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Belangrijke
telefoonnummers
en adressen,
zie binnenkant
omslag achter

Activiteiten voor ouderen
februari 2020

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

3 - 10 - 17 - 24
meer bewegen voor ouderen
3 - 10 - 17 - 24
biljarten en kaarten
3 - 10 - 17 - 24
repetitie zanggroep Kloos
10 - 17 - 24
bespreking van Engelse romans

dinsdag
13.30 – 16.30
dinsdag
16.30 - 19.00

4 - 11 - 18 - 25
koersbal
4 - 11 - 18
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

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

donderdag
17.30

13
eetpunt bij Woest

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

7 - 14 - 21 - 28
dagbesteding
servicepunt voor hulpmiddelen
lunch
dagbesteding
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vrijdag
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
vrijdag
13.30

7 - 14 - 21 - 28
bewegingstherapie
bewegingstherapie
28
vergaren van de MikMak

Wijzigingen
voorbehouden

Programma bij de dagbesteding
7februari
Knutselen
14februari Geheugentraining en Knutselen
21februari Bezoek Prins Carnaval en samen eten (en maken)
28februari Spreekwoorden
Programma KBO
15 februari Seniorencarnaval 20.00 uur

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

do. Februari 2020
groentesoep
kabeljauw
of
gehaktbal
Verrassingsdessert
Aanvang: 17.30 uur
Reserveren bij Jo Coppens

Alleen aanmelden via mail/app of telefonisch
Tel: 04 - 20 475 77 / mobiel 06-30 37 00 61
E-mail:janjocoppens@gmail.com
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WESTERHOVENS WINTERFEEST
Met alle feestdagen weer achter de rug, zijn we gestart met 2020,
het jubileumjaar van 25 jaar De Buitengaander.
Zoals gebruikelijk beginnen we het jaar met het Westerhovens
Winterfeest, dé nieuwjaarsreceptie voor en door Westerhoven. We
kijken terug op een zeer geslaagde editie. Het kerkplein was weer
door vele vrijwilligers ingericht met sfeervolle hutjes en
houtsnippers en het weer had niet beter kunnen zijn.
De middag werd geopend door onze presentatrice Elly van der
Vaarten met de traditionele vaandelgroet van het Sint Annagilde,
gevolgd door een toost met alle bezoekers op het nieuwe jaar,
muzikaal omlijst door Fanfare Irene met een flashmob. Later in de
middag werd het muzikale stokje overgedragen aan de Belgische
Corry Konings, zij wist met haar warme persoonlijkheid de
feestvreugde nog te verhogen.
De Buitengaander opende haar jubileumjaar door het plaatsen van
een photobooth: een volkswagenbusje omgebouwd tot
fotostudiootje waar gretig gebruik van is gemaakt.
Een bijzonder moment voor de initiatiefnemers en makers van het
WijWesterhoven beeldmerk, welk onder toezicht van alle
aanwezigen werd onthuld, althans de eerste twee letters. De rest
volgt bij de plaatsing op een opvallende plaats later dit jaar. Een
mooi symbool wat de Westerhovense samenwerking en
saamhorigheid verbeeldt. En waar past die onthulling beter dan
tijdens het Winterfeest dat dankzij deze samenwerking van
vrijwilligers en sponsoren tot stand komt.
De organisatie wil bij deze alle eigenaren van de wapperende
handjes gedurende de opbouw, het feest en de afbouw, heel heel
hartelijk bedanken voor hun bijdrage!!
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WAAR DOEN ZE HET VAN…?
deel 2
Een jaar geleden schreven we in de MikMak hoe we geïnvesteerd
hadden in de geluidsinstallatie(s) en de 1e fase van de
lichtinstallatie in de theaterzaal. Inmiddels is dankzij vier
hardwerkende vrijwilligers en de
medewerking van enkele bedrijven weer
een fase gerealiseerd.
In de theaterzaal is rondom een
kabelgoot met inprikpunten aangebracht.
Ook op het podium is dit aangebracht
maar de meeste gasten zullen dat niet
ontdekken, zo netjes hebben ze het
gemaakt.
Ze? Wie ze? Nou, de vrijwilligers die dit
gemaakt hebben. Ben Baeten, Louis
Linssen, Bart Bartholomeus en Thomas
van Hulsel. Met behulp van de
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medewerking van fa. Burgmans-Alewijns, fa. ET&S en fa. Loomans
gereedschapsverhuur hebben zij dit klusje geklaard. U snapt wel dat
wij heel dankbaar zijn voor hun actie!!

