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Belangrijke
telefoonnummers
en adressen,
zie binnenkant
omslag achter

Activiteiten voor ouderen
April 2019

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

1e - 8e - 15e - 29e
meer bewegen voor ouderen
1e - 8e - 15e - 22e - 29e
biljarten en kaarten
repetitie zanggroep Kloos
8e - 15e - 22e - 29e
bespreking van Engelse romans.
8e
fietsen ± 25 km.

dinsdag
13.30 – 16.30
dinsdag
16.30 – 19.00

2e - 9e - 16e - 23e - 30e
koersbal
2e - 16e - 30e
samen koken en eten

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

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

donderdag

4e
modeshow
11e
bezoek museum te Langenboom
11e
eetpunt bij Woest
18e
bloemschikken voor Pasen

donderdag
donderdag
17.30
donderdag
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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
zaterdag

5e - 12e - 19e - 26e
dagbesteding
servicepunt voor hulpmiddelen
lunch.
dagbesteding
5e - 12e – 19e - 26e
bewegingstherapie
bewegingstherapie
26e
vergaren van de MikMak
6e
culturele dag met volksdansen in Hapert

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

Koolrabisoep

Kipdrumsticks met chili-mayonaise
of
Lekkerbekje met cocktailsaus

Verrassingsdessert
Aanvang: 17:30 uur

Reserveren bij Jo Coppens
Tel: 040-20 475 77 / mobiel 06-30 37 00 61
E-mail: janjocoppens@gmail.com
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RABOTENT
De Rabotent, geschonken ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan
van de Rabobank, wordt altijd geplaatst tijdens het Winterfeest.
Maar ook tijdens andere evenementen kan de tent gebruikt worden.
De voorwaarden voor de huur van de tent zijn terug te vinden op de
website Westerhoven Events: www.westerhoven-events.nl
Ook het aanvraagformulier is daar te vinden.


KENNISMAKERS
Kennismaker Christine Simons geeft
een lezing over haar rondreis in
Zuid-Afrika van Johannesburg naar
Kaapstad op donderdag 18 april in
De Buitengaander in Westerhoven.
Zuid-Afrika
Zuid-Afrika; het land met de
kleurrijke vlag. Het land met een
rijke koloniale geschiedenis (VOC).
Het land met elf officiële talen,
20.000 verschillende soorten planten
en de imposante Tafelberg.
Christine Simons, persoonlijk reisadviseur uit Bergeijk, vertelt aan
de hand van foto’s over haar rondreis in Zuid-Afrika. Ze reisde in
vier weken van Johannesburg, de belangrijkste economische stad
van het land, naar Kaapstad, de hoofdstad van de wetgevende
macht. Deze avond ontdek je wat dit prachtige land te bieden heeft.
Reserveren
De lezing is gratis en begint om 20.00 uur in De Buitengaander in
Westerhoven. Reserveren is niet noodzakelijk, echter wel gewenst.
De gratis tickets zijn te reserveren via de agenda van
www.bibliotheekdekempen.nl.
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KennisMakers
Deze lezing is onderdeel van KennisMakers. Heb jij ook een
jarenlange passie of specifieke kennis op een bepaald gebied wat je
graag wilt delen met anderen? Word dan KennisMaker in de
Bibliotheek. Meld je aan via kennismaker@bibliotheekdekempen.nl

AGENDA BUITENGAANDER
06-04
12-04
13-04
14-04
18-04
19-04
20-04

Première Toneel “Over ons lijk”.
Toneel uitvoering
Toneel uitvoering
Toneel uitvoering
Kennismakers: Christine Simons
Toneel uitvoering
Toneel uitvoering

22-04 t/m 03-05 meivakantie; De Buitengaander is uitsluitend
geopend voor reserveringen.


OPROEPJE:
Wegens langdurige ziekte van mijn man ben ik op zoek naar een
tuinman voor de wekelijkse klusjes buiten (gras maaien, onkruid
wieden e.d.) vergoeding nader over een te komen.
Martha v.d. Ven
Beukenlaan 48
Westerhoven
Tel: 040 20 15 473

-5-

Uw Oranje Comité is ook weer volop aan de slag om de
Koningsdag en het lente-Event voor 2019 te organiseren.

