Januari 2020

 Jaargang 45  nr. 01

2De MikMak, ook online op:- www.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
03
04
05
06
07
08
09
10
11
15
16
17
19
23
24
25
26
27
28
29
30
33
34
35
37
39
40

Activiteiten voor ouderen
Eetpunt Hoefzicht / Woest
Even voorstellen, nieuwe secretaris bestuur Hoefzicht
Kerstwandeling 2e kerstdag
Oproep KBO, kom bij ons!!
Jubileum bedevaart naar Meerveldhoven
Vereniging Collectief Westerhoven
Een hartenkreet, tekort aan vrijwilligers!
Oproep kinderen van Westerhoven voor kerstspel
Buitengaander nieuws
Oplossing Sinterklaasrebus dec.19
Samen koken Samen eten
Nieuws van Fanfare Irene
Folder klussendienst
Flyer Weterhoven Winterfeest
Website Westerhoven-Events in een nieuw jasje gestoken
Zittingsavonden in Koffiegat
Bedankje van het Sinterklaas Comité
Nieuws van de dorpsraad
Nieuws van het Oranje Comité
Kent u deze vereniging cq club?
Historische beschr. W’hoven (1000 jaar gilde & kerk deel 3)
Veilig Verkeer Afdeling Bergeijk in oprichting
Meerdaagse- en dagbedevaart naar
Beauraing, België
Belangrijke
Dienstverlening Taxbus feestdagen
telefoonnummers
Gemeente berichten
en adressen,
Kerstpuzzel
zie binnenkant
Data
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omslag achter

Activiteiten voor ouderen
Januari 2020

maandag
9.30 – 10.30
maandag
13.30 - 16.30
maandag
20.00 – 22.00
maandag
14.00 – 15.30

6 - 13 - 20 - 27
meer bewegen voor ouderen
6 - 13 - 20 - 27
biljarten en kaarten
6 - 13 - 20 - 27
repetitie zanggroep Kloos
13 - 20 - 27
bespreking van Engelse romans

dinsdag
13.30 – 16.30
dinsdag
16.30 - 19.00

7 - 14 - 21 - 28
koersbal
7 - 21
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

niet in januari
kienen
8 - 15 - 22 - 29
volksdansen
koorrepetitie “De Wielewaal”
kaarten en biljarten
jeu de boules (behalve bij slecht weer)
competitie bridgen Multi Colour

donderdag
17.30

9
eetpunt bij Woest

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

3 - 10 - 17 - 24 - 31
dagbesteding
servicepunt voor hulpmiddelen
lunch
dagbesteding

-2-

Alle
activiteiten
zijn in
Hoefzicht
tenzij anders
aangegeven

vrijdag
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
vrijdag
13.30

10 - 17 - 24 - 31
bewegingstherapie
bewegingstherapie
24
vergaren van de MikMak

Programma bij de dagbesteding
3 januari Nieuwjaarsvering / Quiz
10 januari Zandsculpturen presentatie
17 januari Soep koken
24 januari Creatief
31 januari Kienen
Programma KBO
5 januari
Westerhovens Winterfeest
14 t/m 19 januari Senioren expo Koningshof Veldhoven (10-17 uur)

Menu Eetpunt Hoefzicht/Woest
do. 9 januari 2020
Voor 55
plussers, prijs
€ 11,-maar let op er
is een limiet.
Opgeven tot
uiterlijk
za 4 jan.

Hutspotsoep
Victoriabaars
of
Schnitzel
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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Hallo lezers van de Mik Mak,
Vanaf 1 januari 2020 ben ik de nieuwe
secretaris van Stichting Hoefzicht en ik
zal me daarom even bij jullie
voorstellen.
Mijn naam is Elly van der VaartLiefhebber (nog) 58 jaren jong en sinds
november 2017 woonachting in het
prachtige Westerhoven op Hoefijzer 3.
Hier woon ik samen met manlief Dick.
Wij hebben 2 geweldige kinderen Marloes 28 jaar en Sjoerd 26 jaar.
Zij wonen niet meer thuis en dat was in 2017 ook de reden dat we
ons grote huis met tuin verkocht hebben in Dommelen en kleiner
zijn gaan wonen, wat ons super goed bevalt.
In 1996 zijn wij vanuit de gemeente Brummen (boven de riolen)
naar het zuiden afgereisd, vanwege het werk van Dick. Tot op de
dag van vandaag hebben wij hier geen minuut spijt van gehad. In
Dommelen ben ik mij ook al vrij snel in het sociale leven gaan
mengen. Lid geworden van Perfect Sound in Valkenswaard, lid van
de Ledenraad van de Rabobank, secretariaat Carnavalsclubje. Zo
ontmoet je de meeste mensen.
Na onze verhuizing in 2017 in Westerhoven ook maar direct actief
geworden. Overblijf(juf) op basisschool De Ster, onze buurt
georganiseerd voor de Westerhovense Kwis, Nieuwjaarsborrel voor
de straat organiseren, Paasbrunch en wandeling voor de buurt,
buurt bbq organiseren, lid geworden van de toneelvereniging en zo
bezig zijnde werd ik door buurman Harrie Neutkens benaderd voor
Stichtingbestuur Hoefzicht. Omdat Jac Adams ermee gaat stoppen,
zal ik dit overnemen.
Naast mijn vrije tijdsbesteding vind ik ook nog tijd om 24 uur per
week te werken, wat mij ook veel voldoening geeft.
Samen wandelen wij graag en zijn we voornemens in mei 2020 onze
2e Camino naar Santiago de Compostella te gaan maken. Vroeg in
de morgen vertrekken en niet weten waar je s’avonds je bed in
duikt. Heerlijk, leven uit de rugzak met alleen die spullen die je bij
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je hebt. Prachtige ontmoetingen. Daarnaast zijn we in het bezit van
een kleine caravan waar we regelmatig een weekend of langere tijd
mee op pad gaan. Ook bezoeken we met vrienden graag een mooie
stad, lees ik heel graag een mooi boek, sport ik 1x per week in
Bergeijk en proberen we van het mooie op deze wereld zoveel
mogelijk te genieten.
Ik hoop jullie allemaal natuurlijk te zien op 5 januari op het mooie
evenement ”Westerhovens Winterfeest”.
Voor nu wens ik iedereen een geweldig mooi, liefdevol, maar vooral
gezond 2020!
Groetjes,
Elly van der Vaart

Kerstwandeling 2e kerstdag
donderdag 26 december 2019
Te lopen afstanden ruim 7 of 10 km.
Vertrek vanaf
Het Wapen van Westerhoven,
Dorpstraat 26
Tussen 11 en 13.00 uur
Graag melden en afmelden
Inleg Euro 2,50
Telefoon, het Wapen van Westerhoven is 040-2015894
Veel wandelgenot
Biljartclub De Poedels Westerhoven en het Wapen van Westerhoven
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KBO ---->Kom Bij Ons!!