JUBILEUMDEBUITENGAANDER
Al eerder aangekondigd: het jubileumjaar van De Buitengaander.
Het fotobusje tijdens het Winterfeest leverde al leuke plaatjes op.
Na deze aftrap gaan wij achter de schermen verder met de
organisatie van de jubileumactiviteiten. In het voorjaar valt de
jubileumkrant bij iedereen op de mat. Daarin meer over de
afgelopen 25 jaar, de feestelijkheden en meer maar de data geven
we alvast door want je mag het NIET missen! Ook op onze website
(www.debuitengaander.nl)is een speciale jubileum pagina ingericht.
Daar vind je de informatie, foto’s etc.etc.
Reserveer de volgende data in uw agenda:
Zaterdag 16 mei

Graffitispuiten (vanaf 8 jaar)
Raamschilderen(tot 8 jaar)

Zaterdag 16 mei

Expositie van alle creatieve gebruikers van de
Buitengaander (beeldhouwers, schilders,
fotografen, glas in lood makers)

Zondag 17 mei

Expositie van alle creatieve gebruikers van de
Buitengaander

Zondag 7 juni

Terug in de Tijd met:




Dauwtrappen met aansluitend ontbijt
Gezelligheidsrit
Borrelen en uitslag gezelligheidsrit
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AGENDA BUITENGAANDER
03-02
Evaluatie Westerhovens Winterfeest; 20.00u
22-02
Receptie Prins Noud & Prinses Yvon; 20.00u
22-02 t/m
25-02
Carnaval
06-03
Westerhovens Filmjournaal; 19.30u

Dankzij de inzet van de collectanten en de
gulle gevers
hebben we € 505,73 mogen ophalen voor
de MS
(Multiple Sclerose) patiënten.
Hiervoor hartelijke dank.
Wij zijn op zoek naar collectanten, u kunt zich hiervoor opgeven bij:
Toos Rademakers tel: 040 – 20 18 233

Aangeboden:
Singer electronische naaimachine, mankeert niets aan maar voor
mijn doeleinden vaak te licht, hoop er nog iemand blij mee te
maken.
Jo Coppens, tel: 06 – 30 37 00 61
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Beste inwoners,
Vooreerst wensen we ieder een rijk
gezegend nieuwe jaar toe. Als Kerk zijn
we van betekenis in de samenleving.
Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen we met elkaar
het geloof in God.
Het afgelopen jaar is er weer veel werk verricht:
- het processiepark en de parkeerplaats op de Weebosch werd
opgeknapt
- de pastorie en de begraafplaats in Westerhoven gerenoveerd
- de kruiskapel in Luyksgestel gerestaureerd
- het kerkhof in Riethoven opgeknapt.
Wij hopen dat u deze inzet waardeert.
Onlangs heeft het bestuur de begroting voor 2020 vastgesteld.
Hierin staat een nadelig saldo opgenomen van 44.000 euro. Dit
tekort is structureel. U vindt de begroting op de website van onze
Bernardusparochie.
Om ondanks dit tekort toch alle activiteiten in 2020 voort te kunnen
zetten, doen we een dringend beroep op u voor een financiële
bijdrage. Onze parochie draagt een waardevol steentje bij in de
lokale samenleving. Met uw hulp kunnen we dit belangrijk werk
ook dit jaar voortzetten. Onze monumentale kerkgebouwen vragen
veel onderhoud en aandacht. Ook dit nieuwe jaar zijn onze
vrijwilligers bereid ervoor te zorgen dat alle werkzaamheden en
activiteiten weer plaatsvinden. Uw gift maakt dit mede mogelijk.
Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf
zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar
mensen steeds welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare
waarde. Wij danken u daarom ook heel hartelijk voor uw
bijdrage.
Met vriendelijke groet,
Pastoor L. Buyens
Bestuur parochie St. Bernardus van Clairvaux
p.s.
Geef voor het werk in uw parochie, stort vandaag nog uw
bijdrage op bankrekening NL97 RABO 0130 6549 81, ten
name van Parochie H. Bernardus van Clairvaux.