KONINGSDAG OP zaterdag 27 APRIL
Ook dit jaar willen we deze bijzondere dag weer groots vieren ter
ere van de verjaardag van koning WillemAlexander.
Onze HERAUTEN, de AUBADE en de
FIETSJESTOCHT met medewerking van
fanfare Irene en het Gilde in de ochtend
en ‘s middags de KINDERSPELEN en
GRANDIOZE STRAATRACE .

LENTE-EVENT ZONDAG 28
APRIL
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 en dans en de haute
cuisine van ‘koks met passie’. Voor het muzikale deel wisten wij de
band Motion te contracteren. Voor het verdere programma
volgende keer meer.
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.
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:

Het Oranje comité
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NIEUWS VAN FANFARE IRENE
26 febr. jl. Was het optreden van de Blazersklas
van basisschool De Ster die samen met onze
fanfare een mooi optreden verzorgde in de
Buitengaander. Vele enthousiaste kinderen en
aanwezige ouders en grootouders. Wij zijn ook
erg blij met de kinderen die zich n.a. daarvan
hebben aangemeld om muziekles te gaan volgen. Opgeven kan nog
steeds.
31 maart is de Jeugd- en leerlingendag samen met de
andere leerlingen uit Groot_Bergeijk in de Kattendans.
Om 15.30u vindt een gezamenlijk optreden plaats.
U bent van harte uitgenodigd dit optreden bij te wonen.
Oudijzer-en electronica-actie Fanfare Irene
Op zaterdag 6 april a.s. komen we weer bij u langs om uw oudijzer
en overbodige of kapotte elektronica-spullen op te halen. Oudijzer,
grasmaaiers, oude tv-s, radio’s, mixers, telefoons, krultangen,
waterkokers, koffieapparaten, beeldschermen, wasmachines,
keukenapparatuur enz. enz.
De opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van onze
instrumenten en noodzakelijke vervanging.
Let op: GEEN accu’s, gasflessen, koelkasten, banden, plastic, hout
ed. Noteert u deze datum alvast in uw agenda!!
Hieronder nog enkele belangrijke data:
 9 april houden wij onze Algemene Ledenvergadering
 27 april optreden met de viering van Koningsdag.
 28 april samen met het Oranje Comité het lente-Event
 11 mei de Processie naar/in Meerveldhoven.




16 juni Themaconcert leerlingen in de Buitengaander.
30 juni Terrasconcert bij het Wapen van Westerhoven.
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Als 40+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 word je slim van!!
Bij vragen bel naar: Arno Senders 06222.36054
Of stuur een mail naar: fanfare.irene@upcmail.nl

Beste inwoners van Westerhoven.
In de eerste week van
februari zijn onze
collectanten weer op pad
geweest om te collecteren
voor de Hersenstichting.
Wij willen u hartelijk
danken voor uw bijdrage.
Er is weer een mooi bedrag opgehaald nl.: 875 euro.
Alle collectanten bedankt voor jullie inzet en enthousiasme.
Volgend jaar zijn we er weer en dan hopen we weer op zo'n gulle
giften. Mariejose van Asten.

Op Donderdag 11 April a.s vindt in Westerhoven de
kledinginzamelingsactie van Sam’s kledingactie voor Mensen in
Nood plaats. U kunt uw goede nog bruikbare kleding, schoeisel,en
huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij de volgende
adressen,
Marietje van Zandvoort Lindenstraat 28
Mimi Brugmans Heijerstraat 19 A.
Voor meer informatie over de actie kunt
u kijken op www.Samskledingactie.nl
of bellen naar 088 20 80 100
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Happy Monday
op de kermis in Westerhoven.
Maandag 27 mei 2019
is het weer zo ver!
Dit jaar hebben de leerlingen van
de basisschool de Ster de gehele
dag vrij en daar gaan wij, van
Wijwesterhoven, zeker op in
spelen. Wij hopen weer op net
zo’n geweldige opkomst als
afgelopen jaar. Dat waren toen
190 deelnemende kinderen. Het heitje voor een karweitje gaat er
wederom aan vooraf.
Wij hopen dat er vrijwilligers zijn voor het ondersteunen van het
spaarvarken lichten of een activiteit. Je kan je aanmelden via een
mailtje naar jeugd@wijwesterhoven.nl, graag voor 7 april. Het
aantal vrijwilligers is mede bepalend voor wat we kunnen aanbieden
om er een succes van maken.



