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Activiteiten voor
ouderen
November 2020
maandag
9.30 – 10.30
13.30 – 16.30

02 – 09 – 16 – 23 - 30
meer bewegen voor ouderen
biljarten

dinsdag
13.30 – 16.30
17.00 – 18.30

03 – 10 – 17 - 24
koersbal
Helaas, samen koken samen eten, ook even niet
Joan laat weten wanneer we dit weer
op kunnen vatten

woensdag
13.30 – 16.30

04
kienen

woensdag`
08.50 – 09.50
13.30 – 16.30
14.00 – 16.00

04 – 11 – 18 – 25
volksdansen (voorlopig niet)
biljarten (behalve de datum wanneer er kienen is)
jeu de boules (behalve bij slecht weer)

donderdag
17.30

eetpunt bij Woest NIET IN NOVEMBER

vrijdag
9.30 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 16.00

06 – 13 – 20 – 27
dagbesteding
lunch
dagbesteding

vrijdag
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00

06 – 13 – 20 – 27
bewegingstherapie
bewegingstherapie

vrijdag
13.30

27
vergaren van de MikMak
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Programma bij de dagbesteding
6 november
Geheugentraining
13 november
Knutselen
20 november
Bakken
27 oktober
Sjoelen / knutselen
Programma KBO
-Naar aanleiding van de nieuwe corona maatregelen is vanaf
donderdag 15 oktober tot en met in ieder geval dinsdag 27
oktober, Hoefzicht gesloten voor alle activiteiten, met
uitzondering van de Dagbesteding en fysiotherapie Coenen
op de vrijdagen!
Samen tegen corona, blijf gezond!

Dankbetuiging
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het hartverwarmend
medeleven dat wij hebben mogen ontvangen bij het overlijden
van partner en zus Betsie Antonis-Wuijts
De vele condoleancekaarten heeft ons veel steun gebracht.
Onze dank gaat ook uit naar de verzorging in het MMC te
Veldhoven en naar Bart en Ria Sesink
Wim Verhagen-Familie Wuijts en Familie Antonis
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Buitengaander berichten

CORONA
Het dringende advies een om mondkapje te dragen in publieke
ruimtes volgen wij op met een dringend verzoek om dat ook in De
Buitengaander te doen. Zolang je door het gebouw loopt het
mondkapje op, zodra je je zitplaats hebt ingenomen kan het af. En
nogmaals: Wij vragen onze gasten bij binnenkomst de handen te
desinfecteren en zich vrijwillig te registreren. Vernieuwde
maatregelen worden gepubliceerd op onze website
www.debuitengaander.nl in ons protocol.



OPENINGSTIJDEN
Tijdens deze gedeeltelijke lockdown passen
we onze openingstijden aan. We zijn geopend
op afspraak. Hebt u een kopietje of PMD
zakken nodig? Zodra de roze vlag buiten
staat zijn we geopend.
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CADEAUTJE NODIG?
Voor de feestdagen in het verschiet of gewoon om iemand een hart
onder de riem te steken... In De Buitengaander zijn leuke
aardigheidjes van lokale makelij te koop om iemand te verrassen:
Klein bierpakket Westerhovens Blond € 8,50, Groot pakket
Westerhovens Blond € 20,-. Of een pakketje op maat gemaakt.
Honing van de lokale imker, Cor Vernooij, lekker én gezond € 4,75,
origineel limited edition Buitengaander kookschort € 10,-,
handgemaakte sieraden, keuze uit diverse vormen en steensoorten
€ 5,-.

Leuk om weg te geven, leuk om te krijgen!
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EXPOSITIE
Mijn schaduw in het licht, Mariël Groenen
Een unieke foto-expositie en een fotoboek waarin ik mijn
verhaal verbeeld: over de schaduw van misbruik over mijn
leven en hoe ik daaruit stap, in het licht.
De expositie vindt plaats van 14 tot en met 17 november 2020 in
De Buitengaander te Westerhoven.
Moed geven en inspireren
Mijn incestervaringen hebben een schaduw geworpen over mijn
leven. Ik was nooit vrij en ik kon het niet delen. Het was een
geheim, te pijnlijk en ook nog eens taboe. Met het verbeelden van
mijn verhaal zet ik mijzelf en de donkere kanten van mijn leven in
het licht. Hiermee maak ik de weg vrij naar een lichter leven.
Het verbeelden van mijn verhaal doe ik niet alleen voor mijzelf. Ik
wil andere overlevers van seksueel misbruik inspireren om hun
verhaal te vertellen. Om, hoe spannend ook, zichzelf te laten zien.
En hulpverleners, families, vrienden, ouders en omstanders nodig ik
uit om te kijken. Om aan te zien wat jarenlang niet gezien mocht
worden en te luisteren zonder oordeel. Om iedereen, elk kind en
elke volwassene en ieder signaal, klein of groot, hierin serieus te
nemen.
Het is mijn missie om incest en seksueel misbruik bespreekbaar te
maken. Ik heb in 2018 een studieboek uitgegeven: 'De impact van
incest op alle levensgebieden'. Dat gaat over de
langetermijneffecten van incest. Ik heb een praktijk als coach en
therapeut, geef lezingen en ben gecertificeerd als docent voor het
geven van gastlessen.
Een avontuur van verbeelden en vertellen
Samen met Jan Stege, de fotograaf, ben ik het avontuur van 'Mijn
schaduw in het licht' begonnen. Én een avontuur is het zeker. Voor
mij was het meer dan spannend om mezelf volledig te geven voor
de lens van de camera. Voor Jan was het de uitdaging om mij zo te
-6-

portretteren dat beelden recht doen aan mijn verhaal, van toen en
nu. Twee meisjes van respectievelijk negen en zeventien jaar
representeren de jaren uit mijn kinder- en tienertijd. Zelf verbeeld
ik de duisternis die ik als volwassen vrouw heb ervaren en mijn weg
naar buiten, naar het volle licht. Het geheel geeft een doorkijk in
mijn levensverhaal, Een aangrijpend en confronterend verhaal,
soms rauw, soms met humor. Maar ook met hoop en liefde.
Informatie & aanmelden
Meer informatie over de foto-expositie ‘Mijn schaduw in het licht’
vind je op de website: www.wavecoaching.nl/ foto-expositie-mijnschaduw-in-het-licht/
Bezoek aan de expositie is gratis, maar aanmelding is noodzakelijk.
Je kunt dat doen via mail: info@wavecoaching.nl of telefonisch: 0622541133. Tot ziens, Mariël Groenen.
Tijdens de expositie worden de bezoekers gevraagd zich strikt aan
de dan geldende maatregelen te houden.