-8-

Uitnodiging voor de Valentinusdag
Westerhoven

Valentinusdag
-9-

Westerhoven , januari 2020
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.

Vrijdag 14 februari vieren we St. Valentinus!

08.00 uur Opening Kapel
19.00 uur Lof in de kerk gevolgd door processie naar
kapel en put.
Op 14 februari wordt ons Westerhoven weer omgedoopt tot
Valentinusdorp. De processie naar de Valentinuskapel is dan weer
het hoogtepunt in ons dorp.
Daarom heten wij u graag van harte welkom op vrijdag 14 februari
2020 om 19.00 uur in de kerk.
Na het lof trekken wij in processie, met brandende kaarsen, richting
Valentinuskapel. Na een korte ceremonie bij de kapel en een lekkere
kop warme chocomel gaan we weer huiswaarts. We hopen op een
fijn weekend. U bent van harte welkom
De Kapelmeesters.

Even
Even
Even
Even
Even
Even
Even
Even

midden in de velden zijn
alleen zijn
bijpraten
hoop vragen bij ziekte
de kracht vragen een sterfgeval te
Verwerken
genieten van de natuur
zomaar een kaarsje aansteken
…………….. gewoon jezelf zijn

Iedereen is altijd welkom in onze Valentinus kapel
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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!!

