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Berichten rondom
kerk en parochie

Beste Medeparochianen,
Het is nu al weer twee weken geleden dat ik in deze nieuwe
parochie ben gekomen. Met ingang van 1 Februari heeft onze
bisschop Mgr. de Korte mij benoemd als hulppastor in uw
Bernardusparochie. In deze twee weken heb ik me echt welkom
mogen voelen in uw midden en heb ik al zoveel mogelijk
deelgenomen aan de activiteiten in uw parochie. Voor diegenen die
mij nog niet kennen, wil ik me even in het kort voorstellen. Ik ben
Pater Pushpa Raj. Mijn naam - PUSHPA RAJ betekent in het
Sanskriet, de taal van mijn land India, ‘Koning van de bloemen’. Ik
behoor tot de missionaire congregatie die heet de ‘Heralds of Good
News’ (HGN) uit India, dus de Herauten van het Goede Nieuws of te
wel de verkondigers van de blijde Boodschap. Ik behoor tot dezelfde
orde als pater Xavier die vroeger hier in deze parochie werkzaam
was. Ik kom uit het zuiden van India. Mijn geboorte dorp
‘Varadarajanpet’, heeft tot nu toe 87 priesterzonen aan de Kerk
gegeven. Ik ben de 57ste , en mijn jongste broer die ook priester is ,
is de 76ste priester in ons dorp. Er zijn ook meer dan 200 zusters in
mijn dorp, de dochters die ook de wereldkerk dienen. De afgelopen
6 en half jaar was ik als pastor werkzaam in de Oda parochie in
Sint-Oedenrode, Son & Breugel. Ik ben inmiddels al 13 jaar als
priester in de wijngaard van onze Heer werkzaam. Ik vind het heel
fijn om hier in deze Kempische omgeving het parochiële werk te
mogen verrichten. Heel veel mensen vragen mij of ik, zo ver van
mijn thuis (India), geen heimwee heb. Dan denk ik meteen aan het
feit dat vroeger vanuit Nederland heel veel missionarissen naar
andere landen gingen om daar het missiewerk voor de eer van onze
Lieve Heer vorm te geven.
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En met die gedachte in mijn achterhoofd denk ik dat ik zelf heel
tevreden mag zijn met deze opdracht hier.
Ik hoop samen met U in deze Bernardusparochie als kapelaan
dienstbaar te zijn en gaandeweg steeds meer inwoners te leren
kennen.
Pater Pushparaj. HGN.

Agenda
zaterdag 2 maart 19.00 carnaval gebedsviering
woensdag 6 maart 19.30 uur misviering met uitdelen askruisjes,
18.30 uur in Riethoven idem
maandag 11 maart 18.30 – 20.00 uur vormelingen komen samen in
de pastorie
woensdag 20 maart 14.00 - 15.00 uur vormelingen van Riethoven
en Westerhoven maken kennis met elkaar in Riethoven
Overleden
25-01-2019 Jan Sanders, 75 jaar
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Activiteiten voor ouderen
maart 2019
maandag
9.00 – 11.15
13.30 – 16.30
20.00 – 22.00
maandag
14.00 – 15.30
dinsdag
13.30 – 16.30
dinsdag
16.30 – 19.00

4e - 11e - 18e - 25e
meer bewegen voor ouderen
biljarten en kaarten
repetitie zanggroep Kloos
11e - 18e - 25e
bespreking van Engelse romans.
5e - 12e - 19e - 26e
koersbal
19e
samen koken, samen eten

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

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

donderdag
13.30 – 16.00
donderdag
17.30
donderdag
14.00

7e - 21e
handwerkgroep
14e
eetpunt bij Woest
14e
jaarvergadering K.B.O.
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vrijdag
9.30 – 12.00
9.30 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 16.00
vrijdag
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
vrijdag
13.30
zaterdag
20.00

1e - 8e - 15e - 22e - 29e
dagbesteding
servicepunt voor hulpmiddelen
lunch.
dagbesteding
1e - 8e – 15e - 22e - 29e
bewegingstherapie
bewegingstherapie
29e
vergaren van de MikMak
23e
senioren carnaval

Alle
activiteiten
zijn in
Hoefzicht
tenzij anders
aangegeven

Menu Eetpunt Hoefzicht/Woest

do. 14 maart 2019
Voor 55
plussers, prijs
€ 10,-maar let op er
is een limiet.
Opgeven tot
uiterlijk
za 9 maart