AGENDA
12 nov
14 nov
19 nov
22 nov

Prikpost griepvaccin huisartspraktijk Schoone
(Uitsluitend op uitnodiging)
t/m 17 november
Expositie “Mijn schaduw in het licht”
Prikpost griepvaccin huisartspraktijk Schoone
(Uitsluitend op uitnodiging)
Sinterklaas bezoekt De Buitengaander
(inschrijven via www.westerhoven-events.nl)
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Sinterklaas bericht
Beste kinderen uit Westerhoven,
Ik heb weer zin in Sinterklaas! Jullie ook?
Alles is anders dit jaar, dus ook de intocht. De
pieten hebben iets leuks bedacht waardoor het
toch door kan gaan. Je mag een Pietenspeurtocht
doen! En, als de regels het toelaten, zie ik je
aan het einde van de tocht in de Buitengaander.
Heel belangrijk:
Dit jaar moeten we vooraf weten hoe laat en met
wie je komt.
Houd hiervoor onze Facebookpagina
Sinterklaascomite Westerhoven of
www.westerhovenevents.nl in de gaten.
Hier informeren we je binnenkort hoe je je kunt
aanmelden voor deze pietenspeurtocht.
Ik kan niet wachten om jullie te zien. Het is
tenslotte alweer een jaar geleden!

Sinterklaas
In verband met de huidige situatie geldt deze
activiteit enkel voor de Westerhovense kinderen.
Sinterklaascomite Westerhoven
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Collecten
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aanhuiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op
zoek naar collectanten in Westerhoven, (BERGEIJK). Help jij ons in
de strijd tegen multiple sclerose (MS)?
Anders dan anders
Door het coronavirus ziet de MS collecte ziet er dit jaar anders uit.
Collecteren mag van de overheid, maar het is niet vanzelfsprekend
dat onze collectanten allemaal langs de deur gaan. Daarom biedt
het Nationaal MS Fonds andere manieren van collecteren aan haar
collectanten. Collectanten kunnen een donatieflyer met QR-code
door brievenbussen in hun omgeving doen. Ook is het mogelijk om
online te collecteren met een digitale collectebus. Meer informatie
hierover vindt u op www.nationaalmsfonds.nl/mscollecte/collecteren-in-coronatijd/
Iedere collectant heeft zijn of haar eigen reden om zich in te zetten
in de strijd tegen MS. Zo ook Lia, die inmiddels alweer tien jaar
collecteert voor het
Nationaal MS Fonds.
Haar man kreeg in
2002, na een aantal
jaar van vage klachten,
de diagnose MS. De
impact op het gezin
was groot. ‘Hij was 52
en een sterke en
ondernemende man. Na
de diagnose stortte zijn
wereld in. Hij kon niet
accepteren dat hij ziek was. Door concentratieproblemen en
vermoeidheid moest hij al vrij snel zijn werk als assurantieadviseur
opgeven. Hij voelde zich afgeschreven. Die periode heeft een wissel
op het gezin getrokken. En nog. Mijn man heeft veel last van
vermoeidheid en kan nog maar een meter of twee, drie lopen. Hij
gaat ook cognitief achteruit. Om daar een weg in te vinden, is een
proces. Als partner kun je je machteloos voelen. Door te gaan
collecteren, had ik het gevoel dat ik toch iets kon bijdragen.’
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MS staat niet stil, dus wij ook niet
De opbrengst van de collecte is enorm belangrijk voor het Nationaal MS
Fonds. Met de opbrengst van de
collecte wordt onder andere onderzoek
naar betere behandelingen en een
betere kwaliteit van leven voor mensen
met MS gefinancierd. Dit onderzoek
mag niet stil komen te liggen, MS staat
immers ook niet stil. Helpt u mee? Word
collectant.
Meer informatie of aanmelden:
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

Opbrengst collecte
Dierenbescherming 2020
De opbrengst van de collecte in Riethoven,
Westerhoven en Walik
was dit jaar € 1931,30.
Namens de Dierenbescherming bedanken we
alle gulle gevers voor dit mooie resultaat !!
De Dierenbescherming zet zich met grote betrokkenheid in voor
dieren
in nood en vergeten dieren.
Hierbij is men voor een groot deel afhankelijk van giften en donaties
van particulieren en bedrijven.
Het geld wordt goed besteed en gaat met name naar asiel-,
ambulance- en inspectiewerk.
De opbrengst van de jaarlijkse collecte is hiervan een belangrijk
onderdeel. Mede hierdoor kan de Dierenbescherming haar werk
blijven doen!
Met diervriendelijke groet,
Gera Appels,
Wijkcoördinator Landelijke collecte Dierenbescherming
Riethoven, Walik en Westerhoven
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Wandelommetje Ganzenbroek
in Westerhoven
Foto: Natuurmonumenten

