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zie binnenkant
omslag achter

Berichten rondom
kerk en parochie

Beste mensen uit Westerhoven en Riethoven,
Op 1 december 2018 heeft pastoor Rijkers jullie na ruim 40 jaar
trouwe dienst verlaten. Op een mooie en passende manier hebben
we van hem samen met zijn familie afscheid genomen. Zowel de
geloofsgemeenschap van Westerhoven als die van Riethoven en de
beide gildes en muziekkorpsen hebben hun bijdrage geleverd. Dank
daarvoor. We hebben hem te ruste gelegd op de begraafplaats van
Riethoven en bidden dat hij spoedig mag opgenomen worden in de
hemel bij de Heer en zijn Moeder die hij zo trouw gediend heeft.
Bestuurlijk vormen jullie reeds 2014 samen met 4 andere
geloofsgemeenschappen de nieuwe parochie H. Bernardus van
Clairvaux. Als pastoor zal ik nu ook wat men noemt ‘de pastorale
taken’ bij jullie vervullen. Maar wie is pastoor Buyens? Ik ben
afkomstig van Hamont (B) en oudste van een gezin van 4 jongens.
Mijn moeder verblijft aldaar in het bejaardenhuis en is oma van 8
kleinkinderen. 20 Jaar geleden (ik was toen 36 jaar) werd ik in
’s Hertogenbosch door de bisschop, samen met 8 anderen, tot
priester gewijd. Mijn eerste benoeming werd Lith bij Oss aan de
Maas door velen van jullie gekend door de roman van de
Eindhovenaar Antoon Coolen ‘Dorp aan de rivier’. Vervolgens werd
het Reusel daar de bisschop me voorstelde om door te stromen naar
een grotere parochie. Toen pastoor Penne terug naar Vlaanderen
vertrok werd me de vraag gesteld of ik niet naar Bergeijk wilde
verhuizen. Reeds meer als zeven jaar ben ik nu hier met veel plezier
werkzaam als priester. Deze streek is mijn geboortestreek en ik vind
het fijn om hier te wonen en te werken. Hoe het hier in de gezinnen
en families gaat scheelt niet veel met het warme gevoel dat men
ook hier over de grens kent.
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Ik hoop op een open en vriendelijke manier met iedereen en in het
bijzonder de vele vrijwilligers om te kunnen gaan. Jullie beseffen dat
zonder ter plaatse betrokken mensen het niet mogelijk is om de
Kerk gestalte te geven. Gelukkig is er ook de hulp van een tweede
priester nl. kapelaan Bart Theunissen. Hij zal per 1 februari te Vucht
gaan werken en dan komt een Indiase priester nl. Pushpa Rai hier in
zijn plaats maar van hem horen en zien jullie nog zeker in de
komende tijd.
Ik wens allen alle goeds en in het bijzonder voor 2019
Pastoor Luc Buyens
Agenda:
ma 4 febr. 20.00 u. Bijeenkomst wijkcontactpersonen
wo 6 febr. 20.00 u. Liturgiegroep
ma 11 feb. 18.30 - 20.00 u.
Vormelingen komen samen in de pastorie
do 14 febr. 8.00 u
Openen Valentinus kapel,
19.00 u. Lof met aansluitend lichtprocessie naar
de kapel
ma 18 febr. 20.00 u. Parochieraad
wo 20 febr. 20.00 u. Pastoraatsgroep
Overleden
31-12-2018

Jan Verhees, 85 jaar
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Renovatie begraafplaats Westerhoven
Veel inwoners van Westerhoven hebben de
afgelopen tijd te kennen gegeven dat de
begraafplaats aan een grondige renovatie toe was.
Ook het kerkbestuur deelde die mening en heeft daarom contact
opgenomen met de gemeente Bergeijk. In goed onderling overleg is
vervolgens nagedacht over de wijze waarop we deze renovatie het
best kunnen gaan uitvoeren.
De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente
uitgevoerd en inmiddels zijn de
eerste activiteiten gestart. We willen u graag informeren over de
werkzaamheden die op stapel staan. De belangrijkste
renovatiewerkzaamheden die nu en de komende tijd uitgevoerd
zullen worden zijn:





De houtsingels rondom de begraafplaats worden flink
uitgedund, gesnoeid en opnieuw aangeplant.
Alle bomen en ook de overige begroeiing op de begraafplaats
zelf, worden geheel vervangen.
Het asfalt pad op de begraafplaats in het verlengde van de
poort, wordt opnieuw geasfalteerd.
De klinkerbestrating wordt opnieuw gelegd.

Een ingrijpende renovatie dus waardoor het aanzicht van de
begraafplaats en de directe omgeving flink zal gaan veranderen.
We hopen en we verwachten, dat dit tot een verbetering zal leiden
waar we straks allemaal tevreden over kunnen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Kerkbestuur Parochie heilige Bernardus van Clairvaux.
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Activiteiten voor ouderen
februari 2019
maandag
9.00 – 11.15
13.30 – 16.30
20.00 – 22.00
maandag
14.00 – 15.30

4e - 11e - 18e - 25e
meer bewegen voor ouderen
biljarten en kaarten
repetitie zanggroep Kloos
11e - 18e - 25e
bespreking van Engelse romans.