Valentinusfeestis ook te vinden op facebook!
Zo houden wij u altijd op de hoogte
We zouden het fijn vinden als u uw mooie momenten en/of plaatjes met
ons zou delen. www.facebook.com/valentinuskapel
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Bruggenbouwers in Westerhoven.
Bij het binnenrijden van vele toeristische dorpen word je verwezen
naar een parkeerplaats. Honderd bezoekers kunnen nu parkeren op
een verlicht, opgehoogd en verhard parkeerterrein aan de Oude
Weerderdijk.
De Dorpstraat, ooit genomineerd als beschermd dorpsgezicht, heeft
zijn uitstraling bijna terug uit de tijd van het karrespoor. In dezelfde
tijd en op dezelfde locatie is er een loopbrug geplaatst over de
Keersop. Deze dient als toekomstige schakel van een wandelpad
tussen de Valentinuskapel en ’t Loo. De brug ligt op spuugafstand
van de monding waar het beekje annex vispassage zich herenigt
met de Keersop. Vanaf de brug is ook te zien hoe de Beekloop haar
gang vertraagt. Zij voelt haar einde naderen. Haar naam en haar
watermassa verdwijnt in de Keersop. Jarenlang was dit een mooie
maar onbereikbare plek vanwege de manshoge brandnetels. En nu
is de monding ontsloten.
Er komt meer: bij de Keersopperdreef heien ze deze maand een
viaduct op tien pijlers voor de aanleg van de autoweg Westerhoven
– Parijs. Ons dorp staat op de kaart.
Jac Adams
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Kerst Samen Koken Samen Eten
We kunnen heel tevreden terugdenken aan
een zeer geslaagde Kerstviering voor onze
gasten en vrijwilligers.
Entree met een welkomstwoordje en voor
ieder naar keuze een glaasje
bubbelmuntwater of Prossecco met
Kerstboomlikeur om de feestdagen in te
luiden en alvast te proosten op het komende nieuwe jaar.
Het Kerstdiner van 6 gangen met steeds een feestelijk bord waarop
3 kleine gerechtjes. Een gevarieerd aanbod van heerlijke
proeverijtjes, en tot slot een flonkerende, rijk gevulde buffetkar met
toetjes naar keuze.
Alle kokkinnen hebben een bijdrage geleverd en alles uit de kast
gehaald om er een succes van te maken.
De avond werd sfeervol opgevuld met Kerstliederen, begeleid met
orgelklanken door organist, historicus, duizendpoot, schrijver Johan
Biemans die ook enkele prachtige, humoristische Kerstverhalen uit
eigen werk voordroeg. Nu weten we alles van de Aartsengelen,
Cherubijnen en Serafijnen en als er toch nog vragen zijn kan je
Google raadplegen.
Frans v Kruysdijk las een mooi
Kerstgedicht voor en spijtig, maar
vanwege de veel te snel
doortikkende klok, moesten we zijn
Nieuwjaarsgedicht tegoedhouden
voor een ander goed moment.
Een hele mooie avond en nogmaals
een dankjewel en een warm hart
voor iedereen die dat mee mogelijk
heeft gemaakt.
Joan
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Oproep:
Wie heeft er een teveel aan groenten, kruiden of fruit in zijn tuin en
wil ons daar blij mee maken?
Voor ons project Samen Koken Samen Eten in Hoefzicht is dat zeer
welkom. Als U hieraan mee wil werken, graag contact opnemen met
Joan Bruns 0627101110.
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Filmclub Westerhoven
De Filmclub Westerhoven presenteert op vrijdagavond 6 maart
2020 het filmjournaal Westerhoven 2019 in de Buitengaander.
Toegang gratis
Verdere info over deze avond zoals aanvang tijdstip en onderwerpen
kan u lezen in de Mikmak van maart.
Noteer de datum alvast in de agenda
De Filmclub Westerhoven

Na de oproep in de vorige MikMak over de 150e bedevaart naar
Meerveldhoven op 9 mei aanstaande, kregen we van Alda van Beek
– Kuijlaars een prachtige herinnering toegestuurd.