Het najaar is begonnen.
Een heerlijke tijd om even
uit te waaien en een frisse
neus te halen. Iets waar
de meesten van ons, in
deze tijd met
uitgaansbeperkingen, nog
meer behoefte aan hebben
dan gebruikelijk. Vanuit de
dorpskern Westerhoven is
vanaf nu het ommetje Ganzenbroek te lopen. Doe je sjaal om en
trek je laarzen aan want in het beekdal kan het nat zijn. Ga er
lekker op uit en beleef de geuren en kleuren van de herfst.
Westerhoven in een notendop
Het ommetje van 3,5 kilometer leidt je via smalle paadjes en
bruggetjes door het beekdal van de Keersop en de Beekloop, door
bos en landerijen, over oude zandpaden en door de hoofdstraat van
het dorp met de Sint-Servatiuskerk.
Wethouder Mathijs Kuijken “knipt het ommetje open”
Het idee en initiatief van het ommetje komen van de dorpsraad
Westerhoven en Natuurmonumenten. De realisatie was echter niet
mogelijk zonder de hulp en inbreng van de gemeente Bergeijk, WIJ
Westerhoven, Waterschap De Dommel, Staatsbosbeheer en
Hengelsportvereniging Valentinus. In een kleine kring van
betrokkenen heeft wethouder Mathijs Kuijken op 8 oktober het
ommetje Ganzenbroek geopend. Rob van Schijndel,
gebiedsmanager van Natuurmonumenten overhandigde de eerste
wandelfolder aan de wethouder. De wandelfolder is af te halen bij
horecagelegenheden in Westerhoven. De wandeling start bij de
parkeerplaats aan de Oude Weerderdijk.
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“Meester Panken” Deel 3
Meester Peter Norbertus Panken. Wie heeft er niet
van gehoord in Westerhoven en Bergeijk. Maar
wie was hij en wat heeft hij dan geschreven over
Westerhoven. Ik wil jullie meenemen naar zijn
verleden en een aantal stukjes schrijven hierover.
Wat schreef hij en wat leren wij daaruit.
Op 12 Juli 1843 komt de bisschop van Den Bosch, H. den
Dubbelden op bezoek in de streek en dus ook in Westerhoven.
Mr. Panken schreef hierover :
Des namiddags, ten half 6 ure, verliet Mons. weder onder het luiden
der klokken Bergeijk om ook het naburige Westerhoven met een
bezoek te vereeren. Nauwelijks (eerst den vorigen avond) waren
de ingezetenen dezer parochie bewust, dat dit hoog bezoek hun
zoude te beurt vallen, of ieder beijverde zich om Z. Hw. Mede op
eene plegtige wijze, zoo veel mogelijk te kunnen onvangen. In
eenen halve dag tijd was dan ook het dorp, in de nabijheid van kerk
en pastorij, zeer keurig versierd. Er was eene lange rei
mastboompjes, namelijk, van den hoek des kerkhofs, waar de
groote weg van Bergeijk kerkwaarts draait, tot aan den anderen
hoek voorbij de pastorij, geplaatst, waarbij, op de geschiktste
plaatsen, eerebogen, met feestig groen. Vlaggen enz waren
opgerigt. Ook wapperden eenige vlaggen uit den toren; dit alles gaf
een fraaije vertooning. Het was 6 ure, wanneer Z.Hw. met deszelfs
Secretaris en meergemelden Ew. Hr.van Someren onder statig en
indrukwekkend klokkengelui, bij de kerk alhier aankwam. Een
aanzienlijke volkendrom, wachtte bij de kerk, in behoorlijke orde
geknield, waaronder de hier bestaande gilde, Z. Hw. Af, gevenen
den Bisschoppelijken zegen; hetgeen onder eenige gezangen ook
gedaan werd in de kerk, welke Z. Hw. Mede bezocht. Na nog een
poos tevens op de Pastorij, vertrok Ms ten half 7 ure, om zijnen
terugweg, dien dag nog tot Eijndhoven, voort te zetten; wordende
zijne Hw. Door genoemde Gilde, nog eenige minuten, namelijk tot
buiten de huizen of de brug aan den Dijk op Valkenswaard,
uitgeleide gedaan. De 12e Julij was alzoo voor de Kath. Inwoners
van Bergeijk en Westerhoven en ware godsdienstige vreugdedag,
welke nimmer uit hun geheugen zal verdwijnen.
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In het eerste stuk komt de Bisschop op bezoek. Vermeld wordt dat
er boompjes staan vanaf de hoek van het kerkhof waar de weg van
Bergeijk loopt naar de kerk. Dat is vanaf de huidige Provinciale weg
naar het Mgr Biermansplein en dan naar de Pastorie en kerk. Op dat
moment bestond de dorpstraat van de Heijerstraat naar de
Aarperstraat nog niet. Deze is pas aangelegd met de eerste harde
weg door de dorpen omstreeks 1865.
Op 3 aug 1844 aanvaard meester Panken ook het lidmaatschap van
het Provinciaal Genoodschap van Kunsten en Wetenschappen. Hij
wordt de “veldwerker” die vele grafheuvels heeft gevonden en
urnen heeft opgegraven.
(1846) Onze burgemeester J. Neutkens is in de maand Augustus
van dit jaar als zoodanig benoemd, alhoewel zijn voorzaat
Johannes Verhagen, in den ouderdom van ruim 74 jaren, bereids
den 5 april j.l. het leven verliet. Er waren naar dien post niet minder
dan 8 sollicitanten waarvan 6 uit de Gemeente. Toen het lijk van
laatstgenoemde op Dinsdag morgen den 9 april werd begraven,
viel, tijdens het luiden de klepel uit de grootste klok. Onverwijld
klom ik ( met een der luiders) in den toren en zag dat er anders
geene ongelukkenwaren veroorzaakt. De klepel lag op de zolder
nabij de klok. Een dergelijk voorval in deze Gemeente verdient
alhier een plaatsje. Toen het luihuis met de 3 klokken zich nog op
het oude kerkhof bevond, werd, omtrent het jaar 1780, de klepel uit
de zwaartste, die sedert 1820 in de toren van Klein-Breugel hangt
geworpen. Men luidde bij gelegenheid van het boven aard staan van
een lijk. De klepel vloog door eene muur van het schoolgebouw,
hetwelk omtrent 7 passen ten oosten van hetzelve verwijderd
stond, (want klokken bewogen zich, luidende, van het westen naar
het oosten) en wel eenige passen ver in de school en hoezeer dit
tijdens het onderwijs plaats had, bekwamen noch de meester, noch
leerlingen eenig letsel. Ik heb dit gebeurde van sommige oude
lieden in deze Gemeente meermalen gehoord, zonder dat ik voor de
waarheid insta. De oude school op het Kerkhof was zeer klein en
gering, zonder een zolder. Op die wijze waren in het begin dezer
eeuw nog de meeste scholen op de kleine dorpen van Noord
Brabant.
Zo’n klein stukje tekst, maar het zegt ons veel.
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1e