Broccoli-courgettesoep

Lasagne met zalm
of
Lasagne met gehakt

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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Zitting in Koffiegat nieuwe stijl!
De commissie en de deelnemers voor
de zittingsdagen in Westerhoven
hebben zich uitgebreid gebogen over
de invulling en uitvoering met een
verfrissend resultaat. Er is een
schrijverscollectief ontstaan en daar
hebben vele jonge mensen aan deel
genomen. De acts waren dan ook
zorgvuldig ingevuld. De zittingsdagen
zijn nu ook anders over de weekenden verdeeld.
De dansmarietjes kwamen dit jaar met spannende dansen, van
poppen tot heksen. Prachtige kostuums en bijzonder mooie grime.
Prins Kwint behoorde zelf tot een van de deelnemers en was even
niet te zien op zijn plekje als toeschouwer naast de Raad van 11 en
zijn adjudanten Willem en Olav.
Ook de nieuwe voorzitter van de Raad van 11 presenteerde zich
uitstekend voor de eerste keer.
De Koffieleuter van Verdienste is dit jaar een duo. Esther van
Maasakkers en Annelies Smolders. De dames zijn veelal samen te
zien achter de bar met carnavalsactiviteiten, altijd enthousiast en
meestal als setje verkleed. Wij danken hun voor hun grenzeloze
inzet door ze dit jaar in het zonnetje te zetten.
Het is de gangmakers gelukt een frisse doorstart te maken met
naast oude bekenden, vele jonge en nieuwe deelnemers. Wederom
was het een spetterende afsluiting.
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De heksendans van de
Leuterhannekes