dinsdag
13.30 – 16.30
dinsdag
16.30 – 19.00

5e - 12e - 19e - 26e
koersbal
5e - 19e
samen koken en eten

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

6e
kienen
6e - 13e - 20e - 27e
volksdansen
koorrepetitie “De Wielewaal”
kaarten en biljarten
jeu de boules (behalve bij slecht weer)
bridgen Multi Colour

donderdag
13.30 – 16.00
donderdag
17.30

7e - 21e
handwerkgroep
14e
eetpunt bij Woest

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

1e - 8e - 15e - 22e
dagbesteding
servicepunt voor hulpmiddelen
lunch.
dagbesteding
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Alle
activiteiten
zijn in
Hoefzicht
tenzij anders
aangegeven

vrijdag
1e - 8e – 15e - 22e
14.00 – 15.00 bewegingstherapie
15.00 – 16.00 bewegingstherapie
vrijdag
22e
13.30
vergaren van de MikMak
vrijdag
22e
20.00
seniorencarnaval
zaterdag 23e
20.00
senioren carnaval

Let op vanwege Valentijnsdag (druk met eters bij
Woest) op do 14 febr. is het eetpunt deze keer op
de 1e donderdag van de maand

Menu Eetpunt Hoefzicht/Woest
do. 7 februari 2019
Tomatensoep
Voor 55
plussers, prijs
€ 10,-maar let op er
is een limiet.
Opgeven tot
uiterlijk
za 2 febr.

Schnitzel roomsaus
of
Kabeljauw bearnaisesaus
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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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 komische thriller vol humor en spanning!
Speeldata: 6, 12, 13, 14, 19 en 20 april 2018
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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KENNISMAKERS
“De 10 grootste natuurkundigen in een notendop”
Donderdag 7 februari – 20.00 uur in De Buitengaander door
Marcel Gladdines:
Een reis in de tijd langs de grote natuurkundigen uit onze
geschiedenis. Wie zijn het en vooral wat hebben zij uitgevonden?
Zijn hun theorieën in overeenstemming met elkaar of spreken zij
elkaar tegen? Is er een al omvattende theorie die alle materie
verklaart? Een lezing over de zoektocht naar de kern van ons
bestaan. In begrijpelijke taal. Van de kosmos
naar de allerkleintjes “deeltjes”. De toegang
is gratis.
Dr. Ir. Marcel Gladdines (59 jr), wonende in
Braambos, studeerde scheikunde aan de
Technische Universiteit Eindhoven en
specialiseerde zich in de analytische chemie
middels een promotie op dat gebied. Hij
werkte als laboratoriummanager in diverse
specialistische laboratoria. Daarnaast ligt
zijn belangstelling bij diverse andere exacte
wetenschappen en
wetenschapscommunicatie.
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 kennismakers@bibliotheekdekempen.nl.
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WAAR DOEN ZE HET VAN…?
De tijd vliegt voorbij; De Buitengaander bestaat in 2020 al 25 jaar!
En dank zij de inspanningen van velen ziet het gebouw er nog
steeds fantastisch uit. Door intensief gebruik en veranderende
behoeftes van gebruikers/gasten wordt er met tussenpozen
geïnvesteerd in groot onderhoud en vernieuwingen. Hard nodig om
het gebouw up-to-date te houden. Zo is de barruimte vernieuwd,
zijn de vloeren fasegewijs vervangen, en is nu de beurt geweest aan
de licht- en geluidsinstallatie.
Een dure kostenpost waarvoor onderhoudsgelden gespaard zijn en
dankzij diverse gulle sponsoren nu vrijwel in één keer gerealiseerd.
Zonder deze extra inkomsten was dit niet mogelijk geweest. Onze
dank is dan ook groot!!
Dit betekent dat diverse verzoeken van gebruikers nu eindelijk
ingewilligd zijn, de geluidsinstallatie gebruiksvriendelijker is
geworden en dat we goed geluid in het gehele gebouw hebben.
Natuurlijk houden wij niet van verspillen en alles wat goed was is
bespaard gebleven. Ondanks alle donaties en gespaarde reserves
hebben wij helaas geen ‘ezeltje-strek-je’ die de pot blijft vullen en
dus gaan we de lichtinstallatie ook fasegewijs vernieuwen waarvan
fase 1 nu wel gerealiseerd is. In latere stadia komt er een kabelgoot
met inprikpunten in de theaterzaal en zullen successievelijk de
theaterlampen vervangen worden door led verlichting maar ook hier
geldt onze stelregel: niet weg doen wat nog goed is en gaat het niet
zo snel als misschien wenselijk is.
Wij zijn in ieder geval superblij met de recentelijke aanpassingen.
Kom gerust eens luisteren.
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WESTERHOVENSE WINTERFEEST
en
WESTERHOVENSE BLONDE
Er is volop van geproefd tijdens de 10e editie van het Winterfeest:
feest en bier… Nou zegt de naam het zelf al; het is feest en dat was
het dit jaar in optima forma! Niet alleen omdat we voor 10e keer de
nieuwjaarsreceptie hielden, en niet alleen omdat we niet één maar
twee Oppermannen in ons midden hebben maar ook omdat we de
lancering van de Westerhovense Blonde mochten meemaken. Een
nieuw blond bier met recept van eigen bodem.
10 Winterfeesten op rij waarbij
de weergoden ons goed gezind
waren (we vergeten liever de
snijdend koude wind en de ijzel
van eerdere jaren) en we zijn
er trots op dat dit unieke feest
met alle vrijwilligers wederom
een succes was. Trots op de

vele toegestoken handjes
waardoor ons dorp een speciaal
plekje is.
Trots op onze oppermannen Henry
van Beek en Frans Adriaans die
welverdiend een oorkonde en
beeldje van de Mouw in ontvangst
mochten nemen. Gefeliciteerd!
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En trots op de Blonde met naam en smaak door de geestelijke
vaders Henry van Beek, Eric van der Zanden en André Beukers
gegeven. Westerhoven staat op de kaart!!