Johannes Verhagen 74 jaar oud was burgemeester van
Westerhoven in het jaar 1846 toen hij stierf.
2e
J. Neutkens volgde hem als burgemeester op.
3.
Er was een luihuis (zoals nu in Bergeijk staat) waarin zich 3
klokken bevonden. En de grootste van de drie is in 1828
naar Klein Breugel gegaan. Het Luihuis stond nabij het oude
kerkhof ( waar de 1e kerk gestaan heeft in de akkers)
4.
Bij de oude kerk en kerkhof stond ook de school. Klein en
zonder zolder.
5.
De huidige kerk heeft nu nog steeds maar 2 kerkklokken.
Een jaar later in 1847 gaat Panken op zaterdag 19 november met
Antonius Schellens naar Klein Breugel.
Hij schrijft: Klein Bruegel is eene zeer kleine doch welvarende
Gemeente in de provinci Antwerpen, op 3 ½ uur afstands van
Westerhoen gelegen. ’s Morgens om half 8 ure, begaven wij ons op
weg, denwelken wij namen over Schaft, Achel, bij welks kapellaan
wij een bezoek aflegden, en Lille en kwamn ten 11 ure te Klein
Breugel bij den heer Jan Verkooijen, Burgemeester, enz zijnde een
inboorling van Westerhoven, met wien wij de kerk en toren gingen
bezigtigen. De zwaarste der 3 klokken in dezen toren, hing, voor de
bouwing der nieuwe kerk te Westerhoven, in het luihuis aldaar,
doch wijl onze nieuwe toren te klein en te zwak is aangelegd is
dezelve in 1823 aan eerstgenoemde Gemeente, voor Fl … verkocht.
Ik schreef daarvan het opschrift af, waaruit blijkt dat zij in den jare
1445 is gegoten.
Zie hier hetzelve:
“Jan x Seestman(?) x maecte x mi x int x jaer MCCCC x XLV
x Maria x Is minen x naem x Gheluut x is x ghode x
bequam x”
De oudste klok van onze kerk was uit 1442. Genaamd “Servaes”.
De 2e klok in onze kerk is van 1556 en heet “Michiel”. De 2e klok uit
1445 was dus de zwaartste klok en woog 1150 kg. Uit het
kerkarchief weten we dat deze voor Fl 1425,00 is verkocht aan Klein
Breugel.
Panken schrijft hierover nog dat deze klok een aanzienlijk gewrocht
is dat bij gunstig weer 2 uren ver te horen is.
De volgende keer gaan we hiermee verder.
Jacques van Veldhoven
- 15 -

Berichten van de Dorpsraad
Westerhoven Opperman 2020,
Elk jaar wordt op initiatief van de Dorpsraad
van Westerhoven iemand tot Opperman
uitgeroepen en wordt de mouw uitgereikt
aan hem of haar die bijzondere verdiensten
voor het dorp heeft geleverd.
Bij deze onderscheiding behoort het bronzen beeldje de Mouw op de
Driepoot, het oorspronkelijke ontwerp van kunstenaar Willie van
der Putt (1925-1997) staat op het Monseigneur Biemansplein.
Willie Putt studeerde aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten
in Amsterdam en volgde lessen bij beeldhouwer Ossip Zadkine in
Parijs Samen met haar echtgenoot Toon Slegers ging ze in 1956 op
de Weebosch in een oud schoolgebouw wonen De originele
sculptuur verwijst naar de vele goede metselaars uit Westerhoven
die als seizoenarbeiders in het westen van Nederland hun brood
verdiende. Ze kregen hierdoor de naam “buitengaanders” waaraan
het gemeenschapshuis De Buitengaander haar naam heeft te
danken. De zinken bak (de mouw) die op de driepoot stond werd
volgeschept met specie en de opperman droeg de mouw via de
ladder naar boven en verdeelde de specie over de metselkuipen.
Inwoners van Westerhoven kunnen hun kandidaat tot
1 december a.s. voordragen via het formulier dat verkrijgbaar is
bij De Buitengaander of op de website
www.dorpsraadwesterhoven.nl
Nieuwe leden Dorpsraad.
Door de activiteiten die wij als Dorpsraad het laatste jaar hebben
ontwikkeld en onder de aandacht van de Westerhovense mensen
hebben gebracht is er meer interesse voor de Dorpsraad ontstaan.
Dit heeft ertoe geleid dat wij, zoals het er nu naar uitziet een aantal
nieuwe leden mogen verwelkomen op 1 januari 2021. Hierdoor
krijgen wij meer body en brainstormsessies, zullen uitgebreider en
diepgaander kunnen plaatsen. De presentatie van de enquête
Bouwen Wonen en Leven in Westerhoven die uitgevoerd is door
Merel Hovener studente van Fontys Hogescholen Vastgoed en
Makelaardij is vanwege corona helaas geannuleerd, deze zal
waarschijnlijk in het voorjaar van 2021 plaatsvinden.
- 16 -