-7De Koffieleuters van verdienste
Esther en Annelies

Westerhoven
wint de Brabantse
Kempentrofee 2018
WIJ WEsterhoven is als initiatief
drie jaar geleden ontstaan, maar
is voor Westerhoven eigenlijk heel
gewoon. De bedoeling is namelijk
er samen voor te zorgen, dat we
goed kunnen blijven wonen, leven
en werken in Westerhoven. Als
bijna vanzelfsprekend, horen we die mooie erfenis, gekregen van
vorige generaties, te koesteren en door te geven aan onze jeugd.
In 2016 is het initiatief WIJ WEsterhoven gestart met een aantal
bijeenkomsten, waarbij iedereen uit Westerhoven uitgenodigd is.
Iedereen hoort er immers bij en iedereen heeft zijn eigen
kwaliteiten. We vullen elkaar aan. Het idee is, dat we er als klein
dorp samen iets van moeten blijven maken: burgers, ondernemers,
werknemers, verenigingen en andere organisaties. In totaal hebben
we de afgelopen jaren zo’n 20 nieuwe activiteiten opgestart met zijn
allen verdeeld over vier thema’s: Wij groeien op, Wij wonen en
leven, Wij worden ouder en Wij werken, leren en ondernemen. Om
maar een paar van de activiteiten te noemen: te beginnen met de
Happy Monday, speciale activiteiten voor ruim 200 schoolgaande
kinderen op de kermismaandag. Verder wordt er samen koffie
gedronken, zijn spelletjes gedaan, wordt in groepen gewandeld,
krijgen pasgeborenen een Welkomst-rompertje van buurtgenoten,
worden nieuwe koffieleuters verwelkomt met een pak koffie en een
kennismakingsgesprek en is er een duofiets te leen. Eens in de twee
weken wordt er samen gekookt en samen gegeten in Hoefzicht. Een
flink aantal mensen, die moeilijk aan werk konden komen zijn
gecoacht en bij onze Westerhovense bedrijven aan werk geholpen.
En met een groep van 15 techneuten zorgen we er voor dat alle
leerlingen op onze basisschool de Ster ontdekken hoe leuk techniek
in de praktijk kan zijn. Uiteraard bestaan al die activiteiten uit
vrijwilligerswerk en daar mogen we met zijn allen trots op zijn.
Dat iedereen er bij hoort en wij voor elkaar zorgen is kennelijk niet
zo vanzelfsprekend en is buiten Westerhoven opgevallen. De
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organisatie Kempenplus heeft WEsterhoven vorig jaar september
voorgedragen voor de Kempentrofee. Dat is een waarderings- en
aanmoedigingsprijs voor bijzondere initiatieven in de Kempen, die
bijdragen aan de versterking van de samenleving. Uit de 16
voorgedragen initiatieven zijn begin november 5 mooie, hele
verschillende initiatieven genomineerd voor de trofee, waarna de
Kempen uitgedaagd werd om te stemmen per e-mail. Op 7 februari
2019 vond de prijsuitreiking plaats op het prachtige domein
Oogenlust in Eersel. Daar waren ruim 200 Kempenaren aanwezig,
waarvan zo’n 50 gehuld in onze Westerhoven T-shirts. Na het
vertonen van de filmpjes van de vijf nominaties, was het spannend
wie er zou winnen. Als Westerhoven bleken we de meeste stemmen
te hebben gehaald met 32%. Natuurlijk hebben we het met zijn
allen op het podium gevierd onder het genot van ons eigen nieuwe
bier: Westerhovens Blond. Iets om met zijn allen trots op te zijn en
dus volgens goede traditie om op te proosten. De prijs voelt als
stimulans om ook de komende jaren met zijn allen de schouders er
onder te blijven zetten om het wonen, leven en werken in
Westerhoven zo aangenaam mogelijk te maken. Dat voor elkaar te
krijgen is natuurlijk de allergrootste beloning.
Iedereen hartelijk bedankt voor het meedoen aan alle activiteiten,
de motivatie, het enthousiasme, de waardering en het stemmen!
Onze aller
Kempentrofee
krijgt uiteraard een
mooie plek in de
Buitengaander.
Namens
het bestuur van
WIJ WEsterhoven
Ben Cornelis
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Beste mensen van Westerhoven,
Al meer dan 20 jaar draaien wij ieder jaar een “Journaal” met een
aantal items die in het voorbije jaar de revue zijn gepasseerd.
22 maart 2019 is het weer zover. Om 19.30 u. kunt u in
De Buitengaander nog een keer terugzien op 2018.
In het Journaal 2018 brengen wij voor u onder meer:
Een aantal culturele activiteiten.
We besteden aandacht aan het 40-jarig pastoorsfeest van Pastoor
Rijkers, die inmiddels helaas is overleden. Ook van zijn afscheid
hebben we beeldmateriaal.
De droge, hete zomer zult u ongetwijfeld nog niet zijn vergeten,
anders frissen wij u geheugen op. Diverse jubilea en
onderscheidingen zijn vastgelegd.
Reanimatiecursus.
Bourgondisch Westerhoven.
Koningsspelen.
Kortom genoeg redenen om te komen kijken.
En voor het geld hoeft u het niet te laten. Zoals altijd is de entree
gratis. Wel kunt u uw waardering voor ons laten blijken door een
bijdrage in onze “sponsordoos”.
Graag tot ziens.
Filmclub Westerhoven.
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Bij een hartstilstand telt elke seconde……..
Op donderdag 21 maart 2019 organiseert de 6 minuten Werkgroep
Westerhoven een voorlichtingsavond over reanimatie. Snel
starten met borstcompressies en het aansluiten van een AED
vergroot de kans van overleven bij een hartstilstand met tientallen
procenten. Op deze avond komen aan de orde:
 Hartstilstand: hoe te handelen?
 Demonstratie reanimatie
 AED’s in Westerhoven
 De 6 minuten Werkgroep Westerhoven
 De mogelijkheid om je in te schrijven voor een
reanimatiecursus.
 Uitleg app Hartslagnu.nl: met deze app worden
burgerhulpverleners (met een reanimatiediploma) via de
meldkamer 112 opgeroepen om bij een hartstilstand hulp te
gaan verlenen. Een deel van de burgerhulpverleners wordt
eerst naar een AED gestuurd om deze op te halen.
De voorlichtingsavond wordt gehouden in De Buitengaander en
begint om 19.30u.
Help levens redden in jouw buurt!
6 minuten Werkgroep Westerhoven
Helma van Gerwen
Karin Daris
Marcel Gladdines
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Uw Oranje Comité is ook weer volop aan de slag om de
Koningsdag en het lente-Event voor 2019 te organiseren.

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

LENTE-EVENT ZONDAG 28 APRIL
Zondag 28 april van 14.00 uur tot 21.00
uur vindt in het centrum van
Westerhoven weer een nieuw LenteEvent plaats.
Het centrum wordt omgetoverd tot een
gezellig en vrolijk tafereel met een
BOURGONDISCHE uitstraling. Muziek en dans en de haute cuisine
van ‘koks met passie’. Voor het muzikale deel wisten wij de band
Motion te contracteren. Voor het verdere programma volgende
keer meer.
Natuurlijk zal ook het onlangs op het Winterfeest geïntroduceerde
bier de ‘Westerhovense Blonde’ niet ontbreken. Het brouwproces
hiervoor is reeds gestart. Voor de jongeren wordt weer een
kinderplein ingericht.