Herinneringen aan bedevaart
Meerveldhoven
Lagere schooltijd – 1950-1956
Mijn Meerveldhovengeschiedenis begon
waarschijnlijk na mijn Eerste Heilige
Communie; ik had toen een “bruidjesjurk”
en mocht mee als bruidje in de processie.
Als je bruidje was, vertrok je vanuit
Westerhoven op de bruidjeskar in je
gewone kleren. De bruidjesjurk was
ingepakt en werd als bagage meegenomen.
De bruidjeskar was een zogenaamde platte
boerenwagen met een huif erover en een
paard ervoor.
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In Westerhoven regelden dat de Gebr. Mannaerts. Als de processie
in Veldhoven was, reed de bruidjeswagen vooruit naar het
omkleedadres (het patroonaatsgebouw achter het klooster). Twee
Westerhovense jonge dames hadden daar de leiding; zij zorgden dat
alles goed verliep en dat de bruidjes er goed uitzagen. Ik meen me
te herinneren dat in mijn tijd dat Nellie v.d. Zanden-v. Beek en Cor
Heesakkers – v.d. Zanden dat werk deden.
Vanaf Veldhoven reden ook vier oudere meisjes mee op de
bruidjeswagen: zij waren de Lieve Vrouwenmaagden. Zij droegen
een jurk die eigendom was van de Vereniging Meerveldhovense
Processie. Na de misviering in de kerk stelde de processie zich op en
trok vervolgens zingend en biddend door het processiepark: een
tuin achter de kerk, die omringd was door oude paardenkastanjes,
die in mijn herinnering altijd in bloei stonden tijdens de processie.
Na de processie gingen we onder begeleiding weer terug naar het
patronaatsgebouw om ons om te kleden en daarna langs de
snoepkramen en de kraampjes met devotionalia en vervolgens naar
het lof waarna de terugreis begon.
De terugkomst in Westerhoven was in mijn beleving groots. Vanaf
de Heuvel, ongeveer ter hoogte van de Beukenlaan werd de volle
straatbreedte gebruikt: 1 rij links, 1 rij in het midden en 1 rij rechts.
De fanfare blies uit volle borst en iedereen zong de
bedevaartsliederen mee. Terwijl de kerkklokken luidden trok men zo
de kerk binnen, waar nog een korte dienst was. Daarna gingen de
bedevaartgangers moe en voldaan naar huis.
In de volgende jaren was het ritueel nagenoeg hetzelfde, alleen
mocht ik dan te voet mee naar huis. Ik denk dat ik t/m de vierde
klas (groep 6) bruidje ben geweest; toen paste ik niet meer in de
jurk. Van toen af mocht (!) ik helemaal te voet mee naar
Meerveldhoven; je hoorde er dan echt bij!
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TONEELCLUB WESTERHOVEN
Presenteert:
“LIEFDE, LEED EN LIST”
Geschreven door Mart Moors. Geregisseerd
door Louis Baeten.
In een volksbuurt uit de 70’er jaren,
zijn de gemoederen niet te bedaren.
Bewoners delen lief en leed,
toch worden listige plannen gesmeed.
Terwijl hippies vrolijk zingen,
staat een huwelijk op springen.
Een moeder, bezorgd om haar kind,
gaat het niet voor de wind.
En de wijk krijgt veel te verduren,
door de komst van nieuwe buren.
Ondanks deze smarten, vult liefde vele harten.
Met kolder in de kop, laait passie hoog op.
Er volgt doldwaze romantiek, hilarische humor en hectiek.
En ook al klinkt dat nóg zo fijn,
niet alles is rozengeur en maneschijn,
Want in deze straat,
woont zowel goed als kwaad.
En heeft elk klein huisje,
beslist zijn eigen kruisje.
DOLKOMISCH VOLKSTONEEL MET ZANG
Vrijdag 3 april 20:00u – Zaterdag 4 april 20:00u
Vrijdag 10 april 20:00u – Zaterdag 11 april 14.00 u & 20:00u
Vrijdag 17 april 20:00u – Zaterdag 18 april 20:00u
Locatie: De Buitengaander, Dorpstraat 9 te Westerhoven.
Prijs: €10,- incl. een kop koffie of thee.
De voorverkoop start op 14 maart. Reserveren kan door te bellen
naar 040-2018745 of stuur een mail naar
info@toneelwesterhoven.nl
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“Het eerste gemeentehuis”
In Wim van Nunen, oud burgemeester van
Westerhoven schuilde ook een historicus. Het
navolgende stuk is van zijn hand:
Het eerste gemeentehuis van Westerhoven
Het besturen was voor de Franse tijd niet meer geweest dan een,
binnen regels gesteld door de Landheer, richting geven aan de
lokale samenleving, zo dat aan die regels werd voldaan.
Dat gebeurde veelal door de plaatselijke Schepen en zeker als het
een regeling betrof voor het rechtsgebied van de dingbank of wel
het resort van de laagste rechtspraak.
Die dingbank was gevestigd voor Westerhoven in Bergeijk. Maar
deze situatie veranderde met de komst van Napoleon. Die voerde
hier hetzelfde systeem in als dat er onder druk van de revolutie in
Frankrijk was ingevoerd, namelijk een gemeenteraad als
voornaamste plaatselijke bestuur (1e conseil) onder voorzitterschap
van een burgemeester ( 1e maire). Voordat dit allemaal was
geregeld ging er wel enige tijd overheen, terwijl de grondlegger van
dit systeem, Napoleon, weer verdween.
Maar in 1815 had Westerhoven een raad en een burgemeester en
stond op de begroting een bedrag van Fl 20,00 voor huur van een
raadkamer. Want een raad moest ook kunnen vergaderen en wel in
het openbaar. Dus werd een vertrek gehuurd dat groot genoeg was
om vergaderende raadsleden en het luisterende publiek te
ontvangen.
Voor 1816 stond op de gemeenterekening een bedrag van 15
gulden en 8 stuivers voor huur van raadskamer en in 1817 (het
decimaal stelsel moest toen voort gebruikt worden, Fl 15,40. Dat is
lang zo gebleven tot in het begin van de vijftiger jaren in die euw.
Toen is het verlaagd tot Fl 0,00 en later weer verhoogd tot Fl
11,00. De laatste keer betaald in 1858. Dat waren bedragen per
jaar. Men heeft zich dus zeer lang beholpen met een raadskamer,
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maar er werd toch ook wel gedacht aan een gemeentehuis. Zo’n
raadskamer ( meestal een kamer in het huis van de burgemeester)
had toch altijd een wat hogere drempel dan een eigen
gemeentehuis.
Zo vinden we in een brief van de burgemeester aan de commissaris
des konings het volgende:
“Ik heb de eer Uwedel Gestr. Bij deze te berigten dat ik op heden
morgen om elf ure raadsvergadering heb belegd in het schoollokaal
al waar de leden van de raad waren opgekomen om over de
verplaatsing der raadskamer te spreken dat wij omtrent een uur
aan het schoolgebouw of eene te bouwen onderwijzerswoning.”
Dat was op 14 februari 1849.
In 1852 vinden we een duidelijker stap naar een Westerhovens
gemeentehuis. Het volgende raadsbesluit wordt dan genomen:
“De raad der gemeente Westerhoven ten genoegzame getalle
vergaderd zijnde om bevoegdelijk te kunnen beraadslagen en
besluiten: Overwegende dat de plaats alwaar is afgebroken de
schoolonderwijzerswoning dezer gemeente, kadastraal bekend:
Sectie A nummer 640, tuin groot vijf roeden veertig ellen, nummer
641 huis en erf groot 4 roeden zestig ellen, alsmede een perceel
heide gelegen onder sectie A nr. 1478 groot negen en dertig roeden
tien ellen, de gemeente zeer weinig voordeel kunnen opleveren.
Heeft besloten:
De genoemde perseelen publiek te verkopen om die nodige gelden
te mogen besteden tot het aanbouwen van een nieuw raadshuis in
dezer gemeente. Zoo erlangen wij bij deze de daartoe nodige
goedkeuringen der Edel groot Achtbare Heeren gedeputeerde Staten
der Noord-Brabant te verzoeken.
Gedaan ter vergadering van de raad der gemeente Westerhoven.
2 november 1852
De raad voornoemd.
w.g. J. Neukens.
Dat raadsbesluit wordt op 5 november 1952 goedgekeurd door
gedeputeerde staten. Dat is bijzonder snel, maar dat is dan ook
maar het principe. De eigenlijke goedkeuring met onderbouwde
cijfers duurt wel wat langer.
W.C.M van Nunen.
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Wat we nu ook leren uit dit raadsbesluit is waar dus de oude
onderwijzers woning was. Namelijk sectie A nr 640.