Bent u 50 jaar of ouder…….
Dan moet u lid worden van KBO-Westerhoven!!
Waarom .… zult u zich afvragen en wat voor arrogantie hebben jullie
om zoiets te verkondigen …. maar ……..!
We kunnen deze laatste zinsnede keihard onderbouwen!
 Het loopt nu al vast in zorg en welzijnsvoorzieningen!
 In 2030 is een kwart van de Brabantse bevolking boven de
65 jaar!
 Tot aan 2040 verdubbelt het aantal dementerenden!
 De druk op de jeugdzorg neemt verontrustende vormen aan!
 De vraag naar zorg, welzijn en (bijzondere) woningen stijgt
zeer fors!
 Nu werkt 1 op de 7 mensen in de zorg; moet wijzigen naar 1
op de 4!
 Zorgaanbieders krimpen en kunnen door personeelstekort
niet leveren!
 Veel mantelzorgers lopen nu al tegen hun eigen grenzen aan!
Onze gezamenlijke opdracht samen met u allen ….!
 Wonen, welzijn en zorg in onze eigen omgeving, binnenshuis
en buitenshuis, geschikt maken voor de nabije toekomst!
 Senioren mee laten helpen bij de groei en ontwikkeling van
de jeugd!
 Voor elkaar blijven zorgen in goede, maar ook in kwetsbare
tijden!
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Activiteiten georganiseerd voor ouderen!
 Meer bewegen voor ouderen (gym en volksdans)
 Biljarten, kaarten, fietsen, koersbal, spelenmiddag, zangkoor
etc. etc.
 Aandacht voor zieken en mindervaliden
 Grote diversiteit aan lezingen, opfris- en fietscursus
 Bloemschikken voor feestdagen
 Diverse reizen (dag en meerdaagse)
 Modeshows etc.
Kortingen tot wel 20%, die door tientallen bedrijven in
Bergeijk en directe omliggende gemeenten gegeven worden;
uiteraard op vertoon van de KBO-pas.
We hebben uw lidmaatschap hard nodig om een vuist te maken;
onze gezamenlijke belangen te behartigen en om druk te zetten op
partijen, die onze toekomst moeten faciliteren!!
Wilt u Westerhoven zorgzaam en menselijk houden; u zelf niets te
kort doen….. en lid worden van de KBO–Westerhoven: aanmelden
kan bij de ledenadministratie van deze KBO.

JUBILEUMBEDEVAART naar MEERVELDHOVEN
In mei 1871 ging men voor de eerste keer ter bedevaart naar Onze
Lieve Vrouw ter Eik in Meerveldhoven, om steun te zoeken in een
tijd van ziekte en tegenslag.
Het is in mei 2020 dus de 150e keer!
We willen die dag natuurlijk een speciaal tintje geven en er een
mooie dag van maken.
Velen zullen mooie herinneringen hebben en we zouden het op prijs
stellen als u eventuele foto`s of verhalen met ons wilt delen.
Deze willen wij graag ontvangen via mailadres:
peetersantoinette@hotmail.com of in de brievenbus op Heuvel 15a.
En…u kunt natuurlijk ook alvast 9 MEI noteren!
Wij houden u op de hoogte van onze plannen.
Werkgroep
Processie Meerveldhoven
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Bestuurlijke samenwerking Buitengaander/Hoefzicht leidt
tot nieuwe:
“Vereniging Collectief Westerhoven”
Vanuit de besturen van Ontmoetingscentrum De Buitengaander,
Ouderensteunpunt Hoefzicht en de gemeente Bergeijk was er al
geruime tijd de behoefte om de samenwerking en de synergie
tussen Hoefzicht en de Buitengaander te bevorderen.
Een gevolg
hiervan is een bestuurlijke samenwerking per 1 januari 2020 van
beide besturen en het oprichten van nieuwe vereniging: Vereniging
Collectief Westerhoven.
Het doel van de nieuwe vereniging is om de krachten te bundelen en
een breed platform op te starten voor alle verenigingen en
stichtingen in Westerhoven. Omdat het steeds moeilijker is om
bestuurders te vinden kunnen alle Westerhovense verenigingen en
stichtingen lid worden van Vereniging collectief Westerhoven. Op
deze manier kunnen ze gebruik maken van de bestuurlijke kracht
van de vereniging die ook functioneert als gesprekpartner met de
gemeente Bergeijk.
Het bestuur van Vereniging collectief Westerhoven wordt in eerste
aanleg gevormd door Marcel Das, Harrie Neutkens en Frank Claas.
Het is de bedoeling dit bestuur in 2020 uit te breiden met meerdere
leden.
Wij hopen dat de bestuurlijke fusie tussen de Buitengaander en
Hoefzicht en het oprichten van een nieuwe vereniging, waarbij
andere verenigingen en stichtingen van harte welkom zijn, nieuwe
kansen biedt voor de toekomst van Westerhoven en het rijke
Westerhovense verenigingsleven zal versterken.
Als je meer informatie wenst of interesse hebt om met jou
vereniging aan te sluiten, dan kan je contact opnemen met een van
de voornoemde bestuursleden.
Met vriendelijke groet,
Bestuur De Buitengaander
en Bestuur Hoefzicht,
vanaf 1 januari 2020:
Vereniging Collectief
Westerhoven.
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Een tekort aan vrijwilligers, ook
in Westerhoven.
Een hartenkreet.

Als mede organisator van diverse Westerhovense evenementen
moet me inmiddels toch iets van het hart. Ik wil hierbij niet
moraliseren maar wel duidelijk aangeven dat als we Westerhoven in
de toekomst dynamisch willen houden, er naar mijn idee wel een
probleem bestaat.
Wij als Westerhovenaren vinden het allemaal erg fijn en vooral
vanzelfsprekend dat er in ons dorp allerlei activiteiten, feesten en
bijeenkomsten georganiseerd worden. Dat er diverse sporten
beoefend kunnen worden, er bestuurders zijn, de jeugd leuke
dingen kan doen, dat de Buitengaander zoveel mogelijk open is en
bruist van de activiteiten, dat het wielrennen is, dat het
Jeugdvakantiewerk bestaat, er Pinksterkoeken worden uitgereikt,
Wij Westerhoven haar werk doet, dat de kerk blijft bestaan, er
trekkertrek bestaat, dat de ouderen binnen en buiten Hoefzicht die
aandacht krijgen die ze verdienen, de scouting draait, dat de
carnavalsvereniging en de fanfare bestaan, de Jeugdcentrale
bestaat, dat de buurtvereniging draait, er wordt gecollecteerd voor
goede doelen, kantine’s van sportverenigingen open zijn zodat de
contributie betaalbaar blijft, er getennist, gevoetbald en gekorfbald
kan worden, dat de sportteams worden begeleid en naar
evenementen worden gereden, de MikMak maandelijks wordt
volgeschreven en verschijnt, de school haar werk goed kan doen, de
processie naar Meerveldhoven gaat en noem maar op.
Wat mij hierbij persoonlijk heel erg opvalt is dat bijna elke
vereniging, instantie, stichting en noem maar op, meestal dringend
verlegen blijft zitten met hun vraag naar vrijwilligers die een en
ander mee op willen pakken en/of invulling willen geven. Er moet
vaak door organiserende partijen worden geleurd en gesleurd om
voldoende vrijwilligers bereid tot hun hulp te vinden.
Niet dat er géén vrijwilligers zijn, gelukkig juist wel maar een
heleboel tekort en nagenoeg altijd dezelfde mensen die gelukkig wél
hun nek uit willen steken.
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Bij deze wil ik dan ook een dringend beroep doen op die
Westerhovenaren die vooral allerlei zaken met hun mond o
zo belangrijk vinden maar…………. zelf nooit eens de handjes
laten wapperen of mee willen denken .
Ik weet het, we hebben het allemaal druk, druk, druk maar kom ook
gerust eens uit je eigen comfort zone en zorg er, samen met
anderen voor dat Westerhoven levendig en vooral leefbaar blijft
door het geven van invulling aan een stukje vrijwilligerswerk,
waardoor dat alles wat we in Westerhoven hebben en kennen
Westerhoven nu en in de toekomst levendig houdt.
Vrijwilligerswerk levert ook jou immers heel veel op!
Op persoonlijke titel en met vriendelijke groet
Frank Claas