Kom naar de “Meespeeldagen”
bij Scouting Rythovius!
Het moment om eens te komen kijken en 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, 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
de Bevers en de Welpen!
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Je bent zaterdag 6 en 13 april van harte welkom!



Bevers is voor kinderen van 4 t/m 7 jaar en zijn welkom
van 10:30 tot 12:30 uur.
Welpen is voor kinderen van 8 t/m 11 jaar en zijn welkom
van 13:30 tot 16:00 uur.
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

Scouting laat je uitdagen! www.scoutingriethoven.nl

Bevers 4 t/m 7 jaar

Welpen 8 t/m 11jaar
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Toneelclub Westerhoven speelt
“Over ons Lijk !”
Wee uw gebeente, als u ooit de familie van Lijk
tegenkomt.
Bij deze familie zit namelijk een behoorlijke steek los.
Allemaal hebben zij hun duistere eigenaardigheden.
Ze zijn gevaarlijk, boosaardig en onderling vechten
ze elkaar de tent uit.
Maar als hun puissant rijke oom Claudius zijn laatste zucht slaakt,
wrijft de familie in hun handjes. Eindelijk is het zo ver! Vol hebzucht
spoeden zij zich naar Slot Lijkvreugd – het familiekasteel – om hun
miljoenenerfenis te claimen.
Daar worden zij opgewacht door een konkelende notaris, die hen
liever ziet gaan als komen. Maar ook het kasteelpersoneel is niet
opgezet met de komst van dit gestoorde gezelschap.
De familie van Lijk, rekent zich rijk. Maar het bezoek van een
vreemde buikspreker brengt de poppen aan het dansen.
Iedereen giert naar geld en de spanningen lopen hoog op.
Het duurt niet lang voor het eerste slachtoffer valt…
Sluipt er soms een moordenaar rond in het kasteel? Wat heeft dat
mysterieuze gegil te
betekenen? En zal de familie
van Lijk accepteren dat hun
erfenis verdampt?
Hun antwoord is:
“Over ons Lijk!”
Een doldwaze komische
thriller, geschreven door Mart
Moors en geregisseerd door
Louis Baeten.

Toneeluitvoering 2018 'Onze Tinus"

