrament in 1537 begonnen was en
die in 1540 voltooid werd;
2. de kapel van St. Sebastiaan, in de 16e eeuw gebouwd,
voornamelijk uit de milde bijdragen van Joannes van den Berghe;
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3. de kapel van St. Pieter, welke door de handboogschutterij van dien
naam , het tegenwoordige St. Jorisgilde van Bergeyk, versierd was;
4. de kapel van St. Barbara, die door de gilde van de H. Barbara
gedoteerd was; al deze kapellen behoorden aan de vier gilden van
haren naam, welke men oudtijds te Bergeik had.
De H. Sacramentsgilde en de St. Jorisgilde bestaan nog steeds. Van
de twee andere gilden, de St. Sebastiaan en St. Barbaragilde is alleen
dit gegeven bekend. Maar laten we eens verder kijken.
In 1876 verhaalt L. Schutjes over de Kerk van Bergeyk dat de vier
gilden aldaar hun altaren hadden.
De Gilde van St. Barbara is wel te Bergeyk geweest, doch is zeer lang
geleden weer verdwenen. In 1520 had de Kerk al een "altare s.
Mariae Magdalenae et Barbarae". Westerhoven had toen twee altaren
t.w. Altare Maria en ..... altare Barbarae!!!!!
Een dergelijk altare bestond niet in Riethoven en beide kerken zijn in
resp.1442 en 1444 van de Kerk van Bergeyk afgescheiden. Is de
gilde van St. Barbara naar Westerhoven overgegaan en derhalve uit
Bergeyk verdwenen?
We gaan verder zoeken. Betreffende het St. Barbara altaar te
Bergeyk is nog bekend "In 1402 verleende eene grondrente Heer
Willem Henrix als rector altaris Beatae Barbarae" en "In 1623
betaalde aan het Domein eene grondrente: Heer Isaeck Wachtelaer,
priester, rector van St. Barbaraaltaar te Bergeijck." In 1648 is er een
wijziging te Bergeyk ondergaan. Het altaar van St. Barbara is
verdwenen en er verschijnt een nieuw altaar ten tonele. Dit altaar is
de tweede mogelijkheid voor onze herkomst. Het nieuw genoemde
altaar is namelijk "het St Anna Altaer binnen Bergeijck"
Over dit altaar werd verder vermeld " In 1632 werd een legaat
vermaakt tot reparatie van Sinte Anna Altaer binnen Bergeijck" en "in
1634 verklaarden voor Schepenen van Bergeijck Heer en Mr. Peter
van Baelen, landtdeecken ende pastoir tot Bergeijck, Heer Isaac
Wachtelaer en Heer Lambrecht Dionijss, cantoirs alhier, dat was
afgelost eene rente, gelegateerd voor eene wekelijksche mis op den
autaer St Anna binnen de kercke van Bergeijck".
Over Mr. Peter van Baelen is ook nog wat te zeggen. Hij was de
eerste en enige deken van het in 1621 nieuw opgerichte dekenaat
Bergeijck. Hij was namelijk ook wel genaamd Balenus of naar zijn
geboorteplaats Petrus RYTHOVIUS, hij was van Riethoven afkomstig,
alwaar ook een St. Anna gilde zit!!!!!
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Het is niet noodzakelijk dat het altaar verdween toen een gilde of
mogelijk ook gedeelte van gilde overging. Ook is het goed mogelijk
dat het gilde altijd al in Westerhoven of Riethoven heeft gezeten,
doch hun altaar in de moederkerk te Bergeyk had. Er is in ieder geval
nog genoeg te zoeken. In Riethoven wordt vermeld dat het gilde
opgericht is in 1488, wat zeer wel mogelijk is. Ik denk dat de gilden
uit Westerhoven en Riethoven beiden afstammen van de verdwenen
St Barbaragilde uit Bergeijk . Overigens hangt in onze eigen kerk
rechts naast het altaar een kastje aan de muur waar nog een St
Barbara medaillon in hangt.
Op 16 juni 1648 kwam het bevel dat alle kerken binnen 8 dagen
ontruimt moesten worden. De meubelen uit die kerken werden
openbaar verkocht. De reformatie was begonnen. Het katholieke
geloof werd verbannen. In eerste instantie zullen vrome gelovigen
enkele goederen gekocht hebben in de hoop ze later weer terug te
plaatsen. In sommige gevallen is dat gelukt. In Westerhoven niet.
Ook de bevolking en alles wat Katholiek was in de Meyerij probeerde
men te hervormen, dus waarschijnlijk ook de gildes.
De reformatie zou duren tot 1798 en heeft in anderhalve eeuw geen
voet aan wal kunnen vatten. In 1741 gaf men al bijna openlijk toe
dat 100 jaar reformatie in de Meyery geen zin had gehad.
In 1688 vielen de Fransen de Meyery binnen en brandden aldaar een
tiental weerloze dorpen af. Van Bergeyk en Riethoven is bekend dat
een aantal doopregisters verbrand zijn in die tijd. Is men mogelijk
ook in Westerhoven geweest.
En als omstreeks 1702 de Frans legers ook nog plunderend door de
dorpen gaan is er niet veel meer over. Zij blijven twaalf dagen in de
omgeving van de dorpen waaronder Westerhoven. Vermoedelijk heeft
de gilde nog iets doorgesukkeld maar omstreeks 1750 was het einde