Hallo kinderen van Westerhoven.
Vorig jaar hebben we in de kerk met de kerstviering het
kerstverhaal uitgebeeld met een aantal kinderen. Dit vonden degene
die in de kerk waren heel mooi, daarom willen we dat dit jaar weer
doen. We hopen natuurlijk dat er veel kinderen meedoen, want als
er veel kinderen meedoen is dit voor allen leuk .
Daarom willen we aan jullie (en jullie ouders) vragen of jullie mee
willen doen.
De rollen die we hebben zijn:
1 x Maria
1 x Jozef
1 x Ster
Engelen (meerdere)
Herders (meerdere)
3 x Koning
Dus: geef je op dan maken we er een mooi
verhaal van.
We oefenen 1 keer in de kerk op vrijdag 20 december 13.30 tot
14.00 als het koortje ook oefent.
De kerstviering is dit jaar op dinsdag 24 december om 19.00.
Opgeven voor het kerstspel kan door dit door te geven aan
Saskia Schellens (neelensaskia@rumaweb.nl) of
Jannie Smets (a.smets6@chello.nl).
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VACATURE
We plaatsten een vacature omdat Corine van den Ouweland tot
onze spijt ons team – officieel per 1 december - heeft verlaten. Zij
heeft een andere baan gevonden en volgt daar tevens een opleiding
bij. Dank je wel Corine voor je inzet en de fijne tijd dat je bij De
Buitengaander was. We vinden het jammer dat je weg bent. Heel
veel succes met je nieuwe loopbaan!
Inmiddels hebben we een vervangster gevonden die ons per 1
januari gaat verblijden met haar inzet. We waren al blij met haar
want ze was sinds april al barvrijwilligster bij ons. Per 1 januari
2020 treedt Margreth Cremers bij De Buitengaander in dienst.
Welkom! Ook haar wensen we heel veel succes met haar nieuwe
loopbaan!


CURSUSSEN
In januari start de nieuwe cursusreeks van
Tekenen-Schilderen en Beeldhouwen.
BEELDHOUWEN: Van het gemakkelijk te bewerken cellenbeton,
een abstract of realistisch object maken voor in huis of in de tuin.
In deze cursus, o.l.v. Liet van der Wulp, leert u de beginselen van
het bewerken / beeldhouwen van dit materiaal; creatief bezig zijn
d.m.v. zagen, beitelen, schrapen, gutsen of schuren en naar eigen
smaak ruimtelijk vormgeven. Gereedschap is aanwezig!
Na gewerkt te hebben met cellenbeton bestaat de mogelijkheid om
met (zachte) natuursteen zoals speksteen, albast en serpentijn, aan
de slag te gaan. Het werken met natuursteen is een uitdaging
omdat de vorm en de kleur van de steen al zoveel van zichzelf
heeft. Het gereedschap dat u nodig heeft voor het bewerken van
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natuursteen dient u zelf aan te schaffen. Informatie daarover krijgt
u tijdens de cursus. Bij aanvang van de eerste les, zelf een emmer,
een vuilniszak en evt. huishoudhandschoenen meebrengen.
De lessen zijn op maandag, dinsdag en woensdag. Voor de
tijdstippen, data, kosten, aanmelden enz. kijkt u op
www.buitengaander.nl/cursussen/beeldhouwen/
SCHILDEREN / TEKENEN: In deze cursus komen de technieken
die van oudsher gebruikt worden aan bod, maar ook moderne
schilder- en tekentechnieken. De cursus is zowel voor beginners als
voor gevorderden, want iedereen werkt op eigen niveau en in eigen
tempo. U krijgt les van docent Louis Baeten. Voor de benodigde
materialen dient u zelf te zorgen, maar u kunt om te beginnen een
schetsboek en potloden of houtskool meebrengen. Tijdens de eerste
les wordt bepaald waar u mee verder gaat werken. Gedurende het
verloop van de cursus kan eenieder met materialen van zijn/haar
voorkeur gaan werken of verschillende technieken uitproberen.
Lessen zijn op vrijdag, 09.15 – 11.30 uur. Let op: De eerste les is
al op 3 januari!
Ook hier vindt u meer informatie op
www.buitengaander.nl/cursussen/tekenen-en-schilderen/


WESTERHOVENS WINTERFEEST

Als de weergoden een beetje mee willen werken wordt het
weer een prachtig feest, DÉ nieuwjaarsontmoeting om de
goede wensen voor het nieuwe jaar naar elkaar uit te
spreken en de gelegenheid om lekker bij te kletsen onder het
genot van een hapje en een drankje.
Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om aan de kassa met
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pinpas te betalen. Hiervoor wordt een aparte kassahoek
gemaakt.
Het programma brengt het
volgende:
De eerste 200 gasten wacht tussen
14.00 uur en 14.45 uur een kleine
verrassing.
Om 14.45 uur opent het Sint Annagilde het Westerhovens
Winterfeest met een vendelgroet.
Aansluitend rond de klok van 15.00 uur proosten we met z’n
allen op het nieuwe jaar.
Tijdens het feest wordt (een deel van) het grote
WijWesterhoven-beeldmerk onthuld. Ook verwachten we de
Belgische Corry Koning om het feest veel swung en
amusement te brengen. De kenners weten waar we het over
hebben!
En behalve de gebruikelijke attracties voor de jeugd is er een
leuke attractie voor jong én oud om het jubileumjaar van De
Buitengaander in te luiden. (In mei 2020 vieren we het 25jarig bestaan van het gemeenschapshuis.)
En het Winterfeest zou het Winterfeest niet zijn als we om
klokslag 18.00 uur niet afsluiten met een vuurwerk!
Zondag 5 januari 2020 van 14.0uur tot 18.00ur.
MIS HET NIET!!


KERAMIEK
Nu op woensdagavond de Hobbyruimte niet door de Jeugdcentrale
gebruikt wordt, zoeken we een nieuwe ‘bewoner’.
Eerder werd bij ons al het idee geopperd om keramieklessen te
geven. Bij gebrek aan een docent willen we een groep
geïnteresseerden samen brengen die al eerder kennis hebben
gemaakt met kleien, pottenbakken, glazuren etc. maar geen
werkruimte of oven ter beschikking hebben.
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Met een groep van minimaal 5 personen de hobbyruimte huren, een
avond gezellig samen werken en van elkaar leren. De kosten worden
gedeeld. Lijkt het je wat? Wil je meer informatie? Stuur een email
naar info@buitengaander.nl .


