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Berichten rondom
kerk en parochie
Dat waren weer hele mooie feestdagen op het
einde van december en in het begin van januari.
En nu op het einde van februari en begin maart hebben we ook
weer die feestelijke traditie van het Carnaval. Het feest van
Carnaval met daarna de veertigdagentijd maken ons heel duidelijk
om na te denken over de liefde van God voor ons. Deze
Veertigdagentijd helpt ons om over ons dagelijks leven na te denken
en over Gods liefde. Onze voorvaderen vulden deze vastenperiode
na carnaval op een heel bijzondere manier in. Zij beschouwden de
vastentijd als de tijd van Genade. Wij allemaal proberen in deze tijd
meer en meer te doen voor de naasten. Wij zetten ons vrijwillig in
voor andere medemensen die hier, dichtbij, of elders wonen. Ieder
mens kan door zijn of haar voorbeeldig leven van liefde en goedheid
daar een bijdrage aan leveren. Zo wordt de wereld een beetje
rechtvaardiger of beter en de mensen wat gelukkiger. De lezingen
uit de Heilige Schrift die we horen of lezen in deze veertigdagentijd
wijzen ons echter een heel andere weg! Daar wordt meestal
gesproken over het geven van aalmoezen, van bidden en van
vasten, enzovoort. Daarbij gaat het hier in het bijzonder om
vernieuwing. En deze vernieuwing kan inwendig en spiritueel zijn.
De basishouding die daarbij hoort en die ons verder helpt bij het
inoefenen op onze levensweg brengt ons terug, dichter bij God en
de medemens. In deze vastentijd gaat het dus om onze blik op God
te richten en te gehoorzamen aan Zijn woord. Dat is het doel en ook
de kans om ons in deze vastentijd opnieuw op Hem te oriënteren en
Hem beter te begrijpen. En dan kunnen we echt zeggen: “de tijd
van genade is gekomen.” In deze vastentijd krijgt ons handelen een
heel nieuwe sociale dimensie! Wij voelen ons verbonden met alle
mensen op deze wijde wereld. Vooral met die mensen die onder
oorlogsomstandigheden leven, of die lijden onder honger en nood.
Laat ons deze kans goed benutten, zodat deze vastentijd voor ons
ook echt een tijd van genade kan worden.
Pater Pushparaj, HGN.
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Activiteiten voor ouderen
Maart 2020

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

2 - 9 - 16- 23 - 30
meer bewegen voor ouderen
2 - 9 - 16 - 23 - 30
biljarten en kaarten
2 - 9 - 16 - 23 - 30
repetitie zanggroep Kloos
9 - 16 - 23
bespreking van Engelse romans

dinsdag
13.30 – 16.30
dinsdag
16.30 - 19.00

3 - 10 - 17 - 24 - 31
koersbal
3 - 10 - 17 - 24 - 31
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

4
kienen
4 - 11 - 18 - 25
volksdansen
koorrepetitie “De Wielewaal”
kaarten en biljarten
(behalve de datum wanneer er kienen is)
jeu de boules (behalve bij slecht weer)
competitie bridgen Multi Colour

donderdag
17.30

12
eetpunt bij Woest

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

6 - 13 - 20 - 27
dagbesteding
servicepunt voor hulpmiddelen
lunch
dagbesteding
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vrijdag
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
vrijdag
13.30

6 - 13 - 20 - 27
bewegingstherapie
bewegingstherapie
27
vergaren van de MikMak

Programma bij de dagbesteding
6maart
Rummikub
13maart
Bloemschikken
20maart
Handen en nagels verzorgen
27maart
Soep koken
Programma KBO
19 maart
Jaarvergadering KBO
26 maart
Modeshow

Wijzigingen
voorbehouden

Menu Eetpunt Hoefzicht/Woest
do. 12 maart 2020
Voor 55
plussers, prijs
€ 11,-maar let op er
is een limiet.
Opgeven tot
uiterlijk
za 7 maart

Broccoli soep

vispotje
of
Beenham champignonsaus

Verrassingsdessert
Aanvang: 17.30 uur
Reserveren bijJo Coppens

Alleen aanmelden via mail/app of telefonisch
Tel: 040-20475 77 / mobiel 06-30 37 00 61
E-mail:janjocoppens@gmail.com
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55+ bal in Hoefzicht.
Het is maar hoe je het noemt, van
seniorenbal tot 55+ bal op 15 februari
was het zover. Een week voor aanvang
van carnaval is dit een traditiegetrouw
moment waar de Raad van Elf en de
ouderen uit Westerhoven samenkomen
voor een gezellige avond, los van de enorme drukte van de
carnavalsdagen zelf. Zij namen dit jaar, Jeugdprins Roy en zijn
Adjudant Noah, Prins Noud d’n Brabander en Prinses Yvon de
Brabantse, Vorst Kwint, Adjudant Darisie en Hofdame Darise en
natuurlijk de Leuterhannekes mee. Wie niet zelf kon komen werd
gehaald en thuis gebracht. Op een gezellige wijze even aandacht
voor elkaar.
De Leuterhannekes hadden hun prachtige optreden, zowel de mini’s
als de groteren deden mee. Er waren hele trotse opa’s en oma’s
aanwezig.
Het spel met de diverse beweringen over weetjes van Westerhoven
en ook vele werktuigen/gebruiksvoorwerpen “uit de oude doos”
zorgden voor een hoop gesprekstof. Tussendoor was er gelegenheid
voor een dansje of polonaise en wat zang. Ook de Brabantse
worstenbroodjes ontbraken niet. Daarnaast was er ook een
debuutoptreden van Teun als Teuntje sop. Chapeau! Er waren leuke
prijsjes te winnen, maar het meest belangrijke …er werd volop
gelachen en
gekletst.
De Raad van Elf
hoopt dat
iedereen met
plezier kan
terug kijken
naar deze
avond.