Ter afsluiting van dit jubileumfeest was het vuurwerk niet zomaar
een slotstuk maar een schitterend schouwspel ondersteund door
muziek van Avicii. De klap op de vuurpijl om zo maar te zeggen. Al
met al een gedenkwaardige nieuwjaarsreceptie. En voort gaan we,
op naar 2020……..



AGENDA BUITENGAANDER
07-02
KennisMakers Marcel Gladdines 20.00u
19-02
Cursus Access Bars 09.00u -17.00u
02-03 t/m 05-03
Buitengaander gesloten i.v.m. Carnaval.
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Valentinusdag!
Het Licht is uitgezaaid
en niet door weer en wind te doven.
Hoe diep het donker ook,
wij zullen in zijn kracht geloven.
Het Licht is uitgezaaid in ons,
opdat wij zullen stralen.
In onze liefde wil het zich
in duizendvoud herhalen.
Maak ons tot lichtjes in de nacht
voor al wie met ons ademhalen.

Donderdag 14 februari vieren we St. Valentinus!
8.00 uur Opening Kapel
19.00 uur Het lof in de kerk voor onze zieken en daarna
lichtprocessie naar kapel en put.
Wij hopen dat u het ook dit jaar met ons kunt vieren en/of
meeloopt.
U bent van harte welkom.
Wij wensen u dan ook een fijn Valentinusfeest.
De Kapelmeesters.
Wilt u eerder op de hoogte zijn van ons Valentinusfeest of andere
activiteiten? Volgt u ons dan op facebook.
We vinden het fijn wanneer u uw mooie momenten en/of plaatjes bij de
kapel met ons zou delen. www.facebook.com/valentinuskapel
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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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Benoeming tot Opperman van Westerhoven in 2019
Uitreiking en toespraak
door wethouder Manon
Theuws tijdens
Winterfeest

Frans Adriaans
Je bent al 45 jaar actief lid
van de Carnavalsstichting
“De Koffieleuters”. Je hebt
zelfs de scepter gezwaaid
over Koffiegat als Prins Adrianus. Je neemt alle verantwoordelijkheid
voor het inrichten van de bar in de Buitengaander tijdens alle
carnavalsevenementen maar ook als andere Westerhovense
verenigingen iets organiseren. Dit is echt jouw domein en niet alleen
tijdens het evenement maar ook vóór de aanvang van het
evenement en tot ver na sluitingstijd om alles weer op orde te
brengen. Je bent een oprechte ZSC’er. Je hebt samen met je vrouw
tien jaar de kantine van de voetbalvereniging beheerd. ZCS mag al
vele jaren op jou rekenen als vrijwilliger in het “vrijwilligers clubke”.
Je helpt mee om wekelijks de zaken op en rondom de voetbalvelden
op orde te houden. Tennisvereniging WTC mag ook altijd op je steun
rekenen. Je regelt de horeca bestellingen en verricht allerlei handen spandiensten. Verder help je mee tijdens de op- en afbouw van
het Westerhovens Winterfeest. Daarnaast ben je ook
medebeheerder van de Rabo-Westerhoven tent. Maandelijks breng
je in het buitengebied op de fiets de MikMak rond. Een helpende
hand is er ook altijd bij het groen onderhoud van de pastorietuin en
het kerkhof.
Wat erg knap is en bijzonder typerend voor jou is, dat je nadat je
een aantal jaren geleden getroffen werd door een herseninfarct niet
bij de pakken neer bent gaan zitten en alles bent blijven doen zoals
je eerder deed. Petje af voor je doorzettingsvermogen.
De Westerhovense gemeenschap is je hiervoor dan ook erg
dankbaar.
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Daarom aan mij de eer om je te benoemen tot “Opperman” in
Westerhoven en als blijk van waardering mag ik je een oorkonde en
het bronzen beeldje de “Mouw” overhandigen.


Benoeming tot Opperman van Westerhoven in 2019
Uitreiking en toespraak door
wethouder Manon Theuws
tijdens Winterfeest

Henry van Beek
Je staat altijd voor iedereen klaar,
die een beroep op je doet. Je zet
je organisatorische talenten in bij
evenementen en verricht hand- en
spandiensten bij verenigingen en
activiteiten, die binnen de kern
Westerhoven plaatsvinden.
Jouw buurtschap “De
vriendenkring” kan altijd op je rekenen evenals de Buitengaander.
Op jonge leeftijd ben je lid geworden van de vrijwillige brandweer.
Je bent het boegbeeld van carnavalsvereniging “BV De Manne” en je
bent actief lid geweest bij de Fanfare en de Drassers. Je bent mede
organisator van dit Westerhovens Winterfeest. Daarnaast coördineer
je ook nog activiteiten bij de Westerhovense wielerronde en bij de
Westerhovense Rabotent. Je hebt je zelfs als presentator
verdienstelijk gemaakt tijdens het “Westerhovens Weekend”.
Jij bent er van overtuigd, dat de gemeenschap Westerhoven alleen
kan bestaan als de sociale samenhang ondersteund en uitgedragen
wordt.
De Westerhovense gemeenschap is je hiervoor dan ook erg
dankbaar.
Daarom aan mij de eer om je te benoemen tot “Opperman” in
Westerhoven en als blijk van waardering mag ik je een oorkonde en
het bronzen beeldje de “Mouw” overhandigen.
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KEERKRING DE KEMPEN 
gezelligheidsvereniging
voor
weduwen/weduwnaars
ouder dan 60 jaar