POPPENTHEATER
Nationale Voorleesdagen
Een activiteit van Bibliotheek De Kempen: zie ook
www.bibliotheekdekempen.nl/speciaal-voor/jeugd-0-6-jaar
Wat is er aan de hand? De eend is aan het mopperen, de geit loopt
te mekkeren en er verdwijnen dingen. Schoenen, sokken, een
onderbroek. Hoe kan dat nou?
Een leuke voorstelling voor peuters met veel humor en muziek.
Gebaseerd op het Prentenboek van het jaar. Handpoppen,
stokpoppen en marionetten vervullen de hoofdrollen.
Een theatervoorstelling van Poppentheater Dubbele Jan, in
samenwerking met Cultuurplaza De Kempen en Bibliotheek De
Kempen.
Prentenboek De Moppereend
Het prentenboek De Moppereend van Joyce Dunbar en Petr Horáček
is verkozen tot het Prentenboek van het Jaar 2020. Een mopperboek
om vrolijk van te worden!
Eend is mopperig. Haar vijver is opgedroogd en er is niemand die
met haar wil spelen. Tenminste... dat vindt zij. Want ze wil niet
gaten graven met hond. Niet met Varken in de modderpoel. Niet
kraaien met Haan. Niet soezen met Schildpad. Niet een lekker hapje
eten met Geit. Dus... NIEMAND wil met haar spelen. En dan wordt
ze ook nog achtervolgd door een grijs wolkje dat boven haar hoofd
steeds donkerder en groter wordt. Met het barsten van de wolk
komt alles goed in het verhaal van De Moppereend.
Nationale VoorleesDagen
Of je nu voor het slapen gaat een mooi verhaal voorleest in bed of
overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen
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voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen een positief
effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. Van 22 januari tot
en met 1 februari 2020 vinden De Nationale Voorleesdagen plaats.
Doel van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen
aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen.
Reserveren
De toegangskosten zijn € 6,50.
Dit is inclusief begeleiding van 1 volwassene.
Aanmelden kan via info@cultuurplazadekempen.nl
Vermeld hierbij de naam, leeftijd, woonplaats en welke locatie voor
de voorstelling van Poppentheater Dubbele Jan.


AGENDA
03
04
05
10
17
18
24
25
03

jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
feb

Aanvang tekenen en schilderen
Opbouwen Westerhovens Winterfeest
Westerhovens Winterfeest v.a. 14.00 u
Voorstelling Poppentheater
Generale repetitie Zitting
Zittingsavond De Koffieleuters
Zittingsavond De Koffieleuters
Zittingsavond De Koffieleuters
Evaluatie WWf 2020. 20.00 uur

Oplossing Sinterklaas rebus MikMak dec.:
Liedje 1: Hoor wie klopt daar kinderen
Liedje 2: Hoor de wind waait door de bomen
Liedje 3: O kom er eens kijken
Liedje 4: Zie ginds komt de stoomboot
Liedje 5: Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht
Liedje 6: Zie de maan schijnt door de bomen
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Samen Koken Samen Eten.
Met ingang van 7 januari 2020 starten we met het wekelijks bieden
van onze kookactiviteit voor ouderen, alleenstaanden en mensen
die het prettig vinden om samen te koken en eten in Hoefzicht op
dinsdag van 16.30u tot ongeveer 19.00u.
Tot nu werd er om de 2 weken
gekookt en samen gegeten
2 jaar geleden werd Samen
Koken Samen Eten opgericht op
initiatief van het Rode Kruis,
WIJWEsterhoven, de
dorpsondersteuner, KBO en
Hoefzicht en mede dankzij de
inzet van 10 enthousiaste vrijwilligers.
Het gezelschap waar we voor koken bestaat momenteel uit 14
gasten die het heerlijk vinden om samen met 2 vrijwilligers een
gevarieerde maaltijd mee te helpen bereiden en gezamenlijk aan
een sfeervol gedekte tafel hiervan te genieten en elkaar te spreken.
Voor Kerst 2019 bereiden we een feestelijk diner, een traktatie op
initiatief van WIJWEsterhoven die onze kookactiviteit nomineerde
voor de Grote Clubactie van de Rabobank.
Namens alle gasten en vrijwilligers bedanken we de Rabobank van
harte en alle sympathisanten die met het uitbrengen van hun stem
een flink bedrag opgebracht hebben, waardoor we een extra fijne
avond kunnen verzorgen.
Vanaf 7 januari is er nog plaats voor 1 extra gast, U bent welkom
om een dinsdag mee te komen eten!
Vooraf aanmelden of voor informatie : 0627101110
Coördinator Joan Bruns
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NIEUWS VAN FANFARE IRENE
Fanfare Irene Westerhoven bijna 70 jaar
In de vorige uitgave hebben we al een stukje van
de geschiedenis van de afgelopen jaar vermeld. Na
de officiële inschrijving bij de KvK op 22 september
1950 was fanfare Irene definitief opgericht en
ingeschreven onder de omschrijving van
‘Beoefening van Podiumkunst’.

Op 29 april 1952 werd reeds op een groot Federatief Concours te
Wychen een 1e prijs gehaald.
Hierboven een foto van het toenmalige corps.
Vraag: Wie herkent u nog op deze foto? een tipje van de sluier: op
de voorgrond zitten Willie Roelofs en Frits Verhees.
Tot zover.
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Romantiek en spektakel tijdens themaconcerten
concertband Irene!
Niet alleen de prachtige en voor het publiek soms verrassende
muziek, maar ook een onverwachts huwelijksaanzoek en een
bloedstollende veiling, maakten de themaconcerten van concertband
Irene en slagwerkgroep Beat ID tot een waar spektakel.
Vrijdagavond ging de zaal op zijn kop toen slagwerkinstructeur
Martijn Soors na het liedje ‘Jij bent de liefde’, vertolkt door zijn
vriendin Julie, voor een volle zaal op zijn knieën ging en haar ten
huwelijk vroeg. Gelukkig antwoordde ze bevestigend…
Tijdens de twee concertavonden schilderde Louis Baeten, live op het
podium tussen de orkestleden, een schilderij. Dit schilderij werd
zaterdagavond na afloop voor een enthousiast publiek geveild.
Super blij waren wij dat het schilderij ruim duizend euro opbracht en
ook nog in Westerhovense handen bleef.
Al met al waren het twee onvergetelijke avonden, zowel voor het
publiek als voor ons. Wij kijken al weer uit naar ons volgende
optreden. Tot dan.
Kerstoptreden 24 dec.
Op dinsdagavond 24 december gaat ons leerlingenorkest voor u
optreden in de kerk te Westerhoven. Zij zullen voor u diverse
Kerstliederen ten gehore brengen.
Bedankt
Voor de steun die wij van u het afgelopen jaar weer
mochten ontvangen op welke manier dan ook willen
wij u Van Harte Bedanken. Voor de komende Kerstdagen,
gezellige en vreugdevolle dagen en tot in net Nieuwe Jaar.
Namens bestuur en leden van fanfare Irene.
Jack van Beek, voorzitter.
Als 40+er en (nog) met muziek beginnen! Ja DOEN !!
Het plezier hebben in het samen musiceren staat daarbij voorop.
Loop eens binnen op dinsdag bij onze repetitieavond.
Of stuur een mail naar: fanfare.irene@upcmail.nl
en Muziek maken daar word je slim van!!
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Klussendienst
Westerhoven

Een service van de
KBO-Westerhoven
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Hoe werkt de klussendienst ?
De aanvrager:

De klussendienst:

1) Hij belt de coördinator:
Bart Rijkers 2018125
(schakelt door naar GSM)
Bij geen gehoor:
Frans Sallaerts 2041153

2) De coördinator noteert
klus & adres enz. en vraagt
geschikte klusser het
karwei te klaren