De Dorpsraad vraagt uw aandacht voor het onderstaande
artikel.
Het betreft het opruimen van zwerfafval.
Jaap de Boer uit Geesteren is de initiatiefnemer van de site
HelemaalGroen.nl en ontwikkelde de app Helemaal Groen, waarmee
wordt vastgelegd welke route iemand die op zijn wandeling
zwerfvuil verzamelt, heeft gelopen. Een route die is gelopen, zorgt
voor een groen lijntje op de kaart. Als er op een route minstens
eens per maand zwerfafval wordt opgehaald, blijft die route groen.
Zo kan een plaats 'HelemaalGroen' worden. De Boer is zijn actie
Helemaal Groen begonnen in Geesteren, maar streeft er naar om
heel Nederland Helemaal Groen te maken.
Een gedragsverandering is het uiteindelijke doel, maar voorlopig is
er nog genoeg werk voor al die mensen die zich in willen zetten
voor hun eigen schone omgeving. HelemaalGroen is een leuk
instrument om daarbij te gebruiken. Het registreert waar iemand
zelf afval heeft ingezameld. Ook is te zien op de kaart waar al die
anderen hun best gedaan hebben. Ieders afgelegde kilometers
worden bijgehouden.
De App + updates is gratis te downloden op de site
www.helemaalgroen.nl
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Knutselavond
Wie wil meedoen??
In de knutselgroep op maandagavond is nog plaats voor
enthousiaste hobbyisten!
Vindt je het leuk om in gezelschap je hobby / handvaardigheid te
beoefenen dan is op maandagavond van 19.30 – 22.30 in de
hobbyruimte van de Buitengaander de juiste plek.
Je brengt je eigen spullen mee.
Wie glas in lood wil leren maken, zullen we helpen en onze
vaardigheden overdragen.
We komen altijd in de wintertijd voor 10 of 11 avonden voor de
kerst, en 10 avonden tot eind maart bijeen, schoolvakanties
uitgezonderd.
U bent van harte welkom.
Voor eventuele vragen kun je terecht bij de Buitengaander of bij
Piet Adriaans, Sjef Meulendijks of Siem van Beek.
Met vriendelijke groet,
Louise van Beek
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Het laatste nieuws van WijWesterhoven
Vanuit het bestuur
Graag willen wij u weer informeren over dat
waarmee verschillende werkgroepen in
Westerhoven bezig zijn. WijWesterhoven
beoogt de saamhorigheid en verbinding in
onze kern in stand te houden, zodat het
goed wonen, leven en werken is en ook blijft, voor alle
Westerhovenaren, van jong tot oud.
Zeker in de bijzondere tijd waarin we nu leven is saamhorigheid,
verbinding en zorg voor onze naaste buren in onze gemeenschap
heel belangrijk. We willen dan ook eenieder oproepen tijdens deze
tweede golf van de coronacrisis de naasten, kwetsbaren en ouderen
uit de buurt niet uit het oog te verliezen. Weet ook onze
dorpsondersteuner te vinden wanneer er hulp nodig is. Samen staan
we sterk!
Pieter Bax, Ankie van Schaik, Angelique van Kruijsdijk, Ilse van
Beek, Fer van Maasakkers

Update beeldmerk WIJWEsterhoven
rotonde Heuvel
Zoals u weet wordt er door vrijwilligers
gewerkt aan een groot beeldmerk van het logo
van WijWesterhoven wat geplaatst zal worden
nabij het sportpark aan de rotonde op de
Heuvel.
De 11 letters zijn in hout klaar en moeten nog
worden gespoten. De letters worden geplaatst
op een metalen frame zodat ze de hoogte in
kunnen. Het geheel wordt geplaatst op een
stevige fundering van 4 betonnen platen van
elk 2 x 1.6
meter. De bekisting hiervan is klaar
en het beton wordt gestort.
Wordt vervolgd!
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Update Boek ‘Westerhoven in coronatijd’
De tweede golf… Met het uitkomen van deze nieuwsbrief zitten we
in de tweede golf van de coronacrisis. We weten nog niet of deze
even heftig wordt als de eerste. En of er nog een derde komt, een
vierde misschien. En wanneer het vaccin beschikbaar is. Of de
corona-app zijn werk zal gaan doen.
Wat we wél weten is dat we deze tijd niet meer zullen vergeten. Tal
van gebeurtenissen hebben plaatsgevonden -en gaan vast en zeker
nog gebeuren- die we ook niet meer mogen vergeten: té verdrietig,
té schrijnend of juist té mooi, té ontroerend, of misschien ook té
grappig…
Onder de vlag van WIJWEsterhoven wordt momenteel gewerkt aan
een boek over Westerhoven in coronatijd. Het wordt een boek
geschreven door en voor Westerhoven, zodat in de toekomst ook
het nageslacht kan teruglezen hoe het coronavirus Westerhoven in
zijn greep hield.
Al zo’n 60-tal persoonlijke bijdragen zijn ingeleverd. Interviews zijn
en worden nog afgenomen en vele persoonlijke verhalen zijn al
ingestuurd. Vele inwoners namen de pen ter hand (of het
toetsenbord). We hebben als initiatiefgroep hulp gekregen van
diverse dorpsgenoten. Interviewers, tekstschrijvers, mensen die
willen helpen met het redigeren van teksten.
Ons eerste plan (van afgelopen voorjaar) was om het boek uit te
brengen in de decembermaand, als kadootje voor Sinterklaas of
onder de kerstboom. Maar we zijn ingehaald door de realiteit: het
boek is nog niet af, niet compleet. Want de coronacrisis is niet
bedwongen. En dit gaat nog wel even duren ook. De deadline voor
het aanleveren van bijdragen hebben we daarom geheel laten
vervallen. Want we willen een compleet boek aanbieden. Een
kroniek van deze tijd.
Hoe mooi zou het zijn als ook jouw bijdrage wordt opgenomen in dit
boek? Een alleszeggende foto, een ontroerend verhaal over jezelf of
iemand uit je naaste omgeving, een anekdote of iets wat je zeker
nooit meer vergeet. Dit is je kans om jouw bijdrage te delen en te
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vereeuwigen. Zodat het nageslacht later
kan teruglezen en herleven hoe het was
toen, in de coronacrisis.
Alle verhalen zijn welkom, van de
jongste tot en met de oudste inwoners.
Zeker ook kinderen, pubers, jongeren
willen we uitnodigen om hun bijdrage te
leveren.
We willen benadrukken dat wellicht niet
alle ingeleverde stukken in het boek
geplaatst kunnen gaan worden. Daarnaast behouden we het recht
de verhalen in te korten / te redigeren. Je ontvangt het
geredigeerde stuk ter goedkeuring terug.
Heb jij -of een naaste- iets bijzonders dat je wilt delen maar kun je
dit zelf niet op papier zetten? We kunnen ook een interview
afnemen zodat jouw verhaal niet verloren gaat. Je ontvangt het
interview vóór plaatsing ter goedkeuring.
We willen je vragen:
– Stuur je bijdrage uitsluitend in via email
– Schrijf zoveel mogelijk over één gebeurtenis / één anekdote / één
initiatief / …
– Vermeld je naam, adres en telefoonnummer in de mail
– Stuur je foto door in de hoogste resolutie
– Vermeld duidelijk wie er op de foto te zien zijn en waar en
wanneer deze is gemaakt
Mail je verhaal, gebeurtenis, anekdote, foto’s, tekeningen, gedicht,
ideeën of vragen naar info@wijwesterhoven.nl.
Vind je het leuk om te interviewen? Ben je bedreven in het
schrijven van teksten? Ideeën om het boek nóg waardevoller te
maken? Laat het ons vooral weten.
Initiatiefgroep ‘Westerhoven in coronatijd’
Gerwin van Ampting
Ilse van Beek
Angelique van Kruijsdijk
Anne Kuijlaars
Miranda Kuijlaars
Marjoleine Meppelink
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Samen Koken Samen Eten
Wat een hartverwarmend nieuws voor deze mooie activiteit voor
kwetsbare, eenzame, ouderen en alleenstaanden:
Op initiatief van Hoefzicht is er in overleg met de partijen
WIJWEsterhoven, de dorpsraad, de dorpsondersteuner en de nieuwe
vereniging Collectief Westerhoven (Hoefzicht / Buitengaander)
gewerkt aan een voorstel waarmee gelden beschikbaar worden
gemaakt. Met dit voorstel zou SKSE tot eind 2022 financieel uit de
wind worden gehouden.
Zo blijft er meer geld over voor de wekelijkse boodschappen en het
verwennen van de gasten met verantwoorde en heerlijke gerechten.
Sinds 1 september werd er wekelijks gekookt voor en gegeten met
de gasten, waaronder 2 nieuwe dorpsgenoten. Elke dinsdag
ontvingen we nu 6 à 7 gasten en 2 vrijwilligers in Hoefzicht. Anders
dan voorheen, toen het dubbel aantal welkom was, vóór de 1,5
meter-maatregel.
Samen Koken Samen Eten zal in ieder geval de komende 4 weken
helaas niet doorgaan vanwege de opnieuw verscherpte
maatregelen. We kijken er naar uit de gasten weer snel te mogen
ontvangen.
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Nieuws vanuit de
dorpsondersteuner
Met de aangescherpte maatregelen rondom
het coronavirus en het nu herfstachtige weer
zijn er weer veel mensen die veel thuis zijn en
niet makkelijk de deur uit kunnen. Laten we
goed op elkaar letten. Denkt u dat iemand uit
uw omgeving hulp nodig heeft, neem dan
contact op met Helma van Gerven. Ook wanneer u tijd heeft om
voor anderen wat te doen kunt u zich bij Helma melden. Zo kan zij
hierin bemiddelen.
Zorg goed voor elkaar!
Helma van Gerven: dorpsondersteunerwh@gmail.com
Tel. 040 - 303 54 83
Tel. 06-30900687 (alleen voor WhatsApp)