Info m.b.t. het Lente-Event of de Koningsdag
Informeer via het secretariaat: p/a Jack van Beek 0653.498642
Provincialeweg 2-B , Westerhoven of fanfare.irene@upcmail.nl

Met vriendelijke groet:

Het Oranje comité
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NIEUWS VAN FANFARE IRENE
Het jaar is al weer enkele weken oud
en wij zijn weer gestart met een
nieuw repertoire. Na het grote
succes van nov. jl. met het Thema
Rock en Pop is het de bedoeling om
in november weer een Themaconcert
te houden, het muzikale Thema van
dit concert is nog even een
verrassing.
Tot die tijd staat er wel al het e.e.a.
op het programma:
 26 febr. de Blazersklas van
basisschool De Ster die samen met onze fanfare zal optreden
met enkele ingestudeerde nummers. In de Buitengaander
om 19.00uur.
 15 t/m17 maart het fanfare-weekend voor de leden.
 31 maart de Jeugd- en leerlingendag samen met de
andere leerlingen uit Groot-Bergeijk in de Kattendans
met een gezamenlijk optreden rond ca. 15.00u.
 6 april de voorjaars oud ijzer-elektronica-actie.
 9 april houden wij onze Algemene Ledenvergadering
 27 april optreden met de viering van Koningsdag.
 28 april samen met het Oranje Comité het lente-Event
 11 mei de Processie naar/in Meerveldhoven.
 16 juni Themaconcert leerlingen in de Buitengaander.
 30 juni Terrasconcert bij het Wapen van Westerhoven.
Oud ijzer-en electronica-actie Fanfare Irene
Op zaterdag 6 april a.s. komen we weer bij u langs om uw oud ijzer
en overbodige of kapotte elektronica-spullen op te halen. Oud ijzer,
grasmaaiers, oude tv-s, radio’s, mixers, telefoons, krultangen,
waterkokers, koffieapparaten, beeldschermen, wasmachines,
keukenapparatuur enz. enz.
De opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van onze
instrumenten en noodzakelijke vervanging.
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Let op: GEEN accu’s, gasflessen, koelkasten, banden, plastic, hout
ed. Noteert u deze datum alvast in uw agenda!!
Als 50+er en (nog) met muziek beginnen! Ja DOEN !!
Het plezier hebben in het samen musiceren staat daarbij voorop. Op
dinsdag is onze repetitieavond. U bent van harte welkom om deze
bij te wonen. OUD of JONG denkt u er over om muziek te gaan
maken of weer in te stappen, wij staan u graag te woord. Bij
vragen mail naar: fanfare.irene@upcmail.nl
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Bedevaart naar Beauraing, België, 15 t/m 18 juni 2019
De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den
Bosch is van 15 t/m 18 juni 2019 met begeleiding van een priester.
Er is goede medische begeleiding aanwezig. Programma: dagelijks
H. Mis, Mariahulde, lof, en de persoonlijke zegen met het H.
Sacrament, rozenhoedje, bezoek Mariaal museum, show
MarieChristien, ontspanningsavonden, DVD over Beauraing, stille
aanbidding, de bloedreliek van de H. Paus Johannes Paulus II
vereren in de crypte St Jean in de tuin der verschijningen,
Mariawake met handoplegging, stille aanbidding, graven van alle vijf
zieners bezoeken. De bedevaart van 15 t/m 18 juni 2019 heeft de
opstapplaats Eersel. Reissom vanaf € 280,- p.p..
De dagbedevaart naar de moeder met het Gouden Hart is op 16
juni. De dagbedevaart op zondag 16 juni 2019 heeft de
opstapplaatsen Eersel en grensovergang Bergeijk. Reissom € 35,p.p.
Info bij Thea de Wit-Loos, Dorpstraat 52 Westerhoven, 0402018301 of het pelgrimssecretariaat van NBC Pro Maria: mevrouw
R. Senders, 0497-682296, website http://nbcpromaria.weebly.com/
of http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/
Met vriendelijke groet,
Vereniging Nederlands Beauraing
Comite "Pro Maria"
afdeling bisdom Den Bosch
Maria Hagemeijer - De Wit,
secretaris
website: http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/ of
http://nbcpromaria.weebly.com/
mail: nbcpromaria@gmail.com
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Toneelclub Westerhoven speelt
“Over ons Lijk !”
Wee uw gebeente, als u ooit de familie van Lijk
tegenkomt.
Bij deze familie zit namelijk een behoorlijke steek los.
Allemaal hebben zij hun duistere eigenaardigheden.
Ze zijn gevaarlijk, boosaardig en onderling vechten
ze elkaar de tent uit.
Maar als hun puissant rijke oom Claudius zijn laatste zucht slaakt,
wrijft de familie in hun handjes. Eindelijk is het zo ver! Vol hebzucht
spoeden zij zich naar Slot Lijkvreugd – het familiekasteel – om hun
miljoenenerfenis te claimen.
Daar worden zij opgewacht door een konkelende notaris, die hen
liever ziet gaan als komen. Maar ook het kasteelpersoneel is niet
opgezet met de komst van dit gestoorde gezelschap.
De familie van Lijk, rekent zich rijk. Maar het bezoek van een
vreemde buikspreker brengt de poppen aan het dansen.
Iedereen giert naar geld en de spanningen lopen hoog op.
Het duurt niet lang voor het eerste slachtoffer valt…
Sluipt er soms een moordenaar rond in het kasteel? Wat heeft dat
mysterieuze gegil te
betekenen? En zal de familie
van Lijk accepteren dat hun
erfenis verdampt?
Hun antwoord is:
“Over ons Lijk!”
Een doldwaze komische
thriller, geschreven door Mart
Moors en geregisseerd door
Louis Baeten.