Speeldata: 6, 12, 13, 14, 19 en 20 april 2019
20.00 uur in de Buitengaander te Westerhoven
Toegang: €10,- incl. koffie/thee
Kaarten zijn te bestellen vanaf zaterdag 16 maart 9:00 uur
via: www.toneelwesterhoven.nl of bel 040-2018745.
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Grip op rugklachten. Wie neemt de regie?
Rugklachten, iedereen krijgt ermee te maken, maar wat
weten we er nu van?
Lage rugpijn is een veel voorkomend probleem, bijna 90% van de
mensen krijgt in zijn of haar leven
te maken met lage rugpijn. Het ontstaan van de pijn is niet voor
iedereen even duidelijk. Een dagje
tuinieren, een lange autorit, mentale vermoeidheid of het oprapen
van een pen zijn allemaal
voorbeelden voor het krijgen van lage rugklachten. Maar het
ontstaan van lage rugklachten is niet
altijd bekend. Vaak herstelt de pijn vanzelf maar wat als dat niet het
geval is? En welke hulpverlener
kan u dan helpen?
Wat kan er aan lage rugpijn gedaan worden?
Tijdens de informatieavond die georganiseerd wordt door Fysio- en
Manuele Therapie Van Hoof
nemen we mensen mee in welke soorten lage rugpijn er zijn, bij wie
kan je terecht en het
belangrijkste wat kan er aan gedaan worden? Welke factoren spelen
een rol bij het beloop van lage
rugpijn? De fysio- en manueel therapeuten Tim Masseurs, Ted
Versteegen en huisarts Dr. Schoone
geven antwoord op vragen zoals:
- Is bukken slecht voor je rug?
- Is liggen goed bij lage rugklachten?
- Is er bij rugklachten altijd hulp nodig?
- Één keer rugpatient altijd rugpatient?
De aanpak van Fysio van Hoof
Binnen Fysio- en Manuele Therapie Van Hoof wordt er gewerkt met
de nieuwste kennis en inzicht in
diagnostiek en het behandelen van lage rugpijn. Er wordt gebruik
gemaakt van het zorgplan lage
rugpijn wat tot stand is gekomen uit de meest recente onderzoeken.
Een behandeling bij de
fysiotherapeut kan bestaan uit advies, rugoefeningen en manuele
vaardigheden (behandelen van o.a.
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spieren/ gewrichten) en een combinatie van deze. Bij complexe
rugpijn kunnen er meerdere
zorgdisciplines worden ingeschakeld zoals een ergotherapeut of een
psycholoog.
Datum informatieavond:
10 april 2019
Aanmelden?
Aanmelding voor 09 april 2019 via info@fysiovanhoof.nl
of 040-2043756
Tijd:
Inloop vanaf 19:15
Start: 19:30 t/m 21:15 uur
Locatie:
De Gouden Leeuw
Hof 6 te Bergeijk
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“Het St Anna Gilde Westerhoven, deel 4”
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 geschiedenis van het gilde vanaf 1760
In 1760 begint een geheel nieuwe periode.
Men heeft alleen nog maar de ijzeren
rouwpiek als hoofdmanspiek.
De schouders werden er weer onder gezet en
enkele atributen werden aangekocht, t.w. de
sikkels
waarop
staan
"Capteijn"
en
"Vaendrick", twee zilveren knoppen voor op
de dekenstokken, een zilveren sluiting voor
op de koningsmantel en niet te vergeten een
zilveren ongekroonde vogel. De koningsvogel
werd
geleverd
door
de
Eindhovense
zilversmid Keijzers, de twee sikkels door de Eindhovense zilversmid
Francis van Osch.
Vermoedelijk heeft men ook een vaandel gehad, want als er een
vaandrig is, is er ook een vaandel. Het eerste schild (en tevens
oudste) uit 1761 is geschonken door de vrouwen van de gult.
Er zal een nieuw Reglement gekomen zijn, mogelijk soortgelijk als in
Borkel, die ook in die tijd opnieuw begonnen zoals zoveel gilden. Ons
gilde liet echter opnemen dat het een her-oprichting is en geen
nieuwe gilde. Verder denk ik dat men tevens in het reglement heeft
laten opnemen of afgesproken heeft dat iedere koning een schild
moest geven, gezien het groot aantal koningsschilden wat uit die tijd
is overgebleven. Het eerste koningsschild dateert uit 1763 en is
geschonken door Geybert Goossens.
Tot 1839 worden 14 koningsschilden geschonken. Ook de familie Bots
heeft hier ook zijn steentje toe bijgedragen. Het was een zeer
invloedrijke familie in die dagen. De 3e en 4e koning na de