3) De klus aanvrager:
wacht op telefoontje
en maakt een afspraak

4) De klusser maakt zo snel
als mogelijk een afspraak
met aanvrager

5) De klus aanvrager
betaalt na de klus aan de
klusser het gebruikte
materiaal; de reiskosten
en het klus tarief

6) De klusser schrijft een
nota en draagt het geld af
aan de coördinator;
De materiaalkosten en
reiskosten behoudt hij zelf,
omdat hij deze
voorgeschoten heeft

7) De nota wordt door beiden ondertekend, die de klusser
dan samen met het klusgeld bij de coördinator inlevert.
Coördinator: Bart Rijkers
Telefoon: 2018125 (Indien niet thuis, schakelt de
telefoon na 5 toontjes automatisch door naar zijn GSM;
dus nog even langer over laten gaan en hij pakt alsnog
op / of hij belt u later terug)
2e mogelijkheid bgg Bart: Frans Sallaerts, tel:2041153
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De klussendienst is er voor:




55 plussers en gehandicapten
Alle woonachtigen in Westerhoven,
dus ook niet KBO leden
Een klus die maximaal 2 uur duurt

De klus kost:




De gebruikte materialen
De reiskosten klusser €0,30 per km
Het tarief is afhankelijk van de duur
van de klus:

0,5 uur
1 uur
1,5 uur
2 uur

=
=
=
=

€ 2,50
€ 5,00
€ 7,50
€ 10,00

Deze folder uitnemen en bewaren
(Op kalender of in meterkast hangen)
(dec.2019)
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Overzicht van mogelijke klussen:
Sanitair en cv:
 afvoer ontstoppen
 kraanleer vervangen
 toiletbril vastzetten
 vlotter afstellen
 plaatsen van beugels (bij WC en douche)
 bijvullen/ontluchten van CV
Electra:
 lampen vervangen
 repareren/vervangen van licht schakelaars
 instellen van audio- en beeldapparatuur
 deurbel repareren
Interieur:
 schilderij ophangen
 gordijnen ophangen of afnemen
 hang en sluitwerk repareren
 In elkaar zetten van een bouwpakket
 Meubels verplaatsen
 tochtstrippen plaatsen
 kleine reparaties aan vervoermiddelen (bijv.rollator)
Tuin:
 een plant verplaatsen (potplanten)
 kleine reparaties aan tuingereedschap
 (geen onderhoud aan hagen en tuin)
Computer:
 Hulp en/of problemen met de computer/printer
 Computer beschermen tegen virussen
Dit zijn slechts enkele voorbeelden; u kunt altijd
vragen of wij u kunnen helpen
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Website Westerhoven-Events in
een nieuw jasje gestoken.
Deze site werd 8 jaar geleden door
Frank Claas en Peter Claes opgezet
met het voornaamste doel: één evenementen kalender voor
Westerhoven te hebben. Handig voor organisatoren om hun
evenementen te plannen en handig voor gebruikers als
informatiebron.
Naast het doel om de site te laten functioneren als de
Westerhovense evenementen kalender, kent de site tevens de
functie van Webportal. Met andere woorden: via de site kan je
gemakkelijk via links op de site van Westerhovense verenigingen, de
Westerhovense horeca en andere wetenswaardigheden komen. Ook
wordt er andere van belang zijnde informatie aangeboden en
kunnen er leuke filmpjes over Westerhoven worden bekeken.
Omdat Peter Claes onlangs jammer genoeg besloot te stoppen als
webmaster, moest er een ander format voor de site opbouw komen.
De firma Jouwweb voorzag daarbij in een passende oplossing en de
site werd in hun format opgezet.
Vanaf deze plaats een hartelijk woord van dank aan Peter Claes die
zich jarenlang belangeloos heeft ingezet om de Westerhoven-Events
site bij te houden en van de gewenste content te voorzien.
De volgende pagina’s kunt u op de nieuwe site onder de
diverse buttons vinden:
 Homepage
Waar vind ik een AED?
 Evenementen kalender
Bestelformulier kaartjes
zitting 2020
 Wetenswaardigheden
Opgaveformulier
Carnavalsoptocht 2020
 Handige links
Filmpjes over Westerhoven
 Links naar verenigingen
Kaart
 Links naar de
Westerhovense horeca
Poll over de nieuw site
 Het MikMak archief
Site map
 Sfeerbeelden van de
nieuwe N69
Zoekfunctie
 Belangrijke telefoonnummers
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De kwaliteit van de evenementenkalender staat of valt met
de actualiteit en de volledigheid.
Daarom verzoeken wij elke organisator van een evenement
dan ook vriendelijk doch dringend hun evenement via het
formulier op de homepage aan de site-redactie door te
geven. Het evenement wordt dan kosteloos op de site
geplaatst, zodat iedereen kan zien wat er, wanneer te doen
valt in Westerhoven.
Wij zijn benieuwd wat u van de nieuwe site vindt. U kunt dit via de
pagina: “Poll over de nieuwe site” kenbaar maken.
Met vriendelijke groet,
Westerhoven Events