Jeugdprins Roy geeft kei freet opa Piet zijn verdiende prijs !!
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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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150 jaar Bedevaart naar O.L.Vrouw ter Eijk
Meerveldhoven!!
Omdat het dit jaar de 150ste keer wordt, willen we er iets
speciaals van maken.
Laat zien dat wij Westerhoven zijn, en sluit in grote
getale aan !!!
Houd 9 mei vrij !!!
Onderstaand een herinnering van mw. Betsie AntonisWuijts.
De Processie naar O.L.Vrouw ter Eik in Meerveldhoven.
Mijn herinneringen aan deze bedevaart
dateren zo ongeveer van begin jaren
veertig. Precies zoals Alda vertelde in haar
boeiend verslag in de vorige Mik-Mak is
mijn kennismaking ook als bruidje
begonnen.
Wat mij als kind wel opviel: in de processie
door het park liep het vrouwvolk voorop en
het mansvolk sloot de rij. Tussen de Heilige
Mis en het Lof gingen we naar het café met
de veranda. De door moeder
meegebrachte boterhammen smaakten
heerlijk, samen met een glaasje prik of
ranja.
We kregen centen om een kaarsje op te
steken en iets te kopen bij een van de kramen. Het werd de
snoepkraam en na lang wikken en wegen viel meestal de keuze op
een kaneelstok. Heel erg lekker, omdat ze gewijd waren
veronderstelde mijn zus.
Enige jaren later waren de kramen verdwenen.
Iemand merkte op: vroeger hadden we geen geld en waren er
kramen en nu hebben we geld en zijn ze verdwenen.
Vooral als kind fascineerde de boom me geweldig.
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Zilveren schildjes en andere attributen als dank voor een genezing
versierde deze boom en in het midden troonde het wonderbeeld van
O.L.Vrouw ter Eik.
Zouden er toch nog wonderen bestaan?
Na het bezoek aan de snoepkraam konden we samen nog maar 1
kaarsje opsteken. Niet erg, want één kaars is van onschatbare
waarde en daar hadden we vrede mee.
Na de lagere school was de tijd aangebroken dat ik te voet deel nam
aan de bedevaart.
Vroeger ging men op vrijdag. Omdat ik in die periode maar 3 of 4
snipperdagen kreeg heb ik wel eens verstek laten gaan.
Meerveldhoven was toen verder weg dan tegenwoordig!?.
We liepen steeds over verharde wegen via Steensel en er werd geen
meter afgesneden!
Lange tijd begeleidde de Fanfare ons en dat liep een stuk
gemakkelijker.
Voor dat onze Fanfare opgericht was kregen we ondersteuning van
de Fanfare uit Borkel en Schaft.
Na het Lof werd gezongen: Vaarwel, Vaarwel wij scheiden en daar
werd ik helemaal emotioneel van.
Biddend en zingend werd de Westerhovense “tocht der tochten”
voortgezet.
Een welkome pauze bij “de Jood” in Steensel, waar de dorst gelest
werd, bij sommigen in de vorm van een hartversterkertje. De
processiemeester had moeite om vooral de mannen op het rechte
pad naar Riethoven te krijgen.
De voetreis werd steeds zwaarder, het bidden werd minder en het
zingen klonk een beetje vals en het lopen was sjokken geworden.
Na een korte dienst in de kerk van Riethoven namen we afscheid
van onze Riethovense medepelgrims en begonnen we aan de laatste
etappe.
Al snel doemde de contouren van ons dörpke op.
De vertrouwde kerktoren gaf ons het gevoel van een blij en veilig
thuiskomen van onze bedevaart naar Meerveldhoven.
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Filmclub Westerhoven
presenteert “Filmjournaal 2019”

op vrijdag 6 maart
in“De Buitengaander”
aanvang 19.30 uur.
Beelden van o.a.:
Auto tegen woonhuis
Valentinus Processie
Afscheid Alda en Jo van de Filmclub
Kappen bomen Beukenlaan
Koningsdag
Dodenherdenking
Garage sale Lange Akkers - Esdoornstraat
Gilde Sint Anna
Musical en afscheid groep 8 basisschool
Nieuwe parkeerplaats horeca
Militaire oefening
Interview dokter Th. Schoone
Kennismaking met Pater Pushpa Raj
Koninklijke onderscheiding Henri van Beek
Kerstspel

Toegang gratis
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Tennis Clinic WTC