heroprichting waren Willem Albertus Bots en Wilhelmus Martinus
Bots. De familie Bots waren verwikkeld in de aankoop van de
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gronden, het geven van een krediet voor de watermolen aan de
gemeente en G. Bots werd in 1810 Conseil municipal te Westerhoven
en in 1811 tot 1815 Scout van Westerhoven (alles benamingen voor
burgemeester).
In een beantwoording van Antony van Galen in 1824 verklaart deze
dat in 1810 de vaste goederen zijn overgeschreven op naam van
Geert en Govert Bots, namens de Gilde. Het betrof hier enkele
stukken grond, o.a. die waar nu Rogubein op staat.
Een akte uit 1801 van de kinderen Albert Bots, getekend door
W=M=Bots en het bedrag werd voldaan door Gerrit Bots. Een andere
akte uit 1801 zegt dat de schutsboom stond op grond van de
kinderen Alb. Bots. In 1814 zijn er twee schilden gegeven t.w.
Andreas Moors en Godefridus Bots. En Gerrit Bots voornoemd was de
toenmalige en eerste burgemeester in de nieuwe tijd (1810) van
Westerhoven.
Maar de oude generatie sterft en de nieuwe dient zich aan. In 1841
besloot men het Reglement opnieuw te schrijven. Mogelijk is de
verplichting tot het geven van een koningsschild geschrapt, want
hierna wordt geen koningsschild meer gegeven tot 1972.
Het zal te maken hebben met de nieuwe tijd, want ook te Bergeyk
werd iets later geen schild meer gegeven.
Als schrijver van het nieuwe Reglement vond men de toenmalige
waarnemend hoofdonderwijzer P.N. Panken.
Hij verhaalt in zijn dagboek:
"Den 22sten en 23sten Julij, had ik het Reglement voor de in dit Dorp
bestaande Gilde of Broederschap, onder de bescherming der H.
Moeder Anna, geheel vernieuwd en veranderd. De leden dezer Gilde
hadden Maandag 26ste en Dingsdag 27ste daaropvolgende, des
nam. volgens hunne jaarlijksche gewoonte, eene zamenkomst
gehouden en geteerd; hierbij was ik ook tegenwoordig geweest en
had mij onder hen goed vermaakt."
In 1842 schrijft hij:
"Alvorens de reis naar de hoofdstad dezer Provincie, tot het afleggen
van den eed als Schoolonderwijzer benoodigd, aan te vangen, was ik
van een Feest getuige, hetwelk nimmer uit mijn geheugen zal
verdwijnen. Ik bedoel de bijwoning der jaarlijksche bijeenkomst van
de leden der alhier sinds eeuwen bestaande Broederschap of Gilde
van St. Anna. Even als het vorige jaar (zie onderaan blz. 69) had
zulks op Maandag 25sten en Dingsdag 26sten Julij, wanneer ook
mijne vacantie begonnen was, plaats. Ieder die deze feestelijke
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Vereeniging als Vreemdeling komt bijwonen wordt door de daarbij
behoorende vrouwen een kransje van bloemen, enz. vervaardigd en
op het hoofd gedaan; waarvoor zij van den gekroonden eene kleine
gift bekomen.
Geen lid van het Broederschap zijnde, gebeurde mij eveneens. Echter
werd ik, na een poos tijds, met een zeer fraai en grooter
bloemenkransje verrast, hetwelk men mij met geestdrift, ter
vervanging van het eerst ontvangene aanbood; en waarmede ik,
zeiden zij, als Meester gekroond werd; want, niettegenstaande ik, tot
hiertoe, mijne benoeming aan zeer weinigen had bekendgemaakt,
waren zij er (zo als bleek) nogthans van bewust. Ik wilde hun dan
ook, zoo veel mogelijk, wederkeerige vreugde verschaffen en, ten
blijke van wedervriendschap, voor deze extra gemaakte versiering,
eenig geldstuk schenken, waarover zij mij hunne dubbele
tevreden- en dankbaarheid betuigden.
En inderdaad, zij deelden zigtbaar in mijne blijdschap; ook ontving ik
van menigeen nog eenvoudige, doch welgemeende felicitatien. Doch
genoeg, ik betuig nimmer een feest te hebben bijgewoond, waar ik
zuiverder genoegen heb meegemaakt, dan onder de Leden der Gilde
te Westerhoven toen hartelijk gevierd."
In 1843 werd Meester Panken lid van het Gilde en ook dit gaf hij aan
in zijn dagboek. Hij verhaalt eerst de ontvangst van de bisschop in
Westerhoven op 12 juli, waarbij ook de gilde is en daarna de
gildedag.
"Dinsdag en woensdag, 25 en 26 Julij, woonde ik weder, met zeer
veel vermaak de jaarlijksche Vereeniging der Leden van St.