Toneeluitvoering 2018 'Onze Tinus"

Speeldata: 6, 12, 13, 14, 19 en 20 april 2019
20.00 uur in de Buitengaander te Westerhoven
Toegang: €10,- incl. koffie/thee
Kaarten zijn te bestellen vanaf zaterdag 16 maart 9:00 uur
via: www.toneelwesterhoven.nl of bel 040-2018745.
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“Het St Anna Gilde Westerhoven, deel 3”
De oudste vereniging van Westerhoven en een
onderdeel van de gemeenschap is het St. Anna Gilde.
Een geschiedenis over hen die ongetwijfeld ook de
geschiedenis is van het dorp Westerhoven.
De geschiedenis van het gilde 1648 1760
Op 30 jan 1648 wordt de vrede van
Munster getekend, maar voor de Meierij trat
een tijdperk van verdrukking en plagerijen
uit om wille des geloofs.
Op 16 juni 1648 kwam het bevel dat alle
kerken binnen 8 dagen ontruimt moesten
worden. De meubelen uit die kerken
werden openbaar verkocht. De reformatie
was begonnen.
Het katholieke geloof werd verbannen. In
eerste instantie zullen vrome gelovigen
enkele goederen gekocht hebben in de hoop ze later weer terug te
plaatsen. In sommige gevallen is dat gelukt. In Westerhoven niet.
Ook de bevolking en alles wat Katholiek was in de Meyerij probeerde
men te hervormen, dus ook de gildes. De reformatie zou duren tot
1798 en heeft in anderhalve eeuw geen voet kunnen vatten. In 1741
gaf men al bijna openlijk toe dat 100 jaar reformatie in de Meyery
geen zin had gehad.
Dat toen al een groot aantal gebruiken in zwang waren, blijkt uit het
verbod van 18 december 1649 dat vertelde dat het papegaaischieten
"hier te lande alomme gebruijckelijck ende allerlei schande en
schaede veroorsaeckende" door de schuttersgilden zonder meer
moest worden afgeschaft en verboden. De gildevaandels zouden
moeten worden ontdaan van de gebruikelijke Bourgondische kruisen
als ook de "santen ende santinnen" en de kleur van de sjerpen van
rood veranderd in oranje.
Het St.Anna Gilde heeft nog steeds het Bourgondisch kruis, rood van
kleur, in de vendels staan en draagt nog rode sjerpen.
Dat deze maatregelen toen ook niet hielpen bleek uit een verslag van
1656 uit Kempenland dat zegt:
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"Sanderendaegs alst sondach was wel vroech aent trommelen ende
alsoo met trom en vendelen getrocken naar Luycxgestel naer de
kerck met veel schiettens van roers. Item als sy thuys waeren
gecomen ende wel gegeten ende getroncken hadden syn getrocken
naer den boom om den papegaij aff te schieten, gelijck sy gedaen
hebben."
Er was wel iets veranderd, want tevens werd geschreven dat:
"Niettegenstaende also voorts gegaen ende geschoten, maer altijts
de maniere was, bij den tijt van den Coninck, dat den heer officier
moste den eersten scheut doen ende schieten in den naeme van den
Hertoch ende alsdan den boom bevrijden. Is sulcx altijt geschiet,
maer in desen niet"
In Westerhoven lost tegenwoordig de burgemeester het eerste schot
en bevrijdt zodoende de boom.
In 1665 en 1666 is er overlast door oorlog tussen de Republiek der
Verenigde Ned. en de Bisschop van Munster. In 1672 trat een
verzachting in en richten de katholieken in elk zijner parochie
schuurkerken of bedeplaatsen in. Westerhoven bouwde zijn
schuurkerk in 1674 en wel in de Lindenstraat aan de achterzijde van
de pastorie. Op het kerkplein (tussen de kerkstraat, Beukenlaan en
Berkenstraat, werd later de school gebouwd, wat er nu nog staat.
Maar ook begonnen in 1672 weer de contributie's voor de
coalitie-oorlog van 1688 tot 1698. En ook Westerhoven heeft dit
gemerkt want in december 1688 staken de fransen 10 dorpen in
brand, waaronder Reusel en Bladel maar ook Westerhoven en
Riethoven.
In 1672 trat een verzachting in en richten de katholieken in elk zijner
parochie schuurkerken of bedeplaatsen in. Westerhoven bouwde zijn
schuurkerk in 1674 en wel in de Lindenstraat aan de achterzijde van
de pastorie. Op het kerkplein (tussen de kerkstraat, Beukenlaan en
Berken-straat, werd later in de 19e eeuw de school gebouwd, die er
nu nog staat.
Maar ook begonnen in 1672 weer de contributie's voor de
coalitie-oorlog van 1688 tot 1698.
In december 1688 vielen de Fransen de Meyery binnen en brandden
aldaar een tiental weerloze dorpen af. Van Bergeyk en Riethoven is
bekend dat een aantal doopregisters verbrand zijn in die tijd. Ook in
Westerhoven was men geweest, maar het is niet bekend hoeveel
schade er was toegebracht.
Er was ook verzet tegen de brandschattingen van de Fransen. Het
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gevolg waren aanvallen in 1694 op o.a. Eersel, Hapert, Duizel, Bladel
en Reusel. Het is niet bekend of ook Westerhoven hierbij was.
Uiteindelijk werd de Vrede van Rijswijk getekend in 1697 die duurde
tot 1702.
10 augustus 1702 was een rampjaar voor Westerhoven en de gehele
Kempen. Het leger van de Koning van Frankrijk, 10.000 man troepen,