Wie wil eindelijk eens kennismaken met de Westerhovense Tennis
Club? Wie wil ervaren hoe leuk tennissen is?
Op vrijdag 3 april organiseren we een Tennis Clinic voor de jeugd,
tieners en volwassenen.
Je bent welkom op het tennispark aan de Eikewal 11 in
Westerhoven.
Het programma van deze dag:
Basisschool jeugd
14.30 - 16.30 uur
Tieners van 12 tot 17 jaar 18.30 - 20.00 uur
Senioren vanaf 18 jaar
20.00 - 21.30 uur
In samenwerking met Tennisschool Gijs maak je kennis met de
tennissport.
Dus trek je sportkleding en gymschoenen aan en wij zorgen voor
een tennisracket en een leuke leerzame clinic.
Op deze dag zijn ook vrijwilligers van WTC aanwezig voor al je
vragen.
Aanmelden graag met naam en leeftijd via tc@wtcwesterhoven.nl
Met vriendelijke groet,
Bestuur WTC Westerhoven
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Stichting Make a Memory is
gevestigd in Westerhoven.
Deze stichting fotografeert op verzoek van ouders en via
bemiddeling van zorgprofessionals ernstig zieke, terminale en
overleden kinderen in de leeftijd van 23 weken (zwangerschap) tot
en met zeventien jaar.
Met een landelijk netwerk van ruim 140 professionele fotografen
worden thuis of in het ziekenhuis foto’s gemaakt. De ouders
ontvangen kort daarna een boekje met vijf afdrukken. Daarnaast
ontvangen ouders een USB-stick met dezelfde beelden in hoge
resolutie plus alle overige geselecteerde beelden.
De foto’s bieden de ouders troost en een blijvende herinnering en
kunnen wezenlijk helpen bij de verwerking van het verlies. De
fotografen werken belangeloos en hun werk onderscheidt zich in
positieve zin technisch en inhoudelijk van de foto’s die
ziekenhuispersoneel en ouders zelf kunnen maken.
Voor de ouders zijn er geen kosten verbonden aan het ontvangen
van foto’s van Make a Memory. Alle onkosten worden gedragen door
sponsoren, donaties, schenkingen en andere wettige inkomsten.
Bij het contact met ouders en het toesturen van de foto’s wordt
maximale privacy gewaarborgd.
Make a Memory is dag en nacht bereikbaar en streeft naar een
dagelijkse 24-uurs inzetbaarheid van fotografen.
Om deze 24-uurs inzetbaarheid te waarborgen wordt gebruik
gemaakt van een telefoonteam en van een ga- en nachtcentrale.
In de schakelmomenten hiertussen worden vrijwilligers ingezet.
Voor deze momenten worden vrijwilligers gezocht.
Misschien iets voor jou?
Heb je na het lezen van onderstaande taakomschrijving interesse of
vragen neem dan contact op met Rian van Schaik
Telefoon: 040-7440414
E-mailadres: info@makeamemory.nl
https://www.makeamemory.nl/
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Fanfare Irene Westerhoven 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’. In maart 1951 werd tijdens een
bestuursvergadering het voorstel gedaan om
een Kiosk te bouwen op het Mgr. Biermansplein. Ongeveer een ½
jaar hebben leden van de fanfare zich ingespannen hiervoor en op
16 sept. 1951 werd de kiosk officieel geopend. Jarenlang heeft
deze Kiosk het Centrum van Westerhoven gesierd en werd
door fanfare Irene veelvuldig gebruikt voor openlucht-optredens. Tot
zover dit verslag, volgende keer meer!!
Gezocht: enthousiaste (aspirant) bugel-spelers!
Onze fanfare groeit en groeit, en dat is goed nieuws natuurlijk! Onze
bugel-sectie kan echter nog wel wat ondersteuning gebruiken. Dus…
speel jij bugel, heb je lang geleden bugel gespeeld, of zou je bugel
willen leren spelen? Neem dan contact met ons op via een
persoonlijk bericht op onze Facebookpagina. We kijken graag samen
met jou naar wat er mogelijk is. Natuurlijk ben je altijd welkom om
een keer te komen luisteren tijdens een repetitie: elke
dinsdagavond van 20.00 tot 22.30
uur in De Buitengaander in
Westerhoven.
PS Speel je geen bugel, maar gaat
jouw hart uit naar een ander
instrument, ben je natuurlijk net
zo welkom 😉
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Concertband Irene, leerlingenorkest Thats It en
slagwerkgroep Beat Id steunen de uitdaging van Meike
Theuws met een Benefietconcert voor Alpe d’HuZes / KWF
Kankerbestrijding
Begin juni doet onze saxofoniste Meike Theuws mee aan de Alpe
d'HuZes. Maar liefst twee keer zal zij de enorme Alpe d’Huez
opwandelen om zoveel mogelijk geld op te halen voor stichting Alpe
d’HuZes/KWF Kankerbestrijding. Natuurlijk willen we haar graag
helpen om haar doel te bereiken en daarom organiseren wij een
benefietconcert op dinsdag 12 mei in De Buitengaander in
Westerhoven! De zaal is
geopend vanaf 20.00 uur en het concert zal om 20.30 uur van start
gaan. Tijdens dit concert spelen we een aantal prachtige nummers
die u zeker zullen raken.
Kaartjes voor het concert kosten € 5,00 per stuk en de opbrengst
komt volledig ten goede aan KWF Kankerbestrijding. Tijdens het
concert is er ook een gelegenheid om een eventuele extra donatie te
doen.
Wilt u kaartjes bestellen? Dat kan! Stuur een privé-bericht via de
Facebookpagina van Fanfare Irene of mail naar
bfcAlpedHuZes@outlook.com. of fanfare.irene@upcmail.nl
Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij!
Niemand meer dood aan kanker. Dat wil jij toch ook?
Steun Meike dan tijdens haar beproeving, want opgeven is geen
optie!
Oudijzer- en Elektronica-actie fanfare Irene
Op 4 april halen wij weer oudijzer en elektronica bij u op.
Noteert u dit alvast op uw kalender.
Als 30+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 blij van!!
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“Volksverhalen uit Westerhoven”
Westerhoven kent, net als zo vele andere
dorpen en gehuchten ook volksverhalen.
Mr Panken, de schoolonderwijzer uit