daar. Toch ziet men dat een gildebroeder trouw blijft aan zijn zaak,
want 10 jaar later volgt de heroprichting in 1760 en begint men met
goede moed en vol vertrouwen weer aan de gilde.
Jacques van Veldhoven
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’t Cursushuys: Kennisbank
voor vrijwilligers en mantelzorgers in
de regio
Drie lokale welzijnsorganisaties hebben de handen ineengeslagen
om een laagdrempelig cursusplatform op te zetten voor vrijwilligers
en mantelzorgers uit de hele regio. Via www.cursushuys.nl kan men
inschrijven voor een groot aantal cursussen en trainingen over
uiteenlopende onderwerpen.
Overal in de regio
‘t Cursushuys richt zich op mantelzorgers en vrijwilligers.
Leervragen van deze doelgroepen worden vertaald naar opleidingsen trainingsprogramma’s, die vervolgens overal in de regio worden
aangeboden. Uniek is dat deze cursussen toegankelijk zijn voor
deelnemers uit verschillende gemeenten. Hierdoor zijn de
mogelijkheden om een bepaalde cursus of training te volgen veel
ruimer dan voorheen.
Efficiënt organiseren
Tot ongeveer een jaar geleden organiseerde elke gemeente een
eigen cursusaanbod. Met steun van verschillende fondsen,
waaronder de Rabobank en het Oranjefonds, is nu een regionaal
cursusplatform opgezet. Daarmee kunnen de cursussen efficiënter
en goedkoper worden georganiseerd. Tijdens de proefperiode werd
al duidelijk dat deelnemers blij zijn met de ruimere mogelijkheden.
Afstand bleek vrijwel nooit een belemmering voor deelname.
Leerlijnen
De trainingen die via ’t Cursushuys worden aangeboden, variëren
van ‘mindfulness’ en ‘geheugentraining’ tot ‘marketing voor
vrijwilligers’ en ‘signaleren achter de voordeur’. Nieuw zijn de
leerlijnen, waarbij cursisten eerst algemene basiskennis opdoen om
daarna met vervolgcursussen verder de diepte in te gaan. Het
complete aanbod is nu voor een heel jaar vooruit gepland.
Cursus aanvragen
’t Cursushuys staat open voor alle inwoners van Cranendonck,
Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en de Kempengemeenten.
Het overgrote deel van het aanbod is gratis, wederom dankzij de
steun van de verschillende fondsen. Wie op zoek is naar informatie
over een bepaald onderwerp, kan via contact@cursushuys.nl ook
een aanvraag indienen. Bij voldoende interesse wordt een cursus
ontwikkeld en in het aanbod opgenomen.
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Personeelstekort in de Kempen duurzaam oplossen met
opleiden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Samenwerken om statushouders duurzaam aan het werk te
helpen in de Kempen.
Schreeuwend tekort aan personeel in de techniek en logistiek:
innovatieve samenwerking gestart.
Werkgevers hebben momenteel een schreeuwend tekort aan
personeel. Vooral geschoold personeel in de techniek en logistiek is
schaars. Daarnaast zijn er mensen met een achterstand op de
arbeidsmarkt die gemotiveerd zijn om te werken maar een
passende opleiding missen. Het Summa College, het Kempisch
Ondernemers Platform (KOP) en KempenPlus willen werkgevers en
toekomstige medewerkers bij elkaar brengen om er zo voor te
zorgen dat deze mensen weer duurzaam participeren op de
arbeidsmarkt en niet langdurig afhankelijk zijn van een uitkering.
Met een opleiding in een vakgebied met toekomstperspectief én
werkervaring kunnen deze mensen duurzaam aan de slag. Een
gezamenlijk doel.
Starten met een meerjarenproject
In de Kempen zijn het Kempisch Ondernemers Platform (KOP), het
Summa College en KempenPlus (een samenwerking van ISD de
Kempen en WVK-groep) gestart met een meerjarentraject. Het doel
is om mensen duurzaam op te leiden voor de branche en zorgvuldig
te matchen met de werkgevers. Omdat het een intensief traject is
wat veel vraagt van werkgevers en onderwijs doen niet alle
werkgevers mee die geïnteresseerd waren. “We vragen echt
commitment”, aldus Jeroen Wissink van KempenPlus. De
samenwerkende partijen hopen op een investering voor het
meerjarenproject door het Regionaal Investeringsfonds. Dit fonds
ondersteunt samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs en is
een katalysator van het vernieuwen van het mbo.
Werven van kandidaten
Eind 2018 is er gestart met het bekijken van de
arbeidsmarktvraagstukken uit de regio. In de Kempen is er vooral
behoefte aan technisch personeel, waaronder plaatwerkers. Hierna
is er gestart met het werven van kandidaten voor het zogenaamde
‘duale traject’. Studenten kunnen bij een duaal traject een