trok ten strijde en bivakeerde in onze streek. Westerhoven had in die
tijd 500 inwoners.
Men verhaald hierover:
"Het ganze leger verspreid zich over Eersel, Bergeik, Duizel, Steensel,
Rijthoven, Westerhoven, Veldhoven, Eindhoven en omliggende
dorpen. Het heeft 12 dagen gelegen, terwijl de generaals en verdere
officieren en onderhorige ruiters en soldaten alle huizen en woningen
innamen en bezet hielden, zoodanig dat niemand in zijn huis kon
blijven, maar dat alle de arme ingezetenen naar elders moesten
vluchten en zich in spelonken, holen en in de grachten der velden en
bosschen verbergden, latende alles wat zij van den eersten roof nog
over hadden, ter prooi der vijanden en woedende krijgsvolk, dat alle
meubelen, granen, beesten, paarden, vee en verder alles wat zij
vonden, uitgeput, geroofd en met geweld ontvoerd hadden, zodat de
dorpen ten volkomen ondergang werden gebracht."
Als men nog wat overgehouden had van het geweld dat door deze
streek getrokken was, dan was dit wel nagenoeg het einde. Na deze
overval was meer dan 80% van Westerhoven armzalig en had
helemaal niets meer.
Ook het gilde zal vermoedelijk op sterven na dood geweest zijn. Het
oudste goed, de rouwpiek, heeft men mogelijk na deze datum te
pakken kunnen krijgen als vervanging van vroegere. Meer had men
niet meer. De gilde suddert nog even door en was er nog iets geweest
dan is het in 1747 verdwenen toen de Fransche partijganger Fischer
een brandschatting eiste van het dorp. Men heeft vermoedelijk alles
bij elkaar geschraapt wat men nog had om hieraan te ontkomen.
In de gilde documenten wordt vermeld dat het gilde omstreeks het
midden van de 18e eeuw verdween. Toch ziet men dat een
gildebroeder trouw blijft aan zijn zaak, want ongeveer 10 jaar later
volgt de heroprichting in 1760 en begint men met goede moed en vol
vertrouwen weer aan het gilde.
2019
Jacques van Veldhoven
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Speelgoed- en kinderkledingbeurs
Riethoven
Vrijdag 29 maart van 19:30 tot 21:00 uur
De beurs wordt gehouden in
gemeenschapshuis “De Rietstek”
Hennepstraat 6A te Riethoven.
Entree is GRATIS.
Wat heeft de beurs te bieden:
 Baby- en kinderkleding
 Speelgoed en spelletjes
 Kinderfietsen en stepjes
 Benodigdheden voor de baby uitzet (buggy’s, boxen,
fietsstoeltjes etc.)
 En nog veel meer!
Wilt u speelgoed en/of kinderkleding verkopen? Huur een
tafel voor maar € 7,50 per tafel.
Indien u een tafel wilt huren, dan kunt u zich aanmelden via e-mail
bevers.rythovius@gmail.com.
Met vriendelijke groet,
Speltak De Bevers
Scouting Rythovius (Riethoven/Westerhoven)
bevers.rythovius@gmail.com
www.scoutingriethoven.nl
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Moedige Moeders
Op dinsdag 26 februari alweer de
2de samenkomst van onze
zelfhulpgroep van dit jaar.
Elke laatste dinsdag van de
maand zitten we voor iedereen
klaar. Adres van samenkomen is : Thomas van Aquinohuis, Dr
Rauppstraat 52 in Bergeijk. We beginnen om 20.00u .
Alle ouders , broers of zussen met een verslaafd kind of familielid
zijn van harte welkom.
Jouw eerste stap , door hier naartoe te komen kan de verandering
zijn waar je al zolang op wacht. Als jij veranderd, kan dat namelijk
alles veranderen.
Iedereen die bij ons aanklopt steekt er iets van op. En geloof me, er
zitten veel meer mensen in het zelfde schuitje dan jij denkt. Jij bent
echt niet de enigste. Delen doet helen en het werkt heel bevrijdend
als je er eens open met anderen die je heel goed begrijpen over kan
praten.
We hebben praktische tips en weten als geen ander wat je het beste
wel of juist niet moet doen om je kind of geliefde te helpen.
We werken samen met huisartsen en met afkick-klinieken en met
andere professionals die er verstand van hebben. Dus zoekt u een
veilige plek om het er eens over te kunnen hebben, zonder
veroordeeld te worden, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Het
is verder geheel gratis, dus wat heb je te verliezen. Wees moedig,
zet die eerste stap voor alle moedige moeders en vaders en andere
familieleden.
Voor meer info vooraf; mailen kan naar
moedigemoedersdekempen@hotmail.com.
Bellen kan ook: 06-44625441.
Of neem eens een kijkje op www.moedigemoeders.nl
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Alzheimer Café De Kempen
Elke 2e donderdag van de maand
Locatie: De Eikenburg,
Eikenburg 10 te Eersel.
Aanvang: 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur.
Toegang is gratis, evenals koffie en thee,
einde 21:30 uur.
Donderdag 14 maart 2019:
Dementie kunnen we helaas niet voorkomen. Wel is uit onderzoek
gebleken dat een gezonde levensstijl een gunstige invloed kan
hebben op het ziekteproces. Samen met een deskundige kijken we
naar de aspecten waar u zelf invloed op kunt uitoefenen
Voor meer informatie kunt u mailen naar info@welzijndekempen.nl
of bellen naar 0497-514746