Westerhoven in de 19e eeuw, heeft diverse
volksverhalen opgetekend. Ik wil jullie niet
onthouden van deze plaatselijke verhalen over geesten, katten,
kabouters, heksen, enz enz. En bedenk dat al deze verhalen vaak
ook nog een kern van waarheid hebben!!! Je moet die alleen weten
te vinden.
Er komen 3 delen.
Geniet er maar van.
De Kaboutermannekens in den Alven- en Noorenberg:
Tusschen Westerhoven en het gehucht Keersip onder Riethoven,
liggen drie heuvelen, waarvan de naam tot het heidendom opklimt
en waar, volgens de overlevering, kaboutermannekens in woonden.
Deze bergjes heeten bij het landvolk den Elver-, den Oore- en den
Duvelsberg, en liggen in de richting van het westen naar het oosten,
omtrent 10 minuten van elkander. De Kaboutermannekens van den
Elven- en Duivelsberg en ook van elders kwamen zeer dikwijls aan
den middelsten der drie genoemde heuvelen bijeen, en, omdat zij
dan elkander ook “oor aan oor” luisterden enzoo beraadslaagden,
heet die plaats Oorenberg, anders Nooren- of Noordenberg.
In de huizen gingen de kaboutermannekens allerlei werk verrichten,
ook in de schuren, waar zij bij groote koude tegen de hooi- of
graanmijten stookten, zonder ooit brand te veroorzaken; zij
ploegden ’s nachts de akkers, zoveel het landvolk verkoos. Hiervoor
behoefde men enkel de ploeg op den akker te laten met eenen
boterham, een pijpken tabak en dergelijke dingen.
En dan is er nog:
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De dood van een Kaboutermanneke:
Een voerman reed eens met zijne kar den weg op van Riethoven
naar Keersip. Niet verre van den Kabouterberg, onder den naam
Duivelsberg bekend, zag hij een Kaboutermanneke bij den weg
rondzwerven. Treurig zeide het gedurig: “Kyrie is dood!” De
voerman met de kar op het gehucht Keersip gekomen, legde in
eene herberg aan, in welk huis thans Adr. Konings woont, en
verhaalde daar, met bevreemding, hetgeen hij gezien en gehoord
had. Nauwelijks had de voerman dat verteld, of een aardig
kaboutermanneke sprong tot zijne nog grootere verbazing van
onder de tafel en riep: “Och! Is Kyrie dood!”
Bij dit verhaal voegt men altijd dat Kyrie ook een kabouter en wel
een uit het gezin was , hetwelk in den Duivelsberg heeft gewoond.
Deze sage wordt ook wel eens uitvoeriger en eenigszins gewijzigd
verteld. Enkele malen hoorde ik, dat het in de heide heenstappend
Kaboutermanneke zou gezeid hebben: “mijn kindje is dood!”
Sommigen noemen ook andere plaatsen, waar het verhaal zou
voorgevallen zijn.
Wat zou de waarheid zijn van deze verhalen. De drie bergen hebben
echt bestaan. De Duvelsberg ligt nog steeds in Riethoven aan de
Molenstraat nabij de Keersopperdreef. De scouting en het Polvo
kamp bevinden zich ook daar. De twee andere heuvelen zijn
verdwenen. Als je vanuit de Zandstraat de provinciale weg
oversteekt en rechtsaf de bossen in loopt, heet deze weg de
Mortelbochten. De eerste zandweg daarna linksaf heeft de naam
Elverberg. Deze weg eindigt bij akkers aan de Molenweg. Aldaar is
in het verleden een groot grafveld van grafheuvels gevonden en
afgegraven voor onderzoek door prof Holweda. Gebleken is dat
grafheuvels vaak ook bijzondere namen hadden en daar waren veel
volksverhalen op van toepassing.
Maar dat is niet het enige wat opvalt! Hoe zit het dan met Kyrie, in
verhalen vaak de kabouterkoning genoemd? En de reiziger die de
boodschap over moet brengen? Door wat geluk ( en hard werken )
van archeologen hebben die verrassende zaken naar boven
brachten.
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In Hoogeloon was een kabouterberg. Dit bleek een romeinse
grafheuvel te zijn. Een romeinse villa had daar dichtbij gelegen. Het
verhaal van Koning Kyrie had men gekoppeld aan de villa die van
steen was. En bij steen hoort natuurlijk een koningshof.
Maar het verhaal leek op dat van Westerhoven en bleek niet uniek
te zijn. Steeds ging het om een bestaand iemand ( meestal een
boer) die over een bestaand stuk grond ( vaak heide) gaat en
halverwege een stem hoort die hem verteld dat Koning Kyrie is
overleden. Op de plaats van bestemming gekomen vertelt hij dat
verhaal en alle kabouters verdwenen. Het verhaal komt ook in
Bergeijk voor, maar ook in heel Brabant. En dat niet alleen, in
allerhande vormen komt dit verhaal in heel Nederland, maar ook in
Scandinavie en heel Europa voor. En dan met elfen, trollen enz enz.
Met het onderzoek naar dit verhaal heeft men geluk gehad om de
juiste zaken te vinden, waardoor het ineens duidelijk werd.
In de grieksemythologe bestond een orakel. Echter een orakel werkt
niet altijd. Dus verzon men een list om er vanaf te komen. Een
veerman ging van eiland A naar eiland B en halverwege hoort hij
dat de god van het orakel er niet meer is. Thuis verteld hij dat
natuurlijk en alle orakels hielden op te bestaan.
Bij aanvang van het christendom werd dit verhaal gebruikt om het
heidens geloof (van Wodan en Thor) uit te bannen, maar dat lukte
niet. Veel later is men, zoals Willibrordus die de bronnen niet
verbood maar “kerstende” zodat het niet meer verboden was maar
heilig, op een zeker moment de heidense goden gaan vervangen
door onschuldige zaken zoals kabouters en elfen. Welke verhalen we
nog steeds vertellen.
Volksverhalen vertellen ons dus iets. We moeten alleen erachter
komen wat. En heuvels met speciale namen waren veelal
grafheuvel. De molen van Bergeijk is gebouwd op een Kattenberg,
dus die berg is ook hoogst waarschijnlijk een grafheuvel.
Toch bijzonder dat we nu nog volksverhalen vertellen over
grafheuvels van ongeveer 3000 jaar voor Chr. !!!
Jacques van Veldhoven