Zittingsavonden in Koffiegat
De Koffiegatse Zittingsavonden staan weer voor de deur. Op
zaterdag 18, vrijdag 24 en zaterdag 25 januari vinden voor de 49 e
keer in Koffiegat de welbekende zittingsavonden plaats. De artiesten
zijn al maanden bezig met hun voorbereidingen om er elke keer een
topavond van te maken. De laatste puntjes worden nog op de i
gezet en dan zijn we er weer helemaal klaar voor, 3 geweldig
gezellige avonden vol humor!
Heeft u nog geen kaartje en mocht u toch nog van dit spektakel
getuige willen zijn, mail dan snel naar
zittingenkoffiegat@gmail.com.
Er zijn echt nog maar een paar
kaarten te verkrijgen
voor 18 en 25 januari.
Vrijdag 24 januari is helemaal
uitverkocht.
Wij zouden het net als vorig jaar
ontzettend gezellig vinden als we met z’n allen verkleed naar de
zitting komen.
Fijne dagen, een goed 2020 toegewenst en graag tot ziens op een
van de Koffiegatse Zittingsavonden.
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De intocht van Sinterklaas is
weer achter de rug. Sinterklaas
en zijn pieten hebben enorm
genoten van een prachtig feest
en zij willen dan ook iedereen bedanken!
Het Sinterklaasfeest is onder andere mogelijk gemaakt door de inzet
van vele vrijwilligers die volledig belangeloos met de
voorbereidingen bezig zijn geweest. Tevens bedanken wij alle
sponsoren en gulle gevers voor hun financiële bijdrage tijdens de
collecteweek. Zonder de inzet van onze vrijwilligers en sponsoren is
de Sinterklaasintocht niet mogelijk. Het bestuur van het
Sinterklaascomité wil hen dan ook bedanken die dit jaar wederom
het Sinterklaasfeest een warm hart hebben toegedragen. Ook alle
grootouders, ouders en kinderen die de Sinterklaasintocht hebben
bezocht.
Sinterklaas hoopt
jullie volgend jaar
weer te mogen
begroeten!
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Nieuws van de dorpsraad
Zo tegen het eind van het jaar met de
feestdagen is er wat minder te melden van
de dorpsraad. Daarom wat meer algemene
informatie over wat de dorpsraad doet.
De meeste dorpsraden zijn ontstaan nadat
kleine gemeentes werden opgeheven. De dorpen wilden heel graag
dat hun specifieke belangen toch nog op de een of andere manier
werden behartigd en de gemeentes wilden graag aanspreekpunten
hebben in de dorpen. Op deze manier vormt een dorpsraad de brug
tussen het dorp en de gemeente. De besluiten over wat er in een
dorp gaat gebeuren worden uiteindelijk genomen door de
gemeente. De dorpsraad kan hierbij alleen advies geven. Daarnaast
kan de gemeente de dorpsraad vragen mee te denken over een
bepaald onderwerp of plan (bijvoorbeeld fietspaden in de
gemeente). De speelruimte in deze plannen is meestal niet zo groot
omdat de basis van het plan vaak op basis van een politieke keuze
tot stand is gekomen en de gemeentelijke organisatie het plan
vervolgens op een professionele wijze heeft uitgewerkt.
Wij vinden echter dat op deze manier de belangen van Westerhoven
onvoldoende worden behartigd. Zoals in eerdere berichten van ons
al vermeld hebben wij samen met Wij Westerhoven een visie voor
Westerhoven ontwikkeld en we brengen vervolgens de belangrijkste
punten (betaalbare starters woningen en bouwruimte voor de
carnavals clubs) onder de aandacht bij het gemeentebestuur en bij
de politieke partijen. Op die manier doe je toch meer dan advies
geven.
Wie meer wil weten over het werk van de dorpsraad kan ook onze
vergaderingen bezoeken of op onze website kijken:
www.dorpsraadwesterhoven.nl
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Uw Oranje Comité is ook weer volop aan de slag om de
Koningsdag en het lente-Event voor 2020 te organiseren.
KONINGSDAG op maandag 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 versierde FIETSJESTOCHT met
medewerking van fanfare Irene en het Gilde.
LENTE-EVENT zaterdag 25 en zondag 26 april
Op zaterdagavond zal een groot muziekspektakel plaatsvinden in
een daarvoor speciaal gebouwde feesttent en op zondag zal in en
om deze feesttent een gezellig familiegebeuren plaatsvinden. Meer
info in de volgende uitgaven van de Mikmak
maar u kunt ook altijd informeren bij het secretariaat :
Provincialeweg 2-B , of fanfare.irene@upcmail.nl
Het Oranje comité wenst u verder gezellige
Kerst- en feestdagen en een Goed Uiteinde.
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Bovenstaande foto van rond 1930 vond Petrie Huibers-Mannaerts in het
ouderlijk huis aan de Dorpstraat. Frans van Valenberg kent alle namen
behalve de derde van de bovenste rij.
Staand van links naar rechts : van Beek, Wuijts, de onbekende , Gerrit
van de Heijden (veehandelaar), J. Baken (burgemeester), Schellens,
Thomas Smiggels en Dorus van Beeck.
Zittend van links naar rechts : Lucas Smolders, Harrie Beckers, Franske
Smolders, Peer Moors, Smolders en Sjaak Mannaerts.
Maar wat bracht deze heren bij elkaar? Welke vereniging zou het zijn?
Wie is de onbekende man ? Wie weet ontbrekende voornamen?
De heemkundekring is nieuwsgierig naar de antwoorden. Graag melden
bij Jac Adams, 040 2015443 of j.adams1@lijbrandt.nl
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“1000 jaar gilde en kerk ”
In 1999 was er een jubileum betreffende 1000 jaar
kerk in Bergeijk. Men vroeg mij een stuk te
schrijven over de gilden van Bergeijk. Hier komt het
vervolg in deel 3:
Een stuk je geschiedenis (vervolg)
Laten we eens kijken naar de moederkerk te Bergeijk. 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.
3. De kapel van St. Pieter, welke door de handboogschutterij
van dien naam, het tegenwoordige St. Jorisgilde van
Bergeijk, 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 welke men oudtijds
te Bergeijk had. De H. Sacramentsgilde en de St Jorisgilde bestaan
nog steeds. Van de twee andere gilden, de St Sebastiaan en de St.
Barbara is alleen dit gegeven bekend.
Maar laten we eens verder kijken.
De gilden St. Sebastiaan en van het H. Sacrament hadden geen
altaar tussen 1520 en 1537. Zijn ze in die tijd ontstaan?
Verder valt het op dat er een Maria Magdalena en Barbara altaar
was tot 1623. Is alleen het altaar verdwenen of ook de Barbara
gilde?
Vanaf 1632 is er vervolgens weer een St. Anna altaar. Opvallend is
dat het Maria Magdalena en Barbara altaar verdween toen het Anna
altaar kwam.
Westerhoven had toen twee altaren tw altaar Maria en …. Altaar
Barbarae.
Een dergelijk altaar bestond niet in Riethoven en beide kerken zijn
uit resp. 1442 en 1444 van de kerk van Bergeijk afgescheiden. Is
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de gilde St. Barbara naar Westerhoven overgegaan en derhalve uit
Bergeijk verdwenen.
We zoeken verder.
Over dit altaar werd verder vermeld: “in 1634 verklaarden voor
Schepenen van Bergeijck Heer en Mr. Peter van Baelen,
landdeecken ende pastoir tot Bergeijck, dat was afgelost eene rente,
gelegateerd voor eene wekelijksche mis op den autaer St Anna
binnen de kercke van Bergeijck.”
St. Anna binnen de kercke van Bergeijk wordt ook nog beschreven
in twee schepenprotocolen, zeg maar vroegere raadsbesluiten.
Beide spreken van de H. Sacrament ende St. Anna inde kercke van
Bergeijk en het tweede spreekt over de datum van 1546.
Het St. Anna altaar wordt niet vermeld in 1520 en de broederschap
niet in 1540. Gezien het feit dat in 1632 gesproken wordt over een
St. Anna altaar en niet een altaar van H. Sacrament en St. Anna
kan worden aangenomen dat het schepenprotocol spreekt over twee
gilden. Is de St. Anna broederschap dan na 1540 ontstaan? En zo
ja, dan zou alleen Westerhoven er vanaf stammen want Riethoven
was opgericht in 1488. Doch als ook de gilde van naam verandert is
van St. Barbara naar St. Anna zoals het altaar tussen 1623 en 1632,
dan zouden beiden hier weer voor in aanmerking kunnen komen.
Over de pastoor en deken 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 ook wel genaamd naar zijn
geboorteplaats RYTHOVIUS. Hij was van Riethoven afkomstig, waar
nu een St. Anna gilde zit!!!!!!
Het is niet noodzakelijk dat het altaar verdween toen een gilde of
mogelijk een gedeelte van een 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 Bergeijk had. Er is in
iedere geval nog genoeg te zoeken.
Ten Slotte
Ik ben er van overtuigd dat men de opkomst van de
broederschappen en schuttersgilden moet zoeken niet in de kleinste
dorpen maar in de grotere dorpen en steden. In het platteland moet
men de oudste gilden eerst in Oerle zoeken en in Eersel en pas na
de opsplitsing van de dingbanken vervolgens in Bergeijk en daarna
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in plaatsen als Riethoven, Luyksgestel en Westerhoven, dus in de
kleine dorpen.
In Eersel zijn een aantal gilden vermeld, waarbij er mogelijk enkele
uit elkaar voortkwamen. Frapant is wel dat de namen van 3
Bergeijkse gilden in Eersel voortkwamen. Het St. Joris, St. Barbara
en St. Sebastiaangilde.
Naar mijn idee zijn in ons gebied de oudste en eerste gilden
gekomen in Bergeijk aan het begin van de 15e eeuw. Vervolgens
zijn er eind 15e eeuw te Westerhoven en Riethoven ( of samen)
gilden ontstaan met hun altaar in de moederkerk te Bergeijk. Naar
verloop van tijd heeft men een eigen altaar gekregen in de kerken
van Riethoven en Westerhoven. In de 16e eeuw komen vervolgens
de gilden uit Dommelen, Luyksgestel en Borkel.
Het verplaatsen van de altaren en de centra van de gilden evenals
de heroprichtingen en vernieuwingen hebben sterk te maken met
het veranderende tijdsbeeld. Ik denk dat een onderzoek naar de
relatie tussen kerk en gilde mogelijk meer kan aantonen over de
gilden.
Zelfs al waren de parochies zoals Westerhoven en Riethoven
zelfstandig. In Riethoven is weliswaar de oprichtingsdatum genoemd
van 1488, doch de naam St. Anna komt pas voor het eerst voor
begin 1600. Misschien waren de gilden van Riet- en Westerhoven
bij het ontstaan wel een gilde onder de naam St. Barbara.
Riethoven en Westerhoven zouden voortgekomen kunnen zijn uit
het Bergeijkse St. Barbaragilde. Dommelen uit de H. Sacraments.
Borkel uit de Onze Lieve vrouwe gilde die de naam van de
verdwenen St. Sebastiaangilde overnam. En ook Martinus
Luyksgestel met het H. Sacrament verwijst naar de zogenoemde
gilde in Bergeijk, zoals de Petrus Banden ook direct een verband
toons met de Hofkerk.
Er is in ieder geval nog veel te doen.
Het geeft aan dat het terecht is dat wij met de 8 gilden hier
tezamen het 1000 jarig bestaan vieren van de Hofkerk, welke ook
onzer aller oerkerk is geweest.
16 mei 1999
Jacques van Veldhoven