Anna- Gilde bij. Ik begaf mij alsdan mede als lid onder dezelve.
Dewijl men mij met eenige plegtigheid inhuldigde, onthaalde ik de
Oversten derzelve met een glas wijn. Dit alles had eerst Dingsdags
nam. plaats. Den volgende Zondag nam. waren de leden ook eenige
uren vereenigd. Met het begin van dit Gilde-feest namen tevens
mijne vacantiedagen, zijnde 5 weken, eenen aanvang, welke ik
grootstgedeeltelijk te Bergeijk doorbragt."
Mr. Panken zou lid blijven tot aan zijn dood in 1904.
Panken heeft veel geschreven, ongetwijfeld ook over ons gilde, maar
helaas is weinig bewaard gebleven hiervan. Wel schrijft hij dat in
1886 de toenmalige hoofdman en de 1e deken kort na elkaar
stierven. Vanaf dit moment wordt een nieuw kasboek bijgehouden,
dat nog altijd bewaard is gebleven. De nieuwe hoofdman werd de
volgende burgemeester van Westerhoven die lid was van het gilde,
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Joseph Baken Lz. Hij komt op de ledenlijst van 1886 voor als 6e lid.
Of de gilde al die tijd zoveel leden heeft gehad is niet bekend, maar in
1886 had men 60 leden.
In 1888 was het nog beter. Panken schreef hierover:
"Den 23 en 24 (juli) teerde ik 's middags te Westerhoven bij
gelegenheid der jaarlijksche bijeenkomst der leden van de Sint
Anna-Gilde aldaar, welke uit nagenoeg een 80 tal bestaat, behalve
vrouwen." Als men ziet dat Westerhoven toen iets meer dan 500
inwoners had betekend het dat een tiende deel van de bevolking lid
was.
Misschien had men net een opleving gehad, het is niet bekend, maar
het ging goed met de gilde.
Alle bekende namen van Westerhovense mensen zijn erbij: Smolders,
Kwinten, Kuijlaars, Schrijvers, Schellens, Adriaans, van Mierlo,
Verhoeven, Neutkens, Sanders, van Hulsel, Houtappels, van Valenberg, Hoeks, van Beek, Daris, Verhagen enz. En hieronder waren zeer
notabele mensen.
Begin 1900 komen nog een aantal mensen bij de gilde, maar de tijd
verandert weer. In 1904 gaat men naar Eindhoven naar het koninklijk
bezoek van Wilhelmina, heeft men 62 leden. Dan is Joseph Baken
nog hoofdman en Hendrik Schellens vaandrig. Maar tussen 1920 en
1930 begint men weer een nieuw tijdperk. Men heeft 50 leden, 7
nieuwe leden komen er bij en de crisis nadert. Peerke Gevers neemt
het heft in handen. Hij zou vooral worden bijgestaan door Peer Moors,
Frans van der Heijden Sr. en Nol Mollen. De tijden worden slechter en
de mensen gaan weg of overlijden. 40 leden gaan in deze 10 jaar
weg of overlijden. De gronden die men sinds 1801 bezat werden
verkocht en het geld of het restant werd op een bankboekje gezet.
Veiligheid ? Volgens Jolles waren er in 1932 45 leden, volgens het
kasboek waren er maar 29. En het liep verder terug.
In 1939 waren er nog maar 26 en de oorlog kwam. Na de oorlog
stonden er nog maar 17 man op papier. Een dieptepunt voor onze
gilde, maar zoals al eeuwen lang gedaan werd klom men ook hier
weer uit. De jonge boerenstand kwam erbij en weer een nieuw
tijdperk ving aan. In 1946 waren er weer 47 leden en in de opbouw
na de oorlogsjaren werd de gilde zeker niet vergeten.
In 1954 volgde Willem Lathouwers Peerke Gevers als Hoofdman op,
die in 1955 overleed. Er kwamen nieuwe pakken en nieuwe vendels.
Men liet zich weer zien, niet alleen in het dorp maar ook weer
daarbuiten. De nieuwe hoofdman in 1961 werd Frans Smolders, beter
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bekend als Frans van Susse, In de jaren tussen 1970 en 1980
kwamen veel nieuwe leden er weer bij.
De heer van Nuenen was in 1976 net burgemeester van
Westerhoven. Maar toen hij als burgemeester meeschoot tijdens het
koningsschieten op de Gaai, schoot hij deze eraf. Hij werd lid en
koning van het gilde. In 1978 werd zelfs een kringgildedag
georganiseerd. De groei zat er weer in. Nadat in 1984 Harry
Smolders het hoofdmanschap had overgenomen werd in 1985 een
groots feest ter gelegenheid van de 225 jaar her-oprichting gevierd.
En hij werd weer recentelijk opgevolgd door onze huidige hoofdman