- 17 -

- 18 -

Donderdag 12 maart Alzheimer Café
De Kempen
Locatie:
De Eikenburg, Eikenburg 10 te Eersel.
Aanvang: 19.30 uur zaal open om 19.00
uur.
Toegang is gratis, evenals koffie en thee
Levenseinde en dementie
Bij de diagnose dementie word je geconfronteerd met de eindigheid
van het leven. Het kan een houvast bieden om te weten hoe het
ziekteproces verloopt en op welk moment je invloed kunt hebben op
het levenseinde. Tot wanneer word je als persoon met dementie in
staat geacht om voor euthanasie te kiezen? Welke weg kun je hierin
volgen? Deze onderwerpen worden vanavond besproken door de
gastsprekers, een arts van de levenseindekliniek en een
ervaringsdeskundige.
U bent van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u mailen naar info@welzijndekempen.nl
of bellen naar 0497-514746

Bedankje
Graag willen wij iedereen, zeker ook namens Theo, bedanken voor
de hulp, steun, medeleven en aanwezigheid tijdens het afscheid en
ziekbed van mijn man, ons pap en opa.
Speciaal een woord van dank aan alle medewerkers van het MMC,
de Zuidzorg en dokter Schoone voor de liefdevolle verzorging en
aandacht.
Ook speciale dank aan het Sint Annagilde uit Westerhoven en
overige Gildebroeders voor het prachtige eerbetoon.
Toos Rademakers-van Dijk, kinderen en kleinkinderen
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Trots op “onze” jonge mantelzorger!
Dinsdag 11 februari ontving Bregje Valk (14 jaar) uit handen van de
burgemeester Wim Wouters van de gemeente Eersel een
jeugdlintje.
Al vanaf jonge leeftijd zet Bregje zich in voor haar grote broer met
het Syndroom van Down. Ze helpt mee in de verzorging en neemt
haar broer regelmatig mee naar verschillende activiteiten. Dit doet
ze allemaal terwijl ze zelf ook druk is met school, toneel, musical,
judo en folders rondbrengen. Voor Bregje is dit vanzelfsprekend,
maar dat het is natuurlijk niet!
Wél!zijn de Kempen zet zich in voor jonge mantelzorgers.
Maandelijks organiseren wij een activiteit waarbij de jongeren elkaar
kunnen ontmoeten en even de boel de boel kunnen laten. Bregje is
een van onze vaste deelnemers. Want Bregje is niet alleen. Een
heleboel jongeren groeien op met zorg in de thuissituatie. Uit
verschillende onderzoeken blijkt zelfs dat dit 1 op de 4 jongeren
betreft. Niet al deze jongeren nemen echt een stuk van de zorg op
zich, maar feit is wel dat zij zich zorgen maken om hun dierbare.
Herken jij je in het verhaal van Bregje en is er in jou gezin ook
iemand die zorg nodig heeft? Of kent u een jongere die in een
soortgelijke situatie opgroeit? Neem gerust contact op met Eefje
Heesterbeek van Wél!zijn de Kempen via
eheesterbeek@welzijndekempen.nl of 0497-514746 want wij zijn er
voor jou!
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REANIMATIECURSUSSEN (Rode Kruis) in Westerhoven
De werkgroep Hartwijzer WEsterhoven organiseert in Westerhoven
3 reanimatiecursussen. Wist u dat 75% van de reanimaties in de
thuissituatie plaats vinden? En dat ELKE seconde telt. Hoe eerder
wordt gestart met het geven van borstcompressies in combinatie
met beademingen en het toedienen van een schok via een AED hoe
groter de kans van overleven. In deze basiscursus leer je: hoe je
een hartstilstand herkent, wat je als eerste moet doen, hoe je
reanimeert en een AED gebruikt. Ook zal er aandacht worden
besteed aan de app hartslagnu.nl, waarmee burgerhulpverleners
(met een reanimatiediploma) worden opgeroepen door de
meldkamer 112, indien er sprake is van een reanimatie. Een
reanimatiecursus kan door iedereen worden gevolgd vanaf 14 jaar,
mits er geen ernstige lichamelijke of mentale beperkingen zijn. Na
afloop krijg je een certificaat van het Rode Kruis (2 jaar geldig). De
kosten zijn (speciale prijs!) € 20 (incl. boekje). De cursussen
worden gegeven in Westerhoven bij C.O.T.A. (Leemskuilen 1g).
Maximaal 6 cursisten per cursus. Wees er snel bij want vol=vol!
Data zijn maandag 23 maart, maandag 30 maart of dinsdag 31
maart 2020. Elke avond van 18.30-22.30u.
Ook nog enkele plaatsen vrij voor Rode Kruis cursus EHBO aan baby
en kind bij C.O.T.A. op woensdagen 4,11 en 18 maart van 19.0022.00 uur (3 avonden = één cursus). Reageer snel!
Opgave en meer info bij Marcel Gladdines (EHBO/reanimatie
instructeur); mgladdines@rodekruis.nl of 06-49449361
(bellen of what’s app)
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Beste inwoners van Westerhoven.
De eerste week van februari hebben
een aantal collectanten gecollecteerd
voor de Hersenstichting.
Wij hebben het mooie bedrag opgehaald van 882,77 euro waarvoor
wij alle inwoners willen bedanken.
Met dit bedrag kan de Hersenstichting meer onderzoek doen naar bv
Alzheimer, Parkinson en andere hersenaandoeningen.
Organisatieteam Hersenstichting.