Graag willen wij U uitnodigen om deel te nemen aan de activiteiten.
De vereniging is 1-1-2019 opgericht en heeft tot doel om lotgenoten
bij elkaar te brengen en vriendschappen te stimuleren door
verschillende activiteiten in de regio te organiseren, bijvoorbeeld:
-

Wandelen
fietsen
museumbezoek
theatervoorstellingen
muziekevenementen
een hapje eten
het bezoeken van een stad of dorp
een dag naar zee
een (jaar)markt bezoeken
enzovoort

Iedere 2e dinsdag
van de
maand koffie
drinken in
Wapen van
Westerhoven
Dorpstraat 26
Westerhoven
om half 11

Deze activiteiten worden georganiseerd door leden van de
vereniging in hun regio/stad/dorp.
Vervoer vindt plaats met de eigen auto.
We communiceren via mail. De activiteiten worden tijdig
aangekondigd en gecoördineerd door de desbetreffende organisator.
Ieder betaalt zijn/haar toegangskaart(en) en koffie/lunch/diner zelf.
Aanmelden op keerkringdekempen@gmail.com. Graag vermelden:
Naam, adres, mobiel nummer en leeftijd.
Inschrijfgeld eenmalig € 25,-- (om advertentiekosten te dekken).

 U BENT MEER DAN VAN HARTE WELKOM 
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Op zaterdag 16 februari 2019 is het weer zo ver !!
Dan komen de Raadsleden en dames van de
Carnavalsvereniging de Koffieleuters u het jaarlijkse blad
“de Fluitketel” aanbieden. Tevens zijn er loten verkrijgbaar
voor een heerlijke krentenmik.
PRIJZEN VAN DE LOTEN:
-

4 LOTEN
10 LOTEN
20 LOTEN
45 LOTEN
BOEKJE

€
€
€
€
€

1,00
2,50
3,50
5,00
10,00

De uitslag wordt gepubliceerd in:
- Cafés
- Mededelingenbord Buitengaander
- De Eyckelbergh
- www.dekoffieleuters.nl
- Facebook de Koffieleuters en www.westerhoven-events.nl
- Prijswinnaars kunnen zich t/m woensdag 01/03/2019
telefonisch melden
bij Harry van Poppel, telefoon 040-2018382/ 06-51128980
- De gewonnen krentenmikken worden uiterlijk zaterdag
02/03/2019 bij de prijswinnaars bezorgd.
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Nieuws van de Bibliotheek op school in Basisschool De Ster in
Westerhoven
Zoals u wellicht weet is er op Basisschool De Ster een Bibliotheek op
school van Bibliotheek De Kempen. De collectie van de bibliotheek
bevat o.a. prentenboeken, voorleesboeken, eerste leesboekjes en
lees- en informatieboeken voor kinderen tot en met 12 jaar.
Iedere woensdagochtend komen alle leerlingen onder schooltijd
boeken lenen. De uitlening wordt gerund door een aantal
enthousiaste vrijwilligers.
Met ingang van 11 januari is er tweede uitleenmoment op vrijdag bij
gekomen. Onder schooltijd kunnen leerlingen dan nog een keer
komen, om bijvoorbeeld voor het weekend extra boeken te lenen.
Ouders/verzorgers zijn op vrijdag voortaan van harte welkom om
van 12.30 tot 13.00 uur samen met de kinderen boeken te komen
lenen.
Maar … ook ouders/verzorgers van peuters zijn op vrijdag (12.3013.00 uur) welkom om boeken te lenen. Ook voor peuters heeft de
bibliotheek hele leuke boeken.
Om boeken te kunnen lenen bij De Ster is het van belang dat
peuters lid zijn van Bibliotheek De Kempen. U kunt een
bibliotheekpas laten maken bij een van de vestigingen of via de
website: www.bibliotheekdekempen.nl/klantenservice
Het lidmaatschap van de bibliotheek is voor kinderen tot en met 13
jaar gratis.
Graag tot ziens in de bibliotheek!
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Stem mee voor de Kempentrofee!
WIJ in Westerhoven zijn genomineerd voor
de Kempentrofee 2018. Onze bedoeling is
om er met zijn allen voor te zorgen dat we
ook op lange termijn goed kunnen blijven
wonen, leven en werken in ons dorp. Zo
hebben we mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt aan werk geholpen, geven we technieklessen op de
basisschool, koken en eten we samen met ouderen en hebben we
een boost gegeven aan de kermis op Happy Monday. Wij mogen als
Westerhovenaren trots zijn op de wijze waarop we elkaar helpen,
maar ook in andere dorpen kan de bedoeling en kracht van WIJ heel
goed werken. Kijk op de website van het Huis van de Brabantse
Kempen voor ons filmpje en breng daarna je stem uit voor WIJ
WEsterhoven:
http://www.brabantsekempen.eu/nl/project/brabantsekempentrofee-2018/vijf-genomineerden-kempentrofee-2018.