- 26 -

taalcursus doen geïntegreerd met een entreeopleiding. Daarmee
kunnen ze starten op assistent niveau. Om focus in het project aan
te brengen is er voor de eerste groep kandidaten gekeken naar
statushouders. Bij deze groep statushouders is de taalcursus
vervangen door de inburgeringscursus. Alle kandidaten zijn
gescreend op taalniveau, leerbaarheid en motivatie. Opvallend was
dat een deel van de kandidaten afviel doordat ze de basis misten
van bijvoorbeeld rekenen. Daar moet eerst aan worden gewerkt.
Het aantal kandidaten dat door de eerste screening kwam, is
ongeveer het gelijk aan het aantal werkgevers dat mee wilde doen.
Meet & Match
Om er voor te zorgen dat de studenten een goede start maken bij
een werkgever is er op woensdag 20 maart een Meet & Match
georganiseerd. De studenten gingen die dag, onder begeleiding van
KempenPlus, naar de potentiële werkgevers. Ze kregen een
rondleiding en konden kennis maken met het bedrijf. Wanneer ze
geïnteresseerd waren, konden ze aan het einde 1-op-1 in gesprek.
Vooraf hadden ze allemaal een CV gemaakt en een cursus pitchen
gevolgd bij het Summa College. “De voorbereiding van deze Meet &
Match was veel werk, maar de vibe die je daar voelde. Het was echt
heel mooi”, zegt Jeroen Wissink.
Een persoonlijk verhaal maakt indruk
Er was een 22-jarige jongen die in zijn eentje is gevlucht uit Eritrea
en nu zonder familie woont. Zijn buurvrouw heeft een fiets voor
hem geregeld en hij is lid van de voetbalclub, maar een baan heeft
hij niet. Hij heeft geen ervaring, maar wel een enorme gunfactor.
“Zo’n jongen gun je een baan. Hij heeft tijdens de meet & match
overal een goede indruk gemaakt. Dat had hij met alleen een
sollicitatiebrief nooit kunnen doen.”, zegt Jeroen Wissink. Eén
werkgever had 5 kandidaten op bezoek. “Ik zou ze alle 5 wel willen
aannemen, je gunt het ze allemaal.“ Een andere werkgever
reageerde: “Ik was echt positief verrast over het taalniveau, ze
spreken echt beter Nederlands dan mijn Oost-Europese
uitzendkrachten, ik denk erover om een switch te maken.” Tijdens
de Meet & Match komen er persoonlijke verhalen naar voren, en
hele praktische belemmeringen voor deze groep statushouders. Niet
iedereen heeft passend vervoer bijvoorbeeld. In plaats van het
afwijzen van een kandidaat wordt er dan gedacht in oplossingen. De
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komende periode worden de matches gemaakt tussen de bedrijven
en de kandidaten.
Wat gaan de werkgevers en studenten doen?
Wanneer een student van het Summa College wordt geplaatst bij
een werkgever in de Kempen krijgt hij of zij een deel van de week
les. De rest van de tijd wordt het geleerde in de praktijk toegepast
bij het bedrijf waar ze zijn geplaatst. De werkgever maakt afspraken
met de student, voor de rest is het een reguliere betaalde baan. Om
te zorgen dat het geleerde aansluit bij de praktijk is er intensief
contact tussen de opleiding en het bedrijf. “We hebben diverse
meet-ups georganiseerd met bedrijven om hun wensen te vragen.
Dit resulteert in een profiel waar een werknemer aan moet voldoen.
Daar passen we de opleiding op aan, dus werkgevers hebben
invloed op het onderwijsprogramma.”, geeft Régine van Lieshout,
directeur Ster College – onderdeel Summa College, aan. “Deze
opleiding is maatwerk.”
Onderweg leren en aanpassen
Niet alle kandidaten kunnen na de Meet & Match worden geplaatst.
“We gaan onze stinkende best doen om voor hen iets te vinden”,
zegt Jeroen Wissink. “Los van het feit dat mensen een baan willen
en hierdoor misschien krijgen, is deze Meet & Match al een succes
doordat bedrijven een ander beeld krijgen van deze doelgroep en de
statushouders zien hoe het gaat in deze bedrijven. We delen ons
proces dan ook graag met iedereen. De statushouders zijn een van
de vele groepen die we op deze manier willen matchen met het
bedrijfsleven. We gaan ook nog kijken naar de 50+ doelgroep en
bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke of psychische beperking.
Dit zijn allemaal doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Als de studenten straks starten bij de werkgevers gaan we tegen
zaken aanlopen. Er gaan mensen te laat komen, zich vergeten ziek
te melden. Met de coaching van het Summa College voor de student
gaan we hier op anticiperen, en leren van wat er mis gaat. Tot nu
toe is iedereen super positief en enthousiast”, geeft Jeroen Wissink
aan.
Enthousiast geworden?
We zijn nog op zoek naar bedrijven die met ons de mogelijkheden
willen verkennen. Bel gerust voor een vrijblijvend gesprek met
Jeroen Wissink: 06-22991044 of mail j.wissink@kempenplus.com
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MEIMAAND MOEDER MARIA MAAND