Frans van Kruijsdijk.
Er werden weer schilden gegeven. Na een mooie reeks
koningsschilden van 1760 tot 1840 (14 stuks) werd alleen nog in
1972 een herinnerings-koningsschild gegeven. Er werd besloten dat
voortaan de koning weer een schild moest schenken. Deze koningen
zijn Wim van Nuenen , Jos de Wit, Jan Hoeks, Will Royackers, Nico
Roos, Kees Smolders , Peter van Gerwen, Grard Hoeks . De huidige
koning nu is Jan Koolen. Peter van Gerwen en Gard Hoeks hebben
zich zelfs keizer geschoten (3x) Kortom we zijn er weer, na al die
eeuwen en we blijven bestaan, zolang we kunnen. De opleving van
de gilde zet nog door, getuige het wederom in het nieuw steken van
onze gilde.
Het gilde heeft inmiddels een nieuw vaandel, nieuwe vendels, nieuw
trommen en nieuwe pakken. De gilde heeft nu ook een eigen
thuishonk aan de Eikewal. Daarvoor heeft men eeuwenlang in het
cafe bij het oude gemeentehuis vertoeft.
Dat de gilde binnen onze kleine gemeenschap nog leeft is niet in de
laatste plaats ook te danken aan de bevolking, die deze bij de
vernieuwing altijd is blijven steunen. Hieruit blijkt dat het gilde
bestaat uit, voor en door de bevolking van Westerhoven.
2019
Jacques van Veldhoven
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Arjan Rijkers en Kees Smolders zijn
‘Ondernemer(s) van het Jaar Bergeijk’
Tijdens het traditioneel drukbezochte Ondernemers Contact Bergeijk
werd voor de elfde keer de Ondernemer van het Jaar uitgeroepen.
Genomineerden waren Jeroen Blankers (Borrenbergs Groep), Wendy
de Jong (Esthetique) en Arjan Rijkers en Kees Smolders (Herberg in
het Wilde Zwijn en B&B De Vrolijcke Bosmuis).
De jury kent de onderscheiding Ondernemer van het jaar 2018 toe
aan Arjan Rijkers en Kees Smolders van Herberg in het Wilde Zwijn
en B&B De Vrolijcke Bosmuis. Deze twee ras-horecamensen weten
precies hoe zij hun klanten steeds kunnen verrassen. Zij hebben een
uitmuntend gevoel voor wat mensen aanspreekt en gaan altijd voor
de maximale kwaliteit.
In Herberg In het Wilde Zwijn is het ouderwets genieten. De
inrichting stamt uit grootmoeders tijd, het personeel is gastvrij en
het eten is heerlijk. Met het schaaltje pinda’s op tafel (schillen
mogen op de grond) en een zakje koekjes voor de hond voelt elke
bezoeker zich hier snel op zijn gemak. In Bed & Breakfast De
Vrolijcke Bosmuis komen sprookjes tot leven. In de zes luxe
gethematiseerde gastenverblijven is het bijna jammer om te gaan
slapen. Elke kamer is stijlvol ingericht en voorzien van comfortabele
en luxe details. Het is dé plek om een weekendje helemaal tot rust
te komen.
Start
Een maand na hun bruiloft, in 2000, zijn Arjan en Kees gestart in
Borkel met de Woeste Hoeve. Het was een eetcafé met zaal, waar
veel fietsers passeren. Ze startten met een krijtbord als menukaart
met eenvoudige gerechten. In korte tijd werd het een groot succes
met op zondagen circa 150 eters. Bij de kermis kwam jaarlijks een
bekende artiest optreden.
Ontwikkeling
In 2005 openden ze naast de Woeste Hoeve het pannenkoekenhuis
‘de Familie Suijkerbuijk’ in Valkenswaard. De reclameslogan ‘zin in
een feestje, bel Arjan en Keesje’ bleek goed te werken. Al snel was
het ook hier erg druk. Arjan en Kees wilden graag zelf in hun zaak
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aanwezig zijn en kozen ervoor om De Woeste Hoeve te verkopen.
Door een ziekbed van Kees is later ook de Suijkerbuijk verkocht.
Maar het bloed kruipt… de heren namen Dennelucht in Bergeijk over
en toverden dit om tot Herberg in het Wilde Zwijn. Inmiddels zijn ze
ook eigenaren van de dichtbij gelegen Bed & Breakfast De Vrolijcke
Bosmuis.
Sfeer / Concept
Arjan en Kees werken voor elke zaak die zij hadden of hebben het
concept tot in de puntjes uit. Met dank aan de creativiteit van Kees
zijn er altijd en overal bewegende of grappige elementen te vinden
zoals de zwijnenkop achter de bar. Ook de gerechten bij de herberg
moeten passen bij de locatie en de sfeer. “Alles moet kloppen!”
Inspirerende visie