Graag delen!
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NOODKREET VAN DE FILMCLUB.
Per 1 januari 2019 heeft de Filmclub
Westerhoven besloten te stoppen, tenzij….
Door verschillende oorzaken is de huidige
bezetting slechts één persoon.
Dat kan dus niet. Meerdere keren hebben wij
via dit blad al een oproep gedaan voor
versterking van het team. We hebben meerdere mensen persoonlijk
benaderd. Tot op heden alles zonder resultaat. Vandaar ons trieste
besluit.
Vanaf 1 januari hebben we geen opnames meer gemaakt. Wel wordt
op 22 maart 2019 het Journaal 2018 nog gedraaid.
Voor een goed functionerende filmclub zou het team moeten worden
versterkt met 4 á 5 leden: 3 mensen die met een camera willen
werken, 1 persoon voor presentatie en interviews en zo mogelijk
nog 1 iemand voor de montage. Het is allemaal niet zo moeilijk. En
als die mensen er zijn is het huidige team graag bereid om te
helpen bij een soepele overgang.
Meldt niemand zich? Dan betekent het Journaal 2018 echt het einde
van de Filmclub.
Wil je de Filmclub in stand houden en wil je je daarvoor inzetten dan
kun je contact opnemen met
Wim v. Schaik 06-80152728 of meld je bij De Buitengaander.
Tot ziens op 22 maart in De Buitengaander om 19.30 u.
De Filmclub.
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Vrijwilligersonderscheiding voor
Nelly van Hulsel, Harrie van Beek en Tonnie Donkers
Op dinsdag 15 januari 2019 heeft wethouder Theuws een
gemeentelijke vrijwilligersonderscheiding uitgereikt aan mevrouw
Nelly van Hulsel, de heer Harrie van Beek en de heer Tonnie
Donkers.
Zij ontvangen deze onderscheiding omdat zij al ruim 30 jaar
werkzaam zijn als vrijwilliger in de maaltijdvoorziening in Bergeijk.
Zij bezorgen maaltijden bij een kwetsbare groep inwoners van
Bergeijk. Door hun inzet is het voor velen mogelijk om langer
zelfstandig te kunnen blijven wonen.
De uitreiking van deze onderscheidingen vond plaats tijdens de
nieuwjaarsreceptie op dinsdag 15 januari 2019 bij Catering Content
in Westerhoven.

Foto: Jurgen van Hoof - M54 Beeldcreaties
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INLOOPBIJEENKOMSTEN
GROOTSCHALIGE ZONNE- EN WINDENERGIE IN DE KEMPEN
Om de negatieve gevolgen van de klimaatveranderingen een halt toe te
roepen is wereldwijd afgesproken het gebruik van fossiele brandstoffen
terug te dringen. De Nederlandse overheid ziet de noodzaak hiervan in en
wijst ook gemeenten op het nemen van hun verantwoordelijkheid. De
Kempengemeenten werken hierin samen en stellen in de ‘Klimaatvisie
Kempengemeenten’ het doel om gezamenlijk energieneutraal te zijn. Om dit
te behalen is hoe dan ook nodig om naast energiebesparing en
zonnepanelen op daken, grootschalig duurzame energie op te wekken met
windturbines en zonnevelden. De Kempengemeenten stellen hier
gezamenlijk beleid voor op. Zo behouden ze regie over waar en in welke
vorm en omvang windparken en zonnevelden worden ontwikkeld.
Haalbaarheidsonderzoek
In de zomer van 2018 is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om in
beeld te brengen waar in de Kempen technisch en wettelijk gezien
windturbines en grote zonnevelden mogelijk zijn. Er wordt nadrukkelijk nog
niet gekozen voor specifieke locaties, maar slechts richting gegeven aan
waar zonneparken en windturbines onder bepaalde voorwaarden straks
worden toegestaan en waar niet. De besluitvorming volgt pas met het
vaststellen van het beleid.
Inloopbijeenkomsten: waar en wanneer?
Tijdens de inloopbijeenkomsten willen de Kempengemeenten alle
belangstellende informeren over de plannen rondom grootschalige zonne- en
windenergie. Er staat een team van specialisten klaar om iedereen te
informeren over de manier waarop het beleid tot stand gaat komen.
Daarnaast kunnen er vragen gesteld worden over de onderzoeken die al
gedaan zijn, maar ook over het proces en natuurlijk alles over zonne- en
windenergie. Er zijn geen plenaire presentaties, dus iedereen kan
binnenlopen wanneer het schikt en is van harte welkom van 16:00 - 20:00
uur op:

woensdag 6 februari 2019, Den Tref, Alexanderhof 7 in Hapert of;

donderdag 7 februari 2019, De Rosdoek, Kerkstraat 10 in Wintelre,
of;

dinsdag 12 februari 2019, Den Eijkholt, Kapellerweg 3 in
Luyksgestel.
Meedenken
Later in het jaar gaan de Kempengemeenten ook nog in gesprek met
inwoners, ondernemers, verenigingen en andere belangstellenden. Tijdens
deze bijeenkomsten willen zij graag weten welke kansen en alternatieven
mensen zien in hun omgeving voor zonnevelden en windparken. Deze
informatie wordt vervolgens weer gebruikt bij het opstellen van de plannen.
De Kempengemeenten hopen zo tot een breed gedragen beleid te komen
voor grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen.
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Verkiezing ondernemer
van het jaar!