Moeder is een naam met veel inhoud.
Zij blijft ten alle tijden die het meest
tot je spreekt geboren worden
Voeden als er eten is, vele miljoenen
hebben niets
velen zijn hiervan ziek, ten dode
opgeschreven
Moeder geeft iedereen de nodige aandacht.
Gelijk men er zeker van verwacht.
Zij is er bij geluk en tegenspoed.
Dat geeft voor iedereen steeds weer goede moed.
Goede en trefzekere woorden kan zij spreken.
Met vertrouwen daarop goed bekeken.
Dat is de taak van moeder zijn,
met vertrouwen dat zij het goed in haar opneemt.
Moeder of mama wat zij roepen het geeft voor ieder de les,
zij is de eerste die altijd op staat voor haar kind op de bres,
wat men er van denkt dan nog de vraag wat men er van vindt.
Wanneer de man thuis komt pakt hij het kleine kind op de schoot.
Hij zegt je wordt er stilaan wel een grote meid,
Het moet verder groeien alles ten spijt,
Er staat menige dampende pan klaar,
om te vullen zowel de grote als de kleine maag
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Voor en met het leven als dank voor wat hij die dag had te geven
op het werk het zijn vele uren elke dag
de zingende moeder soms maar even,
zij zingt daarin haar gevoelens uit het kleine
maar ook het grote kind is gelijk een moeder met zorgen,
zij is er altijd voor iedereen dat is een goede tijd.
Zij gaat haar weg bedje gespreid, zo moet het toch gaan
maar het is niet altijd zo, soms moeten er offers worden gebracht.
Dan is dan altijd de vraag is hij gevuld die grote maag?
Maar moeder geeft hem vaak wel een goede raad met de daad.
De meimaand Mariamaand is in de lente bij uitstek de bloeiende
bloemen pracht,
ook de Mariamaand is de maand om de om de maagd Maria te loven
149 jaren geleden, is men tevreden, groeten wij onze hemelse
moeder vooral in slechte tijden als de nood hoog is
bidden vele mensen tezamen het vanouds bekende Weesgegroet.
menigeen weten het maar al te goed,
wanneer men de jaarlijkse processie loopt.
en Gods liefde tot Maria haar de smeekbede hoort.
Het is de blijde meimaand, het is de mei zo schoon
Lieflijk roept ze ons allen naar Maria’s troon
kinderen van Maria jubelt haar ter eer
In de meimaand stromen mild haar gaven neer.
F.v.V.

Oplossing paas rebus (MikMak april)
De Paashaas heeft gekleurde paaseitjes in een mandje
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DATA

April
za 27
zo 28

Viering Koningsdag
Lente - Event

Mei
do 9
za 11
za 18

Eetpunt
Bedevaart naar Meerveldhoven 149e keer
Ophalen oud papier

Juni
15
15
16
30

juni
juni
juni
juni

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

do. 16 mei, uiterste datum inleveren kopij MikMak juni 19
za. 25 mei, de MikMak juni 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
Dorpsraad Westerhoven
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