- 32 -

Veilig Verkeer Afdeling Bergeijk in oprichting
“Iedereen veilig over straat”
In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de
gemeente Bergeijk heb ik de taak op me genomen om de veiligheid
in het verkeer te helpen bevorderen in alle 6 kernen van Groot
Bergeijk, dus ook in Westerhoven. Ik heb daarover met de
Dorpsraad gesproken op 8 oktober.
De dorpsraad en ik zijn op zoek naar iemand die wil helpen om in
Westerhoven een schakel te vormen tussen VVN Bergeijk aan de
ene kant en naar de verenigingen, de dorpsraad, de school aan de
andere kant. We zoeken een teamspeler. Er zal veel ruimte zijn voor
eigen inbreng en initiatief binnen de te vormen afdeling.
Wil je graag meer weten en/of heb je interesse, aarzel niet en
neem contact met me op.
Iedereen veilig over straat!
Met vriendelijke groet,
Albert Renders
Nachtegaallaan 4 – Walik
arenders@ziggo.nl
06-53800475
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Meerdaagse- en dagbedevaart naar Beauraing, België
N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch heeft een vierdaagse
bedevaart met extra zorg naar het Belgische bedevaartplaatsje
Beauraing met begeleiding van een priester. Er is goede medische
begeleiding aanwezig. Aan deze bedevaart kunnen ouderen, zieken,
gehandicapten, en gezonde pelgrims deelnemen.
De bedevaart van 18 t/m 21 april 2020 heeft de opstapplaats
Eersel.
Programma: dagelijks H. Mis, rozenhoedje, DVD over Beauraing,
lof en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament, gezellige
ontspanningsavonden, bezoek Mariaal museum, show van
MarieChristien, kruisweg, en Mariawake met handoplegging.
Ook kunt u op eigen gelegenheid de kruisweg bekijken, de
bloedreliek van de H. Paus Johannes Paulus II vereren in de
crypte St Jean in de tuin der verschijningen, het Mariaal museum
bezoeken en de graven van de zieners. Stille aanbidding is
dagelijks mogelijk vanaf 14.00 uur in de kapel. Het accueil waar we
verblijven, naast de tuin der verschijningen, heeft kamers voor 1 of
2 personen. Inschrijving tot deelname is mogelijk tot zes weken
voor de bedevaart. Bij de reissom zijn inbegrepen de heen- en
terugreis van de centrale opstapplaats naar Beauraing, volledig
pension, een ongevallen/ziekte- en reisverzekering, bijdrage om
verblijf en vervoer voor vrijwilligers van het rode kruis te betalen.
Vervoer met rolstoelbus is mogelijk. Reissom vanaf € 290,- p.p..
De dagbedevaart op zondag 19 april 2020 heeft de
opstapplaatsen Eersel en grensovergang Bergeijk.
Programma: Hoogmis met zegening van de processiekaars
11.00 uur, DVD over Beauraing, lof en de persoonlijke zegen
met het H. Sacrament 14.30 uur. Muzikale begeleiding: door
Arlette van Hout en Dimphy van Boekel. U kunt desgewenst een
diner bestellen. Ook kunt u op eigen gelegenheid het heiligdom
ontdekken en het dorpje. Er wordt een gewone bus ingezet.
Reissom € 40,- p.p.
Beauraing is een bedevaartplaatsje aan de rand van de Belgische
Ardennen. In een meidoornstruik verscheen Maria vanaf 29
november 1932, 33 maal aan 5 kinderen. Maria, de moeder met het
Gouden Hart, vroeg om gebed en beloofde aan zieken en
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bedroefden hulp en troost. Beauraing is rust, vrede en zorg voor
elkaar. “Dat men hier op bedevaart kome.” Het is een uitdrukkelijke
wens van de Heilige Maagd met het Gouden Hart. Vergeet niet op de
wens van Maria in te gaan! Tot in Beauraing?
Voor meer inlichtingen N.B.C. Pro Maria:
Thea de Wit-Loos, Dorpstraat 52, 5563 BE Westerhoven, 0402018301,
of mw R. Senders, Schapendries 16, 5521 LH Eersel, 0497-682296,
website http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/ Opgave tot zes weken
voor de bedevaart.

Dienstverlening Taxbus
feestdagen
Tijdens de jaarwisseling is de
dienstverlening van Taxbus aangepast. Op oudejaarsavond stopt
Taxbus eerder en in de nieuwjaarsnacht worden alleen
rolstoelgebonden klanten vervoerd. Reizigers worden geadviseerd
de ritten tijdens de feestdagen tijdig aan te melden.
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Reserveren Taxbusritten kerstdagen
Ook tijdens de drukke kerstdagen willen wij u natuurlijk het best
mogelijke vervoer bieden. Wij adviseren u daarom om op tijd uw
ritten voor de kerstdagen te reserveren. De vervoerders kunnen dan
het beste inspelen op uw vervoervraag en alvast een passende
ritplanning maken. Reserveert u vóór zondag 22 december 2019,
16.00 uur, dan kunnen wij uw rit op het gewenste tijdstip inboeken.
Reserveert u later, dan is de kans groter dat uw rit niet geheel
volgens uw wens gepland kan worden.
Dienstverlening jaarwisseling
Net zoals in het openbaar vervoer stopt het Taxbusvervoer op
oudejaarsavond eerder dan normaal. De laatste Taxbusritten op 31
december 2019 worden om 22.15 uur gereden.
Voor rolstoelgebonden klanten wordt een uitzondering gemaakt
omdat zij doorgaans geen alternatieve mogelijkheden hebben om
vervoer te regelen. Zij kunnen op verzoek ook tijdens de
nieuwjaarsnacht door Taxbus worden vervoerd. Voor rolstoelritten
tijdens de nieuwjaarsnacht gelden de volgende voorwaarden:





De rit kan geboekt worden t/m zaterdag 28 december 2019,
16:00 uur via de reserveringslijn van Taxbus (0800-0234 795).
De ophaaltijden liggen tussen 0.30 en 1.30 uur. Vanwege de
beperkte beschikbaarheid kan het voorkomen dat klanten niet
helemaal op het gewenste tijdstip worden vervoerd.
In de nieuwjaarsnacht kan per pashouder maximaal één sociaal
of medisch begeleider meereizen.