We weten dat de onderwijzers woning een oud en zeer slecht
gebouw was. Vermeld wordt dat op de gevel van de westzijde het
jaartal 1659 stond. Het pand was dus ongeveer 200 jaar oud.
Ik heb een stukje kaart bijgevoegd en ik hoop dat dit nog goed te
lezen is. Het pand lag in de Aarperstraat midden tussen de
Lenteakkers en het pad naar het oude kerkhof.
Je ziet de huidige kruising van de Lenteakker met de Lange Akkers.
Alleen bestond de lange akkers nog niet en zien we de lijkstraat die
loopt naar de oude kerk. Links in de hoek zien we nog waar het
kerkhof lag bij die kerk.
Jacques van Veldhoven
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Leer reanimeren en bedienen AED
Een reanimatiecursus zijn twee avonden aanvang 19.00 uur
In Hapert in Den Tref dinsdag 4 en 11 februari 2020
In Bergeijk in De Kattendans donderdag 13 en 20 februari 2020
In Riethoven in De Hofstek op maandag 11 en 18 mei 2020
Kosten Reanimatiecursus € 20, -- incl. cursusboekje “Basale
Reanimatie” en diploma.
Herhalingslessen reanimatie met bedienen AED zie voor data op
onze website
www.reanimatie-dekempen.nl
Opgave/informatie: reanimatieaed@upcmail.nl
0497-573751
De cursus gaat door bij voldoende aanmeldingen
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Eind 2019 is in Bergeijk huis aan huis de
nieuwe afvalkalender bezorgd. Tot onze spijt
staat er op de afvalkalender een fout tijdstip
van sluiting van de milieustraat op zaterdag.
Op zaterdag sluit de milieustraat om
16.00!
We willen u vragen om dit tijdstip op de papieren afvalkalender te
wijzigen zodat u bij een bezoek aan de milieustraat niet voor een
gesloten poort komt.
In de Afvalwijzer (de nieuwe afvalapp) vindt u de correcte
openingstijden van de milieustraat. Ook op
www.bergeijk.nl/afvalkalender kunt u een correct exemplaar van de
afvalkalender downloaden.
Excuses voor dit ongemak.