Bergeijk kent veel ondernemers: groot en klein, van industrie tot
detailhandel en alles daar tussenin. Zij zorgen voor veel
werkgelegenheid en voor een uitgebreid aanbod: wat kunt u in
Bergeijk níet vinden?
U kent vast een ondernemer, die u sterk waardeert. Bijvoorbeeld
omdat hij of zij erg vernieuwend is of iets biedt wat anderen niet
doen.
Meld deze persoon aan voor de Ondernemer van het Jaar-award!
Uit alle inzendingen kiest de jury drie genomineerden. Zij
presenteren zich tijdens het Ondernemerscontact op dinsdag 19
maart 2019 in de Kattendans. Aan het einde van de avond wordt de
winnaar bekend gemaakt.
Vorig jaar werd Pieter Bax van LuxLight ondernemer van het jaar.
Kent u een ondernemer, die iets bijzonders doet? Meld die
persoon/personen dan aan via
www.bergeijk.nl/ondernemervanhetjaar
Aanmelden kan tot en met zondag 3 februari 2019.
Iedereen kan een aanmelding doen, dus wacht niet!
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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 14 februari 2019:
Dementie en het omgaan met gevoelens van verlies.
Na de diagnose dementie word je je bewuster dat het leven eindig
is. Er begint langzaam een periode van afscheid nemen. Afscheid
van vaardigheden, toekomstplannen en gewoontes die
vanzelfsprekend leken. We gaan in gesprek over dit proces van
afscheid nemen en rouw. Onze gasten zijn een expert op het gebied
van rouw bij leven en een uitvaart deskundige.
Voor meer informatie kunt u mailen naar info@welzijndekempen.nl
of bellen naar 0497-514746


GARAGE-SALE???
In het voorjaar wil de buurtvereniging Lange Akkers een garagesale houden.
Zijn er andere buurten die dit ook van plan zijn?
Dan is het misschien een goed idee om dat op dezelfde datum te
doen.
We kunnen misschien meer publiek
trekken als er op diverse plaatsen in het
dorp zo'n evenement is.
Willen mensen die hierin geïnteresseerd
zijn zich melden bij
Louisevanbeek@planet.nl om zo eventueel
een gezamenlijke datum te plannen.
Namens de Lange Akkers
Louise van Beek
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Moedige Moeders
Ook deze maand zitten wij er weer
klaar voor, op dinsdag 29 januari van
20.00u-22.00u in het Thomas van
Aquinohuis, op de Dr Rauppstraat 52 in Bergeijk.
Iedereen die zich zorgen maakt over het overmatig alcohol en of
drugsgebruik van een van hun kinderen is welkom.
Kom en ervaar wat het is om je zorgen hierover te kunnen delen en
met al je vragen terecht te kunnen. Wij zijn mensen die deze
problematiek erg goed begrijpen, en hebben al heel wat ervaring
opgedaan doordat we er zelf ook mee te maken hadden en soms
nog hebben.
Wij wijzen niet met het vingertje, praten je geen schuldgevoel aan,
je hoeft je bij ons zeker nergens voor te schamen. Wat we wel doen
is praktische tips geven , een luisterend oor bieden, en samen
kijken wat je het beste kunt gaan doen. We werken nauw samen
met professionals en weten wat de valkuilen zijn waar iedere ouder
wel eens is ingetrapt.
Deze problemen gaan doorgaans niet vanzelf over, verslaving komt
steeds vaker voor, en heeft niks met rangen of standen te maken.
Doordat het drugsgebruik genormaliseerd is en er in iedere dorp en
overal waar jongeren zijn er ook van alles te krijgen is, is het zeer
waarschijnlijk dat die van u ook wel eens wat geprobeerd heeft. Het
lijkt allemaal zo onschuldig, maar eenmaal verslaafd zijn de
gevolgen niet zo onschuldig meer.
Voor meer info bel : 06-44625441, of mail met
moedigemoedersdekempen@hotmail.com
Kijk ook eens op de landelijke website: www.moedigemoeders.nl
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“Het St Anna Gilde Westerhoven, deel 2”
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 van 1400 - 1648

Wanneer zal de St. Anna gilde ontstaan zijn?
We kennen alleen de heroprichtingsdatum van 1760 maar.
Er zijn enkele mogelijkheden.
Om te bekijken of de datum van de oprichting van de St Anna gilde
te Riethoven in 1488 ook voor onze gilde kan gelden volgen we de
gebeurtenissen vanaf de 15e eeuw in het Hertogdom Brabant.
Het "Bourgondisch" tijdperk ving aan met Philips de Goede en
omstreeks 1450 begon wat men noemt de "Gouden Eeuw" voor
Brabant. De eindperiode hiervan is bij de troonafstand van Hertog
Karel V in 1555. Tijdens deze eeuw kwamen de gilden tot
volgroeidheid en is dit mijns inziens ook een goede mogelijkheid
waarin onze gilde is ontstaan. We gaan hier wat nader op in.
In 1442 werd Riethoven en in 1444 werd Westerhoven een
zelfstandige kerkelijke parochie, althans kregen meer privileges, wat
een reden te meer zal zijn geweest tot het oprichten van een
zelfstandige gilde. Daarvoor vielen wij onder de parochie van