Arjan en Kees doen veel, zo niet alles, op gevoel. Als het goed voelt,
nemen zij ook snel besluiten. Ze willen hun klanten behandelen
zoals zij zelf ook behandeld willen worden: de juiste sfeer en
inrichting, het is schoon, er zijn bloemen en er is altijd iets geks. Hip
en modern is niet van toepassing!
Onderscheidend
Arjan en Kees voldoen niet ‘gewoon’ aan de vraag van de klant,
maar overtreffen juist de verwachtingen (market driving i.p.v.
market driven). Zij geven de nieuwe standaard aan in de markt en
klanten komen hierdoor erg graag bij Herberg in het Wilde Zwijn en
B&B De Vrolijcke Bosmuis.
Aanvullen
Arjan en Kees vullen elkaar perfect aan: Kees is creatief, heeft oog
voor sfeer en aankleding; Arjan heeft een praktische inslag. Een
perfecte combinatie.
Tot slot
Deze heren hebben meerdere malen bewezen een zeer succesvol
horecabedrijf neer te kunnen zetten. Dat verdient brede waardering.
Arjan Rijkers en Kees Smolders zijn de Ondernemers van het Jaar!
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Voorgangers
Het komende jaar mogen Arjan en Kees de Ondernemer Award,
gemaakt door (wijlen) de Bergeijkse kunstenaar Willem Loos, een
plekje geven in één van de ondernemingen. Voorgangers van hen
zijn:
2008: Jan Burgmans, Bruns
2009: Gerard van Keulen, Putse Hoeve
2010: Louis Vosters, Wilvo
2011: Adriaan van Heeswijk, Bakkerij van Heeswijk
2012: Sandra Bottram-de Louwere, Puckababy
2013: Familie Martens, Camping De Paal
2014: Fred Das, Dhatec
2015: Arthur Burgmans, Multifix
2016: Willem Neutkens en Bart Theuws, Restaurant Bij de Neut
2017: Pieter Bax, Luxlight
De jury van de Ondernemersaward bestond dit jaar uit: Hans van
den Dungen, Jan Coppens en Pieter Bax (winnaar vorig jaar).
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Dat is wat carnaval er om geeft.
Aan iedereen wordt zeker gedacht.
Door dik en dun gaat iedereen met gemak.
Het is te mooi om waar te zijn.
Dat brengt carnaval samen op een lijn.
Daar groeit voor de toekomst je kunt het zien.
Dat maakt de benen los het wordt er plezierig.
Dat moge en moet er zijn.
Dan pas wordt carnaval gelijk en fijn.
Zie ze lopen al dat klein geluk.
Vanwaar toch die mooie opsmuk.
De ene zo de andere komt er op af.
Laat ze plezier hebben met de papieren,
muts het staat zo maf
Iedereen doet mee dat is een gegeven.
Voor nu en het volgende leven.
Plezier maken op zijn tijd
Doe je best zorg daarvoor kent geen spijt.
Niemand maakt het leven bang.
Wacht daarom niet te lang.
De tijd gaat verder komt weer met het paasei.
Dat is een hele grote lekkernij.
Voor iedereen is er ergens een plek.
Om te kunnen rusten met een lekkere beker melk.
Dat is pas goed voor je gezondheid zeker.
Daar kan je best mee leven dat is een gegeven pak die beker.
Iedereen is zeker wel voldaan.
Zingen dansen we hebben het nog graag gedaan.
Of op de weg langs de wagens en groepen.
Men hoorde ze in alle straten zingen en roepen.
Leve het bier en de lol velen werden er van dol.
Zo is het nu eenmaal men betaald voor de tol.
Dit maakt ons niet bang het is eenmaal de lol.
Het einde nadert, zie de tijdsklok het is zo.
Fv.V.
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Oplossing carnavalspuzzel MikMak maart:

POAR NÈMEN NIE GRÈZE
PRINS KWINT VURROP IN DE POLONAISE
- 23 -

Zondagmorgen 31 maart
wordt de klok 1 uur vooruit gezet
van 2:00 naar 3:00 u

DATA
Maart
zo 31

Jeugdmuziekdag fanfare

April
za 6
oud ijzer- en electronica-actie
Toneel Club Westerhoven brengt het toneelstuk “Over ons Lijk ten
uitvoering in de Buitengaander
De data zijn: zaterdag 6 april / vrijdag 12 april / zaterdag 13 april
zondag 14 april / vrijdag 19 april / zaterdag 20 april
telkens om 20:00 u
do 11
Eetpunt Hoefzicht/Woest
za 20
Ophalen oud papier
za 27
Viering Koningsdag
zo 28
Lente - Event

Mei
za 11

Bedevaart naar Meerveldhoven 149e keer

Juni
16 juni Themaconcert Leerlingenorkest

do. 18 april, uiterste datum inleveren kopij MikMak mei 19
za. 27 april, de MikMak mei 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