Wandelpad ‘Ommetje Ganzenbroek’
In een kleine kring van betrokkenen heeft wethouder Mathijs
Kuijken op 8 oktober het ommetje Ganzenbroek geopend. Rob van
Schijndel, gebiedsmanager van Natuurmonumenten overhandigde
de eerste wandelfolder aan de wethouder. De wandelfolder is af te
halen bij horecagelegenheden in Westerhoven. De wandeling start
bij de parkeerplaats van Bij de Neut aan de Oude Weerderdijk.
Het idee en initiatief van het ommetje komen van de gebroeders
Johan en Siem van Beek, WIJ Westerhoven en Natuurmonumenten.
De realisatie was echter niet mogelijk zonder de hulp en inbreng
van de gemeente Bergeijk, dorpsraad Westerhoven, Waterschap De
Dommel, Staatsbosbeheer en
Hengelsportvereniging Valentinus.
Ook op de website van
Natuurmonumenten is aandacht
geschonken aan dit mooie wandelpad:
https://www.natuurmonumenten.nl/natuu
rgebieden/dommeldal/nieuws/herfstvakan
tie-tip-wandelommetje-ganzenbroekwesterhoven
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Technieklessen
Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland en de
intelligente lockdown zijn de technieklessen voor kinderen van de
Westerhovense basisschool niet meer ingevuld.
Afgesproken is dat de werkgroep in november bekijkt of er
eventueel begin 2021 weer technieklessen verzorgd kunnen gaan
worden. Gezien het intensieve contact binnen de vereiste afstand
van 1,5 meter is dit momenteel nog niet mogelijk. We bepalen een
eventuele start uiteraard in nauw overleg met de school.

Koffiegatse introductiekoffie
Ben je in Westerhoven komen wonen of ken je een nieuwe
dorpsbewoner, meld dit bij onze dorpsondersteuner Helma van
Gerven. Zij komt u graag vertellen wat Westerhoven te bieden heeft
en als welkomstgeschenk krijgt u een pak koffie.
Helma van Gerven: dorpsondersteunerwh@gmail.com
Tel. 040 - 303 54 83
Tel. 06-30900687 (alleen voor WhatsApp)