OPROEP
Zonnebloem afdeling Bergeijk is op zoek naar vrijwilligers,
die regelmatig gasten willen bezoeken en begeleiden naar
activiteiten van de Zonnebloem.
Voor informatie kunt u terecht bij
Koos Adriaans
Tel 06 83908709
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Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
GGD organiseert informatieavond.
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij
vriendjes, de vakantie of een schoolkamp dat in het water belandt.
Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op donderdag 5
maart een informatieavond voor ouders van kinderen in de
basisschoolleeftijd die regelmatig in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in
zijn eigen tempo plaatsvindt. De meeste kinderen zijn tussen twee
en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in
Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met
opzet. Ze vinden het zelf meestal heel erg en schamen zich ervoor.
Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u
samen met uw kind kunt veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met
gastsprekers van gespecialiseerde ziekenhuispoli’s een aantal
informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u
achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken we de
verschillende manieren en praktische tips om het bedplassen aan te
pakken.
Op 5 maart organiseren we een informatieavond in het auditorium
van het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Vanaf 19.45 uur is de
inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur
duurt. De kosten voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal,
zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website
www.ggdbzo.nl
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Gemeente berichten

Het is een langgekoesterde wens
van enkele ondernemers in de
gemeente Bergeijk: een
knooppuntennetwerk voor ruiters
en menners. Na jaren van
voorbereiding is het zover. Deze week starten ze met de aanleg van
het netwerk.
Groter netwerk en betere
voorzieningen dankzij subsidies
Inmiddels is het idee veel breder
uitgerold. Met subsidies komt er een
knooppuntennetwerk voor ruiters in
de gemeente Bergeijk, maar ook in Eersel en Waalre. In
Valkenswaard ligt al een netwerk en wordt een hindernisparcours
aangelegd. Het nieuwe netwerk sluit aan op het reeds aanwezige
ruiterroutenetwerk in Bladel en de aangrenzende Belgische regio.
Door middel van een ruiterkaart en diverse themaroutes kunnen
paardenliefhebbers hier hun hart ophalen.
Ondernemers en gemeenten investeren in
ruitervoorzieningen en het netwerk
Acht ondernemers uit Bergeijk en twee ondernemers uit Eersel doen
mee aan het project. Samen investeren zij voor ca 1,5 miljoen euro
in ruitervoorzieningen op hun bedrijven. Dat varieert van extra
capaciteit voor de stalling van paarden, extra slaapgelegenheden
voor paardenliefhebbers tot ontvangstruimtes, trailerplaatsen en
parcoursen. De ondernemers krijgen hiervoor subsidie. Tevens
leveren zij met deze subsidie een bijdrage aan de aanleg van het
netwerk. De gemeenten betalen de rest en zorgen voor het
onderhoud van het netwerk.
Opening op 21 maart
Voor dat het toeristische seizoen begint, vindt op zaterdag 21 maart
om 12.30 uur de officiële opening van het ruiterroutenetwerk plaats.
Onderdeel van het programma is dat ruiters deel kunnen nemen aan
een puzzeltocht via de knooppunten. Alle routes eindigen bij de
parkeerplaats van Restaurant De Keizer in Eersel. Meer informatie
hierover volgt binnenkort op www.paardrijdenindekempen.nl.
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Bestrijding
eikenprocessierupsen
In grote delen van
Nederland hadden mensen
het afgelopen jaar last van
de sterke toename van het
aantal eikenprocessierupsen. Zo ook in de
gemeente Bergeijk. Om de verwachte hinder
dit jaar zoveel mogelijk te beperken gaan we
in de gemeente Bergeijk naast het bespuiten
van bomen en het opzuigen van de nesten,
ook de leefomstandigheden van de natuurlijke
vijanden van de eikenprocessierups- of vlinder verbeteren. Door
met Bergeijkse verenigingen samen te werken gaan we onder
andere samen aan de slag met het maken en plaatsen van 1000
nestkasten voor mezen, vleesmuizen en andere vijanden van de
eikenprocessierupsen. Uit proeven elders in Nederland is gebleken
dat de aanwezigheid van deze vijanden het aantal
eikenprocessierupsen met 85% kan laten dalen. Wethouder Mathijs
Kuijken heeft vorige week woensdag een van de eerste nestkasten
opgehangen waarmee de eerst stap tegen bestrijding is gezet. Meer
informatie over het complete bestrijdingsplan tegen de
eikenprocessierups is te vinden op
www.bergeijk.nl/eikenprocessierups.
Ecologische verbindingszone De Run
Op vrijdag 14 februari hebben de
‘Runboeren’ samen met de agrarische
natuurvereniging Kempenland en
wethouders Mathijs Kuijken (Bergeijk) en
Steven Kraaijeveld (Eersel) een
samenwerkingsovereenkomst getekend
voor het beheer van de ecologische
verbindingszone langs de Run tussen de
Zandhoef en de Eerdbrand. De
‘Runboeren’, te weten Ardi van Haag, Toon Adriaans, Wil Plasmans
en Ad Houbraken, nemen de komende drie jaar het beheer van dit
kleine gebied op zich. Zij maaien de bloemrijke graslanden, zorgen
dat de poelen open blijven en houden de poorten/hekwerken in de