In de laatste weken van 2019 hebben wij via de Eyckelbergh,
Facebook, Twitter en onze website aandacht gevraagd voor het
beperken van de vuurwerkoverlast en voor het terugdringen van de
door vuurwerk aangebrachte schade.
Helaas hebben deze inspanningen niet mogen
baten… de kosten van vuurwerkschade zijn
dit jaar € 4850,- (excl. btw). Een forse
stijging ten opzichte van 2018 en 2017, met
respectievelijk 3100 en 1200 euro. Dit terwijl
de jaren hiervoor juist een daling liet zien.
Naast de ‘gebruikelijke’ afvalbakken en
putdeksels werd dit jaar ook een speeltoestel
in Luyksgestel vernield, zie foto.
Dit kost de gemeente (en dus u ook) veel geld. We hopen dan ook
dat u de komende jaarwisseling samen met ons, maar ook door het
jaar heen, wil waken voor dergelijk vandalisme. Dat bespaart kosten
en levert een aangenamer straatbeeld op. Alleen samen met u
kunnen we Bergeijk in 2020 veilig en leefbaar houden.
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Op 19 december 2019 is bekend geworden welke bedrijven de 5
Bergeijkse rotondes zullen gaan sponsoren. Omdat er per rotonde
meerdere gegadigden waren trok wethouder Mathijs Kuijken per
rotonde een lotje. Drie van de vijf toegewezen bedrijven waren bij
de loting aanwezig.
Rotonde Enderakkers –
Fressevenweg: Sankoo
Verhuur en Service BV
Rotonde Eykereind –
Borkelsedijk: Borrenbergs
Bouwbedrijf B.V
Rotonde Burgemeester
Aartslaan – Burgemeester
Magneestraat: Jumbo
Bergeijk
Rotonde Stökskesweg – Loo:
Wilvo metaalbewerking BV
Rotonde Churchillaan – Kennedylaan: Kolen-Peters Direct Oil
De aanleiding
De afgelopen jaren was het groenonderhoud aan onze rotondes
versplinterd georganiseerd en het onderhoudsniveau op sommige
plaatsen minimaal. De aflopende onderhoudscontracten gaven ons
de mogelijkheid het anders in te gaan steken. Hierdoor kunnen we
het kwaliteitsniveau sterk verbeteren, het onderhoud intensiveren
en deze gezamenlijk organiseren. Daarnaast hebben we Bergeijkse
bedrijven, ondernemers, instellingen en verenigingen de
mogelijkheid gegeven een rotonde te sponsoren. Tegen betaling van
een jaarlijks sponsorbedrag wordt bij elke aanrijweg van de rotonde
een reclamebordje geplaatst. Het onderhoud blijft de
verantwoordelijkheid van de gemeente. Zo snijdt het mes aan twee
kanten en worden de rotondes weer het visitekaartje van onze
groene gemeente.
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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.
Kent u een ondernemer die u sterk waardeert. Bijvoorbeeld omdat
hij of zij erg vernieuwend bezig is of iets biedt wat andere niet
doen? Meld deze persoon dan aan voor de Ondernemer van het Jaar
verkiezing via www.bergeijk.nl/ondernemervanhetjaar. Uit alle
inzendingen kiest de jury drie genomineerden. Zij presenteren zich
tijdens het Ondernemerscontact op dinsdag 17 maart 2020 in
theater de Kattendans. Aan het einde van de avond wordt de
winnaar bekend gemaakt.
Vorig jaar zijn Arjan Rijkers en Kees Smolders van Herberg in het
Wilde Zwijn en B&B De Vrolijcke Bosmuis uitgeroepen tot Bergeijkse
Ondernemers van het jaar 2018.
Aanmelden kan t/m zondag 2 februari 2020. Iedereen kan een
aanmelding doen, dus wacht niet!
Ondernemerscontact 2020
Wilt u zich alvast aanmelden voor het Ondernemerscontact 2020?
Dat kan via www.bergeijk.nl/ocb2020