Het Westerhovense rompertje
Woon je in Westerhoven en heb je zelf, je
buurvrouw of buurtbewoner een baby
gekregen? Kom dan gratis een rompertje
afhalen in de Buitengaander.
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Gemeente berichten
De gemeente Bergeijk pakt groot uit
om woningeigenaren aan een lagere energierekening en een beter
wooncomfort te helpen. Inwoners met een koopwoning hebben in
augustus een brief ontvangen met daarin een waardebon van € 70,. Helaas blijkt dat niet iedereen deze brief heeft ontvangen. Daarom
hebben we besloten de brief inclusief waardebon opnieuw te sturen.
Op deze manier kan iedereen deelnemen aan de actie. Met de
waardebon kunnen je energiebesparende producten aanschaffen bij
een (lokale) bouwmarkt en/of webwinkel.
Hoe kan de waardebon worden
gebruikt?
1. Lees de flyer die wordt
meegestuurd met de
waardebon goed door en
bepaal met welke producten
u uw energierekening wilt
verlagen.
2. Schaf de producten aan in een bouwmarkt of webwinkel.
3. Ga naar www.winstuitjewoning.nl/bergeijk, dien het
aankoopbewijs (max. 2 bewijzen) en uw persoonlijke code
in.
4. Na goedkeuring ontvangt u een bedrag van maximaal € 70,op uw bankrekening retour.
De actie loopt t/m 31 maart 2021. Heeft u al deelgenomen aan de
actie, dan is het helaas niet mogelijk om nog een keer deel te
nemen.
Bewoners met vragen over actie kunnen bellen met de servicedesk
van Winst uit je woning via het telefoonnummer 023-5836936.
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Dag van de mantelzorg
Dinsdag 10 november is het weer zo
ver, dan is het de Dag van de
Mantelzorg.
Een dag waarop we mensen
verrassen die zorgen voor een ander.
Mantelzorg is niet vanzelfsprekend.
We willen u daarom in samenwerking
met Wél!zijn de Kempen en een
aantal deelnemende ondernemers
bedanken voor wat u doet in deze
mooie, maar vaak ook zware taak.
In verband met het coronavirus is het helaas niet mogelijk om net
als voorgaande jaren een gezamenlijk evenement, lunch of high tea
te organiseren. Daarom wordt dit jaar de waardering in de week
van 10 november thuis gestuurd aan alle geregistreerde
mantelzorgers.
Bent u nog niet aangemeld als mantelzorger of wilt u graag
mantelzorger worden dan is dit de uitgelezen kans om u aan te
melden via Welzijn de Kempen. info@welzijndekempen.nl of
telefonisch: 0497-514746 op werkdagen tussen 08.30-12.30 uur.
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Week van de pleegzorg
Van 28 oktober tot en met 4 november wordt voor de zesde keer de
Week van de Pleegzorg
georganiseerd. Deze week is een
initiatief van Pleegzorg Nederland in
samenwerking met de 28 regionale
pleegzorgorganisaties. Het doel is
om de aandacht te vestigen op het
belang van pleegzorg en het tekort
aan pleegouders in ons land.
Gemeente Bergeijk onderschrijft dit belang en wil
pleegzorgaanbieder Combinatie Jeugdzorg helpen met de zoektocht
naar nieuwe pleegouders.
Wat is pleegzorg?
Pleegzorg betekent dat een kind voor korte of langere tijd in een
ander gezin verblijft omdat wonen bij de eigen ouders door
omstandigheden (tijdelijk) niet kan. Soms logeren kinderen af en
toe een weekend bij pleegouders. Vaak wonen kinderen zeven
dagen in de week in een pleeggezin. Waarvoor gekozen wordt, is
afhankelijk van wat het beste is voor het kind. Als er in een gezin
problemen met kinderen zijn, wordt eerst gekeken of dit thuis
opgelost kan worden. Lukt dat niet, dan is pleegzorg de eerste
keus. Deze opvangvorm blijft het dichtst bij de natuurlijke
gezinssituatie. Het recht van kinderen om in een gezin op te
groeien, staat bij pleegzorg centraal.
Openjewereld.nu
Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien. Benieuwd wat jij kunt
doen? Doe de test op Openjewereld.nu, de landelijke
wervingscampagne-site voor pleegzorg. Hier krijgt het begrip
‘pleegzorg’ betekenis vanuit het perspectief van het kind, de ouder,
de pleegouder en de pleegzorgbegeleider. Nieuwe pleegouders zijn
hard nodig want voor ruim 22.000 kinderen is een veilig en stabiel
thuis niet vanzelfsprekend.
Wil je weten of pleegzorg iets is voor jou?
Vraag een informatiepakket aan via
pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl of volg vrijblijvend de online
informatieavond. De eerstvolgende is op donderdag 19 november
van 20.00 tot 21.15 uur. Aanmelden hiervoor gaat heel eenvoudig
via www.combinatiejeugdzorg.nl/infoavond.
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Opfriscursus Verkeerskennis
We willen allemaal zo lang mogelijk blijven autorijden. Zolang je dit
kunt blijven doen, behoud je je vrijheid.
Maar je wordt wat ouder en het verkeer
vergt veel van je aandacht. Hoe zorg je dat
je mobiel blijft?
Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan
gratis meedoen met de Opfriscursus
Verkeerskennis van Veilig Verkeer
Nederland. In opdracht van de gemeente
Bergeijk en in samenwerking met de lokale
VVN afdeling en de lokale
seniorenverenigingen organiseren we een
aantal opfriscursussen verkeerskennis voor de ervaren automobilist.
De cursussen zijn op (je wordt beide dagen verwacht):
Maandag 16 en 23 november 2020 tijdstip 13.15 – 15.30 uur in
Luyksgestel
Dinsdag 24 november en 8 december 2020 tijdstip 09.15 – 11.30
uur in Bergeijk
Ben je ouder dan 55, een ervaren verkeersdeelnemer, inwoner van
de gemeente Bergeijk en is dit iets voor jou?
Meld je dan uiterlijk één week voor aanvang van de cursus aan op
onderstaande link of bel tijdens kantooruren met 088-5248850.
vvn.nl/opfriscursusbergeijk
Deelname is gratis, maar let op: vol=vol!
(Onze opfriscursussen zijn georganiseerd volgens de huidige RIVM
richtlijnen, indien de bijeenkomst niet door kan gaan door
aangescherpte RIVM richtlijnen kunnen we u een online versie
aanbieden)
U ontvangt een week voor aanvang van de cursus een
bevestiging met de locatiegegevens.
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Wanneer testen en in quarantine
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Oversteek Zandstraat-Varkensakkers