- 25 -

gaten. Om de vier boeren dit seizoen meteen een goede start te
geven kregen ze een alvast het benodigde snoeigereedschap
uitgereikt. Door het werk van de Runboeren kan dit natuurgebied
plek bieden aan veel verschillende dier- en plantsoorten. De
afgelopen twee jaar is met deze samenwerking al proefgedraaid.
Daarbij hebben de vier Runboeren onder andere een aantal
cursussen van de agrarische natuurvereniging gevolgd over
agrarisch natuurbeheer. De agrarische natuurvereniging heeft langs
de wandelroute in het gebied borden geplaatst met allerlei
informatie over het beheer en over wat er leeft. Deze route wordt
dit jaar ook opgenomen in het wandelknooppuntennetwerk.
Genomineerden Ondernemer van het jaar
Jaarlijks wordt in Bergeijk de Ondernemer(s) van het jaar prijs
uitgereikt. Iedereen, of het nu medewerkers zijn, zakenpartners, of
inwoners, kunnen ondernemers voordragen voor deze prijs die
vooral voor waardering staat. Ook dit jaar heeft u vele voordrachten
gedaan, waarvoor dank! Trots presenteren we u de drie
genomineerden voor 2019:
Betty Buijtels: Dutch Cell Dogs
Gevangenen die getraumatiseerde asielhonden trainen, dat is het
concept van het door Betty Buijtels en Marlies de Bats opgerichte
Dutch Cell Dogs (DCD). Het avontuur begon in 2009. Overtuigd van
het feit dat twee groepen welke beiden hun vrijheid kwijt zijn, van
elkaar kunnen leren. Het Dutch Cell Dogs-programma begeleidt
gedurende acht weken, tweemaal per week anderhalf uur,
gedetineerden bij het trainen van asielhonden. Binnen negentien
gevangenissen, tbs-klinieken en justitiële jeugdinrichtingen in
Nederland, wordt hard gewerkt aan een betere toekomst voor mens
en dier. De focus ligt op de asielhonden, maar indirect worden ook
mensen geholpen. Tijdens de trainingen wordt enkel gewenst
gedrag beloond. De honden hebben na het programma meer kans
op een warm, liefdevol thuis. Gevangenen die met asielhonden
trainen worden socialer, nemen verantwoordelijkheid en doen iets
terug voor de maatschappij.
Ruud van Empel: Van Empel Inspecties en Advisering & Van Empel
Opleidingen en Training
In het kader van milieu, energieverbruik en veiligheid worden
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inspecties, metingen en registraties van technische installaties
steeds belangrijker. Van Empel Inspecties en Advisering is hierin al
sinds 2005 een onafhankelijk partner. Ze staan voor echte
preventie. Ze willen bewustwording creëren en calamiteiten bij
relaties voorkomen door de veiligheid en continuïteit van technische
installatie te borgen. Daarnaast adviseren ze bedrijven over diverse
milieuregels bij het oprichten, veranderen of uitbreiden van het
bedrijf. Dit omdat in toenemende mate de verantwoordelijkheid
daarvoor bij de eigenaar/gebruiker wordt gelegd. Van Empel is een
kennispartner die deskundigheid, onafhankelijkheid en kwaliteit
hoog in het vaandel heeft staan.
Henk Bone: Bone Interieurwerken
Henk Bone heeft in 1989 Bone Interieurwerken opgericht. Gestart
als een relatief klein interieurbedrijf waar veel Bergeijkse keukens
vandaan kwamen, is het bedrijf in 30 jaar tijd uitgegroeid naar een
uniek interieurbedrijf waar ze kwalitatief hoogwaardige meubels
maar ook complete interieurs maken. Geen serie producten maar
uniek, op maat en volledig naar wens van de klant. Met een
geavanceerd machinepark en een mooie club gedegen vakmensen is
het bedrijf in staat om opdrachten van ontwerp tot realisatie
zelfstandig uit te voeren. Bone Interieurwerken onderscheidt zich
o.a. door het werken met diverse en unieke materiaalsoorten zoals
Solid, welke er 15 jaar geleden is bijgekomen. Niks standaards maar
duurzaam, sterk en hygiënisch. Voor klanten in o.a. de jachtbouw of
medische wereld, die net dat beetje extra’s wensen.
Tijdens de Ondernemerscontactavond op 17 maart in theater de
Kattendans in Bergeijk wordt bekend gemaakt wie de trofee mee
naar huis mag nemen. Aanmelden voor deze avond kan via
www.bergeijk.nl/ocb2020
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Uitnodiging Bergeijkse ondernemers
Jaarlijks organiseren Platform Ondernemend Bergeijk en gemeente
Bergeijk het Ondernemerscontact. Dit is dé avond voor
ondernemend Bergeijk om te netwerken, interessante sprekers te
horen en bij de bekendmaking van 'Ondernemer van het Jaar' te
zijn. Dit jaar organiseren we het Ondernemerscontact op dinsdag
17 maart 2020 vanaf 19.00 uur in Theater De Kattendans.
Niemand minder dan cabaretier Leon van der Zanden zal de avond
op een leuke manier aan elkaar praten.
Digital Marketing
Wist je dat we gemiddeld ruim 6 uur per dag gebruik maken van
internet? Ook als ondernemer heb je waarschijnlijk een website,
stuur je de hele dag e-mails en ben je mogelijk, zakelijk of privé,
actief op LinkedIn, Facebook, Instagram of YouTube. Maar heb je al
eens nagedacht waarom je deze online middelen gebruikt en welke
waarde ze hebben voor jou of je klant? Met een interessant verhaal
en veel tips zal gastspreker Maarten van Ham vertellen over hoe de
online technologie ons gedag heeft veranderd en op welke manier
we elkaar blijven bereiken.
Bergeijkse Ondernemer van het Jaar
Een vast onderdeel van het Ondernemerscontact is de
bekendmaking van ‘Bergeijkse Ondernemer van het jaar’. Wie wordt
de opvolg(st)er van Arjan en Kees? De genomineerde ondernemers
zullen dit jaar met een vlog hun bedrijf laten zien en vertellen ze
over hun visie en strategie. Bent u ook benieuwd wie dit jaar de
trofee mee naar huis mag nemen?
Aanmelden
In verband met een maximaal aantal beschikbare plaatsen vragen
wij ondernemers zich aan te melden via www.bergeijk.nl/ocb2020,
vol=vol! Wij zien u graag op 17 maart!
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Horizontaal:
1.Eskimo woning 5.gymnastische basishouding
9.panne 13.fabricaat14.fiasco 15.tropische vetplant
16.bosgod 18.gang van een paard 19.onjuist 20.diefstal
22.niet thuis 23.projectiel 24.deel van een korenhalm
26.gegrild schapen vlees 28.Verenigde Staten
30.kant van een zaak 33.karakter 34.cadans
36.schaamte 37.verkoopopbrengst 38.ijskegel 39.zielig
41.toewenden 43.rode gelaatskleur 45.lichaamsslagader
47.dwaas 48.verder 49.vruchtennat 51.portaal 52.vaartuig
54.lastdier 57.koeienmaag 59.kaassoort 61.kletsmajoor
62.prehistorisch dier 63.bestiaal 64.voor elkaar krijgen
65.vriesvak 66.stankafsluiter 67.natie