- 29 -

Bergeyk. Maar Dommelen en Borkel hoorden onder de parochie van
Westerhoven.Omstreeks 1460 ging Westerhoven onder de dingbank
Bergeyk horen die zich afscheidde van de dingbank Eersel. De
dingbank is de voorloper van de gemeente. Maar waarom dan toen
niet. In 1445 verbood Philips de Goede het nieuw stichten van een
schuttersgilde. Bij zijn zoon, Karel de I, de Stoute genaamd werd
dit al wat beter (1467-1477).
In 1471 vind ik een vermelding over gilden terug. Door de vele
oorlogen waren Amiens en St Quintin bij gebrek aan geregeld
krijgsvolk veroverd door de Koning van Frankrijk. Daarom werd door
Karel de Stoute ter verdediging van de grenzen het eerste vaste
huurleger opgericht van 800 ruiters.
Daarbij werd vermeld:”Voorheen waren de Burgerijen der steden en
inwoners van het platte land, onder Hoplieden in Schutterijen,
vaandelen of zogenaamde gilden verdeeld, gewoon geweest te velde
te trekken." Niet dat dit met de aanname van een vast leger voorbij
was. Dit geeft wel aan dat er op het platte land reeds gildes waren.
Waarschijnlijk in Westerhoven nog niet, maar in Bergeyk en Eersel
al wel. Het St. Jorisgilde te Bergeyk bestond al voor het jaar 1463.
Het onze lieve vrouwegilde te eersel zou voor 1480 gekomen zijn
van de St Sebastiaansgilde.
In 1477 (tot 1482) kwam Maria van Bourgondie en zij vaardigde het
"Groot Privilege" uit, waarbij de gewesten hun oude vrijheden
herkregen en ingestelde verboden werden ingetrokken. Veel gilden
zijn dan ook omstreeks 1477 opgericht of heropgericht.
Waarom deed zij dit? In dat jaar stierf namelijk Karel I tijdens een
van de vele oorlogen. Maria volgde haar vader op en had bijstand
van de adel, de steden en het volk nodig omdat de Hertog van
Gelderland ook Hertog van Brabant wilde worden.
Maria trouwde met Maximiliaan van Oostenrijk. Dat de strijd tussen
Hertogin Maria van Bourgondien en de Hertog van Gelderland ook in
deze streek gestreden werd, getuige het verslag van een grote slag
in 1481 op de Leenderheide.
"Nadat Maximiliaan van Oostenrijk op 8 oktober de Utrechtenaren
bedwongen had, kwam hij met een grote macht paarden- en
voetvolk naar de Meierij. Verscheidene weken hielden zich de
troepen daar op en berokkenden de ingezetenden grote schade. De
bewoners verzetten zich hiertegen en boden moedig weerstand
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tegen de ongeveer 2600 Duitse voetknechten, die zich bij Budel en
Maarheeze verzameld hadden om de Meierij in te trekken.
Hieruit ontstond bij Heeze en Leende een groot bloedbad en de
Duitse soldaten doden ongeveer 250 boeren. Men had hierop
besloten op een teken van de klok zich bij Eindhoven te verzamelen,
alwaar vele duizenden kwamen. De legers gingen echter hierop
uiteen."
Vele gilden zowel als overige mannen zullen daar gestreden hebben
waarvan ook die van de Kempen. Men moet weten dat Westerhoven
toen ongeveer 250 inwoners had. Bergeyk en Valkenswaard zullen
niet meer dan 500 inwoners hebben gehad. In 1481 kwam het tot
een bestand.
Maar hoe ging dan verder. In 1482 stierf plotseling Maria door een
val van haar paard. Haar zoon Philip de III (de Schone genaamd)
wordt Hertog van Brabant, maar is pas 4 jaar oud. Maximiliaan
wordt voogd. Echter niet erkend door het Graafschap Vlaanderen.
Weer is er oorlog. Op 19 maart 1485 volgt de inname van
Eindhoven, 1500 voetknechten en 200 ruiters verblijven op het
platte land. De oorlog duurt tot 1487 en Maximiliaan wordt te
Brussel gevangengenomen.
De staten van Nederland, waaronder ons gebied hebben voor hem
gevochten en weten in 1488 zijn vrijheid door losgeld te verkrijgen.
Een aantal jaren komt er nu rust, voordat de oorlog met de Hertog
van Gelderland weer begint. Deze rust werd gebruikt voor de
verbetering van het leven, uitbreiding van de kerken en zal ook
geschikt zijn geweest om een gilde in de kleinere gemeenschappen
op te richten, getuige ook het oprichten van de gilde van Riethoven
in 1488.
In 1493 wordt vermeld dat "de gedurige invallen der Gelderschen en
de zwerftochten dier ongedisciplineerde troepen brachten over de
Meierij ongelukkige jaren."
Gezien deze ontwikkelingen sloten Oosterwijk, Oerle, Oss, Rode,
Oorschot, Lommel, Eersel, Bergeik, Waalre, Mierde en Beek in 1495
een overeenkomst om elkaar bij eventuele rampen bij te staan.
Onder Bergeyk wordt in die tijd ook Westerhoven verstaan.
Dat dit niet altijd hielp blijkt uit het jaar 1506.
De Hertog Philips ging naar Spanje en Karel hervatte de oorlog. Zijn
aanvoerder was Robert van Aremberg, die met een grote
krijgsmacht uit Frankrijk in Roermond binnen viel, vanwaar hij de
Meierij binnenviel.
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Den 2e oktober plunderde hij de dorpen Heeze, Leende en Someren
geheel uit; den 7e brandschatte hij Lommel. Vervolgens legde hij de
dorpen Rethij, Dessel, alsook de schaapskooien van Postel in asch
en brandschatte hij Turnhout voor 9000 Rijnguldens. Hetzelfde deed
hij met Eersel en Bergeyk. Een brandschatting wil zeggen een
schatting opleggen met bedreiging van brand, wat in die tijd heel
gebruikelijk was. Men betaalde er de troepen mee.
In 1529 begon de tachtigjarige oorlog die duurde tot 1608. Een
oorlog die zijn sporen diep heeft nagelaten. In 1538 overleed Karel
van Gelder. Maarten van Rossum wordt uitgezonden met een leger
van 14000 man voetvolk en 2000 ruiters. De Meierij moest het eerst
misgelden. Hierbij wordt vermeld: "Hij plunderde, verbrandde of
brandschatte schier alle dorpen; waarom hij nog tot heden "Maarten
den Brander" wordt genoemd.
In 1581 wordt Eindhoven ingenomen op last van Willem van Oranje.
Hierbij wordt vermeldt dat "stad Eijnthoven is wel ghefortificeerd
ende heeft de vijant deur middel van dien over de Kempen ende het
plat lant ettelijke duisenden alle maenden gelicht." Kortom er moest
weer betaald worden. Eindhoven werd 4 maal ingenomen en
hernomen. En zowel dit overrompelen als dat belegeren met alles
wat daarbij hoorde, was voor Eindhoven en omliggende dorpen
allernoodlotigst. Tijdens het laatste beleg werd o.a. het dorp Eersel
door de spanjaarden geplundert en verbrand.
In 1583 tijdens de belegering van de stad Eindhoven werd het platte
land door die belegering verwoest, zodat vele ingezetenen huizen en
landerijen verlieten en zich binnen de bemuurde steden begaven. In
1587 was het de Graaf Hohenlohe die de dorpen om Eindhoven
plunderde en uitbrandde, en in 1592 neemt Prins Maurits het
kasteel van Bergeik in en Mondragon herneemt het en beslecht het.
Het kasteel te Bergeyk heeft maar een jaar gestaan.
Dat de weerbaarheid ook nodig was in ons dorp blijkt uit een verslag
uit 1598 betreffende 14 spaanse soldaten komende uit Weert die
Westerhoven aandoen. Het verhaalt:
"Jan Daris, oudt 26 jaeren, verclaert, dat hij op den 6 augusti 1598
is gecomen van Borckel naer Westerhoven, alwaer hij heeft gesien
een trop van soldaten, sterck wesende xiii (13) of xiiii (14)
onbegrepen, die den huyslieden hunne peerden waeren affnemende
ende, onder die huyslieden schietende, sulcke outrages bedreven,
dat die huyslieden moesten vlieden ende hunne domicilie verlaeten;
ende oyk gesien ende gehoort, dat die vrouwpersoonen ende met
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mitz den grooten overlast, die de voirscr. soldaeten den vrouwen
waeren doende, syn die mans hunne vrouwen ende andere
huyslieden te hulpe coomen, soo datter eenen jongen is geweest
van achttien jaeren, die eenen schuet met een roere (geweer)
deede, waermede, soo hem dochte, een soldaet trefte int dick van
synen been boven die knie ende welck noch jegenwordich is
liggende binnen Westerhoven. Verclaerde oyck hy, deponent, dat
dieselve soldaeten diversche schueten hebben geschooten onder de
huysliedens voor ende aleer die voirscr. huyslieden hun te weere
worpen of resistentie presenteerden."
Deze soldaten hoorden bij het Regiment van Capiteijn Switz.
Westerhoven was nog gelukkig geweest, want het gehele Regiment
van 300 soldaten was op 27 juni 1598 in Bergeyk geweest.
Westerhoven kon zich verweren en mogelijk dat de 18-jarige jongen
een lid van de gilde was geweest. Hij was overigens de enige die
raak schoot.
In 1599 waren muitende soldaten, spanjaarden in Dommelen en in
1603 dreigde een spaans escadron, te Valkenswaard gelegerd,
Eindhoven en de dorpen van Kempenland te komen afbranden, als
men aan het garnizoen te Hemond geen levensmiddelen en geld
zonden. Het gevolg hiervan is niet bekend.
Na de tachtigjarige oorlog komt het Twaalf-jarig bestand van
1609-1621. De Meierij geniet enige rust, die zij in lange jaren nog
niet genoten hadden. Vanaf 1579 had de oorlog onafgebroken
gewoed en hadden zij zware belastingen moeten opbrengen. Alles
begon nu weer wat op te leven.
Ook deze tijd wordt gebruikt om gildes op te richten en is een
kanshebber voor onze oprichtingsdatum.
In 1633 leed Westerhoven veel van de Staatse troepen en in 1635
hadden de dorpen van woeste benden veel te verduren. Dagelijks
hoorde men toen van uitplunderen van dorpen, kloosters, kerken en
schansen, buiten bevel der overheid.
In 1648 begint de volgende periode.
2019
Jacques van Veldhoven
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DOORGAAN!!