Vaste ritten op feestdagen
Vaste ritten die op een officiële nationale feestdag vallen, worden uit
de planning verwijderd. Klanten die hun vaste rit ook op 1 e of 2e
kerstdag of op Nieuwjaarsdag willen maken, dienen dit apart en
tijdig door te geven.
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Dinsdagavond 26 november heeft wethouder Stef
Luijten (portefeuillehouder duurzaamheid) aan 5
duurzame initiatieven de BErgeijkGREEN
aanmoedigingsprijs overhandigd. Deze financiële
ondersteuning helpt initiatiefnemers bij de
uitvoering van hun duurzame ideeën. Jaarlijks ondersteunt de
gemeente Bergeijk lokale projecten waarvoor in totaal maximaal €
5000,- te verdelen is. Heeft u ook een duurzaam idee? Meld deze nu
al aan via www.bergeijk.nl/begreen en wie weet mogen wij u
volgend jaar (september 2020) blij maken met een financieel impuls
voor de realisatie van uw duurzame initiatief.
Winnaars 2019









Inwoners, buurtverenigingen,
scholen, sportclubs, bedrijven en
vriendengroepjes zijn door de
gemeente Bergeijk uitgedaagd om
hun duurzame, groene,
energiebesparende en creatieve
ideeën in te zenden. Het was aan de
jury, met o.a. de wethouder zelf, om
alle inschrijvingen te beoordelen.
De volgende initiatieven in de
prijzen gevallen:
Bakkerijmuseum De Grenswachter: Inzaaien molenbelt met
wilde bloemen en het plaatsen van een insectenhotel samen
met kinderen
IVN Bergeijk – Eersel: Aanleg duurzame en onderhoudsarme
inspiratietuin om meer groen in de tuin terug te brengen en
meer water in de tuin te houden
Giselle Groenewould, Jos van Dingenen, Rob Groenen en
Karolien Mandemakers: Moestuinieren op de basisschool
Marieke van Looij: Bewustwordingscampagne ‘Westerhoven
helpt de natuur een handje mee’
Natuurtuin ’t Loo: Ontmoetingscentrum De Wingerd als
voorbeeld voor een duurzame omgeving en het geven van
lezingen met duurzaamheid als onderwerp

Iedereen nogmaals van harte gefeliciteerd en succes bij de realisatie
van jullie prachtige initiatieven.
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And the winners are… voor het derde jaar zetten we op
dinsdagavond 14 april 2020 tijdens het sport- cultuurgala onze
sport- en cultuurhelden in het zonnetje. Het belooft weer een
feestelijke avond te worden met een gevarieerd programma aan
sport, muziek, dans en entertainment. Vast onderdeel van het
programma is de uitreiking van
de sport- en cultuurprijzen door
wethouder Stef Luijten. Naast de
eer en de nodige publiciteit
maken de genomineerden ook
kans op een mooie geldprijs van
€700, €200 of €100.
Draag sport- en
cultuurwinnaars voor!
Via www.bergeijk.nl/nominerengala vragen wij u kandidaten voor te
dragen. Omschrijf daarbij duidelijk waarom u vindt dat deze
persoon/vereniging genomineerd moet worden. Een jury zal
uiteindelijk alle voordrachten beoordelen en een selectie met
genomineerden maken.
De categorieën zijn:
 Talent van het jaar
Sport of cultuur, dat maakt niet uit. Maar welk Bergeijks
talent heeft zicht op een glansrijke carrière?
 Vereniging van het jaar
Welke Bergeijkse sport- of cultuurvereniging met grote
maatschappelijke bijdrage verdiend het om in de
schijnwerpers gezet te worden?
 Cultuurprijs
Wie levert een waardevolle bijdrage aan de culturele sfeer in
de gemeente Bergeijk?
 Sporter van het jaar
Welke sporter heeft zich dit jaar op een bijzondere manier in
de kijker gespeeld?
Zorg dat uw winnaar op de shortlist met genomineerden terecht
komt. Wellicht mogen we u dan samen verwelkomen op
dinsdagavond 14 april 2020 in theater de Kattendans tijdens
het sport- en cultuurgala 2019-2020!
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Vul de gevonden woorden in en je leest de oplossing van boven naar beneden in
de grijze vakjes.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.Avond voor Kerst – 2.Zij lagen bij nachte – 3.beierende...... - 4.Bekend kerstlied
5.De tijd rond Kerst – 6.Bedje van het kerstkind – 7.kerstversiering
8.Voertuig van de kerstman – 9. moeder van het kerstkind – 10.Hangt in de boom
11.Twinkelende …… - 12.Vader van het kerstkind – 13.Hemelgeest
14.Naam van het kerstkind – 15.Deze laten we branden
16 Geboorteplaats van Jezus
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DATA
December
di 24 Kerstoptreden Leerlingenorkest
in de avondmis

Januari
zo 05
do 09
za 18
za 18 /

Optreden fanfare op het Westerhovens Winterfeest
Eetpunt Woest
Ophalen oud papier
vr. 24 / en za. 25 zittingsavonden

Februari
zo 23 / ma. 24 en di. 25 Carnaval

April
Toneel Club Westerhoven gaat in april 2020 het toneelstuk "Liefde,
Leed & List" ten uitvoering brengen in de Buitengaander te
Westerhoven.
De data zijn: vrijdag 3 april / zaterdag 4 april / vrijdag 10 april
zaterdag 11 april / vrijdag 17 april /
zaterdag 18 april telkens om 20:00u

do. 16 jan, uiterste datum inleveren kopij MikMak februari 2020
za. 25 jan, de MikMak febr. 2020 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
040-3035483
0497-551480
040-2895816
0800-2345124
040-2044916
040-2018125
040-2040252
040-2015833
040-2014154
040-2017510
040-2012010
06-49449361
Provincialeweg 22
Hoefzicht 7
Dorpstraat 9
Heijerstraat 29
Leemskuilen 1E
Leemskuilen 34
Leemskuilen 23
Heijerstraat 7
Koolakkers 7
Dorpstraat 8
Braambos 5

Tandartspraktijk Schenkelaars
Mts. F. van Poppel
Fysio / Manuele therapie van Hoof
Carnavalsstichting De Koffieleuters
Oranje comité / Stichting Lente Event
Fanfare Irene
TC Glas- & Schilderwerken
Smolders internationaal Transport
De heer J. Kwinten
Alle sponsoren een hartelijk dank je wel
voor jullie bijdrage aan de MikMak, zeker
niet te vergeten alle anonieme gaven



Draagt u de MikMak ook een warm hart toe en wilt u een
vermelding van uw naam/bedrijf/vereniging op deze pagina?
Info: mikmakwesterhoven@gmail.com / frank.claas@planet.nl
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