Verticaal:
1.hoofd van een moskee 2.landstreek in Noord Israël
3.land in Azië 4.in orde 5.oliehoudend gewas
6.egaal 7.plan 8.bruinrood 9.weg 10.touwkleurig
11.opeisen 12.deel van een mes
17.onenigheid 20.klus 21.graanafval 23.hoofddeksel
25.verwarde haardos 26.betaalplaats 27.familielid
28.zijn gevoelens tonen 29.krap 31.strijkinstrument
32.geheel van woorden 34.veerkracht 35.getal
40.openbaar ambtenaar 42.vuurpijl 44.op volgorde zetten
46.kwajongen 48.tuimeling 50.hoofdstad van Frankrijk
51.gestolen waar opkopen 52.klooster
53.deel van een schip 55.zandkleur 56.nul
57.lichtblauw-paars 58.vereniging 60.jaartelling
62.ordinaire vrouw
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Maart mooie tijd om weer ………… te maken
1

2

3

4

5

6

7

13
16

19

17

9

10

11

12

18

20

21

23
26

24

27

28

33

29

34

41

45

46
49
53

59

30

31
36

42

43

47

54

51
55

56

57

61

62

63

64

65

66

60

17

66

8

44

48

50

60

1

32

38

40

52

22
25

35

37

30

9

14

15

39

8

67

37

31

51
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32

10

47

58

Zondagmorgen 29 maart
wordt de klok 1 uur vooruit gezet
van 2:00 naar 3:00 u

DATA
Maart
vr.
do
za

06
12
21

filmjournaal Westerhoven 2019
Eetpunt Woest
Ophalen oud papier

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 april20:00u/ zaterdag 4 april20:00u
vrijdag 10 april20:00u / zaterdag 11 april 14.00u & 20:00u
vrijdag 17 april 20:00u / zaterdag 18 april 20:00u
za 4 oudijzeractie fanfare Irene.
zo 26 Lente-Event-familiedag
ma 27 Koningsdag met aubade

do. 19 maart, uiterste datum inleveren kopij MikMak april
za. 28 maart, uitgave MikMak april 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