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.
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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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Voetstappen in míjn dorp
Ik droomde laatst dat ik in onze bossen liep, door het rulle zand
Ik was daar niet alleen want God liep aan mijn hand
Wij liepen samen mijn leven door en lieten in dat zand
Een spoor van stappen na, twee aan twee,
God liep immers aan mijn hand.
Ik stopte, keek om en zag mijn levensloop
92 jaar gewoond en geleefd in mijn dorp,
in tijden van geluk en vreugd, van diepe smart en hoop.
Toen ik eens goed mijn spoor bekeek, zag ik langs de hele baan
Daar waar ik het moeilijk kreeg, slechts één paar stappen staan.
Ik zei toen: “God, waarom nu toch? Juist toen ik bij het verlaten van
mijn geboortedorp uw hulp zo hard nodig had.
En uitgerekend nu ik zelf op mijn leeftijd even geen uitkomst zie op
het zwaarste deel van mijn nog te lopen pad…
Na 92 jaar míjn dorp verlaten, God, daar ligt toch mijn hart.
God keek mij vol liefde aan en antwoordde op mijn vragen:
Mijn goede man, toen je het daarmee intens moeilijk had
heb ik je gedragen,
Stop nu met vragen, ik ben er al je verdere dagen!
Het is een afgeleide van de versie “Footprint in the Sand”, van Mary Stevenson
(1922-1999) Zij zou het hebben geschreven op 14-jarige leeftijd om in tijde van
crisis mensen hoop te geven. Echter is nooit bevestigd dat zij i.d.d. de schrijfster is.

Lieve mensen,
Dit is mijn allerlaatste inbreng voor de MIKMAK.
Ik wil iedereen van harte bedanken en wens jullie allemaal veel
goeds en zegen.
FvV
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DATA
Januari
za 18 / vr. 24 / en za. 25 zittingsavonden

Februari
do
13 Eetpunt Woest
vr.
14 Valentinusdag
za
15 Ophalen oud papier
za 22 t/m di. 25 Carnaval

Maart
vr.

06

filmjournaal Westerhoven 2019

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 20:00u / zaterdag 4 april 20:00u
vrijdag 10 april 20:00u / zaterdag 11 april 14.00u & 20:00u
vrijdag 17 april 20:00u / zaterdag 18 april 20:00u

do. 20 februari, uiterste datum inleveren kopij MikMak maart 2020
za. 28 februari, de MikMak maart 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