Oplossing, beeldrebus MikMak februari
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Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
GGD en St.Anna Ziekenhuis organiseren 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 dinsdag 12 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 12 maart organiseren we een informatieavond in het St Anna
Ziekenhuis in Geldrop. 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. Hier leest u ook meer informatie over de andere
informatiebijeenkomsten in 2019 en over het onderwerp
zindelijkheid.
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Lokale ronde van de nationale voorleeswedstrijd
In Theater de Kattendans liep de spanning hoog op tijdens de lokale
ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd, georganiseerd door
Bibliotheek De Kempen. Alle 9 scholen namen deel aan de wedstrijd
en het voorleesniveau was hoog, erg hoog. Valérie Kuijlaars uit
groep 8 van basisschool De Ster in Westerhoven wist de ronde met
een nipte voorsprong te winnen en zal de Gemeente Bergeijk
vertegenwoordigen tijdens de provinciale halve finale op 16 maart
a.s. Dries Floris, directeur van Theater de Kattendans en wethouder
Manon Theuws zaten in de jury.
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BLOEMENSCHOONHEID
Bloemen wat een pracht als zij staan te bloeien en groeien.
Om de schoonheid te kunnen bekijken
Het opnemen van het geheel der bloemen kroon
Een pracht van wuivende bloemen
als de wind haar geuren verspreidt
De golvende bloemen en het graan der boeren
Zie omhoog de hemel met haar wiegende windgevoel
De wolken zij vlieden met hun rijkdom der schoonheid
De zon tegemoet zij raken de weg niet kwijt.
Ook de bijen doen hun best om de honing te zien.
Wat een gehor en gesnor van het nuttige beestje o zo klein
Het is echt een ingebrachte kunst mooi te zien o zo fijn
De tijd in de lente is zo fascinerend en de vliegjes zie ze vliegen
Maar het is soms niet te begrijpen
Nu worden we het te begrijpen
doch het is de schepping met de schepper
Hoe het een en ander tot stand komt
Het is nu al medio februari zo gaat de tijd
maar elk gedeelte van het jaar
heeft zo zijn eigen kleur en het vermogen omtrent de bloem te
kunnen laten zien, het is een schoonheid nog mooier en
aantrekkelijker
Dan welk schepsel ook groeit of stoeit het is en blijft nog steeds
Een wonder van de natuur, iedere dag, elk uur
De Heer van hierboven als ik misschien de kans krijg
om zo in het leven
te staan met de grootheid der bloemen en gewas dat is toch een
wonder dat ons begrip te boven gaat,
dat en met de uitwerking te boven zijn
dan pas ga je geloven dat er boven ons hoofd iets leeft
dan pas gaat de mens aan het denken
om de pracht en praal te kunnen bestuderen
Want het komt niet zo maar uit de lucht vallen
F.v.V.
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Oplossing:
Streep de gegeven woorden, horizontaal, verticaal
en diagonaal (ook achterste voren) weg
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Zondagmorgen 31 maart
wordt de klok 1 uur vooruit gezet
van 2:00 naar 3:00 u