We zullen met de tijd mee moeten gaan
De winter niet koud, deze tijd komt achteraan
We blijven even rustig want de tijd ja zo weer daar.
De feestdagen zijn in volle pret voorbij
Maar ook hier zijn in mindere mate andere tij.
Bloem knopjes men ziet ze hier en daar al botten
Het is nog niet de tijd hij gaat komen in de mei.
Ook de rust van vogels gaat schoorvoetend voorbij
Maar alles zal doorgaan, de kerst stallen worden stilaan afgebroken
De tijd van verzetten komt stilaan in opkomst
We moeten doorgaan zon, maan en sterren zij wachten de komst.
we moeten geduld hebben maar andere tijden komen er beslist
we gaan door zonder moe te worden dat is zeer gewis
men ziet al gauw vogels zoeken voor de nesten bouw
je ziet ze al sjouwen met stek in de bek.
naar de bomen, zo hoog mogelijk dat is het werk
de wind doet de bomen zwieren
maar de vogels zij bouwen met plezieren
in eigen stem het feest met zijn allen gaan vieren
F.v.V.
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Oplossing
Kerstpuzzel MikMak jan.:
KERSTBROOD
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DATA
Januari
vr.25/za.26

januari Koffiegatse zittingsavonden

Februari
do. 7 febr.
do. 14 febr.
za. 16 febr.

Eetpunt Hoefzicht/Woest
Valentinus viering
Ophalen oud papier

Maart
zo 03 t/m di 05

maart Carnaval 2019

April
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. 14 februari, uiterste datum inleveren kopij MikMak maart
za. 23 februari de MikMak maart 2019 verschijnt
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