DATA
Februari
di 26

Optreden blazersklas met fanfare

Maart
za 0 t/m di 05
do 14
za 16
zo 31

maart Carnaval 2019
Eetpunt Hoefzicht/Woest
Ophalen oud papier
Jeugdmuziekdag fanfare

April
Toneel Club Westerhoven brengt het toneelstuk “Over ons Lijk ten
uitvoering in de Buitengaander
De data zijn: zaterdag 6 april / vrijdag 12 april / zaterdag 13 april
zondag 14 april / vrijdag 19 april / zaterdag 20 april
telkens om 20:00 u
za 27
Viering Koningsdag
zo 28
Lente - Event

Mei
za 11

Bedevaart naar Meerveldhoven 149e keer

do. 21 maart, uiterste datum inleveren kopij MikMak april 19
za. 30 maart, de MikMak april 2019 verschijnt.

- 28 -

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS & ADRESSEN
Alarmnummer
politie/brandweer/ambulance
1-1-2
Politie
algemeen
0900-8844
Gemeenschapshuis
De Buitengaander
040-2013961
Steunpunt ouderen
Hoefzicht
040-2048927
Huisarts
Dr. Th. Schoone
040-2012531
spoednummer
040-2019629
dokterspost
09001232020
Apotheek
Bergeijk
0497-551111
Eersel (weekenddienst)
0497-514250
Pastoraal Centrum Bergeijk
0497-571828
Gemeente Bergeijk
Gemeentehuis
0497-551455
Dorpsondersteuner
Helma van Gerven
06-52765150
Bel & Herstellijn
0497-551480
Calamiteiten na kantoortijd
040-2895816
Storing openbare verlichting
0800-2345124
Dorpsraad
Joop Kock
040-2044916
KBO-Klussendienst
Bart Rijkers Aarperstraat 29
040-2018125
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)

040-2040252
040-2015833
040-2014154
040-2017510
040-2012010
06-49449361
Provincialeweg 22
Hoefzicht 7
Dorpstraat 9
Heijerstraat 29
Leemskuilen 1E
Leemskuilen 34
Leemskuilen 23
Heijerstraat 7
Koolakkers 7
Dorpstraat 8
Braambos 5

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



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