In het kader van de aanleg van de Nieuwe Verbinding N69, wordt in
de komende periode een betonnen trekkerpad aangelegd langs de
N397 tussen de rotonde Braambos en De Varkensakkers. De
oversteek in de N397 tussen De Varkensakkers en de Zandstraat
wordt daarom vanaf vrijdag 23 oktober 2020 gedurende 5 weken
afgesloten voor alle verkeer. Gedurende de afsluiting zijn percelen
aan De Varkensakkers bereikbaar vanuit Heiereind. Percelen aan de
Zandstraat zijn bereikbaar vanuit Loveren. Verkeer tussen de
Zandstraat en De Varkensakkers kan gebruik maken van een
alternatieve route, zie situatietekening.
Uiteindelijk komt de oversteek tussen de Zandstraat en De
Varkensakkers definitief te vervallen. Nadere berichtgeving hierover
volgt.
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Fanfare Irene
Westerhoven 70 jaar
fanfare Irene, de spil in de
Westerhovense samenleving!
Op 21 september 1950 werd in
Westerhoven in Café t Centrum de
fanfare opgericht. Een lang
gekoesterde wens en het animo
ervoor was groot. Voor de aanschaf
van instrumenten werd een huis aan
huis inzamelingsactie gehouden en
men kon van start.
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 de beginperiode kreeg iedereen een instrument in de handen
gedrukt en kon men proberen er een geluid uit te krijgen.
Bovendien konden de meeste leden geen noot lezen. Echter de
ambitie en inzet was grandioos. Als men na de repetitie naar huis
ging was dat vaak al toeterend, soms ook tot ergernis van
omwonenden, het instrument had men in de hand want ze zaten
toen vaak nog niet in koffers zoals nu.
In 1963 werd besloten ook dames bij de fanfare toe te laten, een
vooruitstrevende en verstandige beslissing ook m.b.t. de bezetting
van de instrumenten. Naast de fanfare werd ook stevig ingezet op
een drumband. In de jaren 70 telde de drumband al wel 15 leden.
Fanfare Irene is vrijwel bij iedere speciale gebeurtenis in
Westerhoven aanwezig om deze middels een serenade op te
luisteren, een echte spil in de Westerhovense gemeenschap.
In de loop der jaren werd aan diverse concoursen deelgenomen en
werden 1e prijzen behaald soms zelfs met lof van de jury. De
afgelopen jaren werd meer en meer ingezet op Themaconcerten
met een hoog gehalte aan pop-gerelateerde nummers met vaak ook
zang en elektrisch ondersteunende instrumenten.
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Viering 70 jaar fanfare Irene
Door de uitzonderlijke omstandigheden ontstaan door het Covod-19
virus kunnen wij dit jaar helaas dit bijzondere lustrum niet vieren.
Hiervoor stond in november een speciaal Themaconcert op het
programma. We hopen dit nu volgend jaar alsnog te kunnen doen.
Onder speciale omstandigheden, afstand min. 2 m en stoelen
poetsen enz., wordt nu al druk gewerkt aan het programma van uit
te voeren nummers.
Jubilarissen
Bijzonder is wel dat de fanfare nog 2 leden heeft die vanaf de
oprichting nu 70 jaar al lid zijn van de vereniging te weten Frits
Verhees en Jan Bos. Frits en Jan waren jarenlang ook drijvende
krachten achter de vereniging.
Frits, 82 jaar(bijna 83), Frits is zoon van mede-oprichter van de
fanfare Fried Verhees. Hij begonnen op trompet maar speelde
jarenlang alt-sax die hij voortreffelijk beheerste. Hij werd in 1982
gekozen tot voorzitter van de fanfare, een functie die hij bijna 20
jaar bekleedde. Als landbouwer had Frits een druk bestaan maar
een repetitie overslaan dat was ondenkbaar. Tot voor 1 jaar geleden
speelde Frits nog mee met de fanfare, en de marsen die kende hij
allemaal uit z’n hoofd. Hij was ook medeoprichter van de
Vriendenclub van fanfare Irene een van onze sponsoren.
Anekdote Frits
Op het 1e concours te Wychen in 1952, Frits was toen 15 jaar, bood
de toenmalig Dirigent Joan van der Ceelen hem een borrel aan voor
de zenuwen. Frits weigerde want hij had nog nooit iets anders
gedronken dan limonade en chocomel.
Jan Bos, 82 jaar, bijgenaamd Jan Bas, speelt al jarenlang de grote
Bas. Jan is een van de 3–Jannen die allen de bas bespelen in onze
fanfare. Door zijn grote muzikale kwaliteiten werd Jan dan ook
graag gevraagd door andere verenigingen die wat minder dik in de
bassen zaten. Als muzikant in hart en nieren zei Jan nooit gauw nee
maar Irene eerst.
Als bassist trekt Jan al jarenlang de kar en ook als ondersteuner in
het Leerlingeorkest was Jan jarenlang een betrouwbare kracht.
In 1982 werd Jan ook lid van het bestuur, een functie die hij ook
meerdere jaren vervulde.
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Anekdote Jan:
Bij het 1e concert o.l.v. de broer van Jan, dirigent Andre Bos, zei z’n
vader bij het afstemmen: ”het duurt wel erg lang Jan, hij krijgt jullie
niet aan de gang”.
Samenstelling fanfare Irene
Op dit moment bestaat de fanfare uit een Concertband van ca. 35
leden, Een slagwerkgroep van ca. 7 leden en een leerlingenorkest
van 13 leden.
De Concertband staat onder leiding van Karin van Dijk, de
slagwerkgroep o.l.v. Martijn Soors en het leerlingeorkest o.l.v. Thom
Roozen.
Het huidige bestuur wordt gevormd door: voorzitter Jack van Beek,
Secretaris Arno Senders, penningmeester Arianne Kwinten,
bestuursleden Geert van Hulsel, Maria Smets en Thomas van Hulsel.

Oudijzer-en electronica-actie Fanfare Irene
Op zaterdag 3 oktober kwamen we bij u langs voor deze actie.
Dank zij uw bijdrage hebben we onze balans weer een positieve
impuls kunnen geven. Hard nodig in deze coronatijd die een forse
aanslag doet op onze inkomsten. Nogmaals onze dank !!
Als 40+er en (nog) met muziek beginnen! Ja DOEN !!
Het plezier hebben in het samen musiceren staat daarbij voorop.
Informeer bij het bestuur of stuur een mail naar:
fanfare.irene@upcmail.nl

en Muziek maken daar word je blij van!!
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Kwis-Woordzoeker Herfst
Los eerst de kwis woorden op en streep dan de
woorden horizontaal,
verticaal of diagonaal
(ook achterste voren) weg.
De overige letters vormen de oplossing.

(De kwiswoorden bestaan uit aantal letters dat er
achter de zin staat aangegeven)
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Oplossing:
1.Hoe heet de kerkelijke feestdag op 1 november (13)
2. Herfstbloem (5)
3. Eekhoorns zijn dol op deze nootjes (13)
4. Zo snel als de ……(7)
5. Deze accessoires voorkomen koude vingers (12)
6. Met iemand de …… aanmaken (6)
7. Deze boomvrucht zit verpakt in stekelige pel (8)
8. Het is …… zonder jou (4)
9. Wat slikte men vroeger tegen de Engelse ziekte (10)
10. Hoe noemt men wolken ook wel (7)
11. Dit weersverschijnsel heet in het Engels “fog” (4)
12. Deel van oplossing puzzel Mikmak september (7)
13. Zijn/waren o.a. bij Janus Kwinten te koop (5)
14. Welke maand heet de slachtmaand (8)
15. Als .... uit de grond schieten (13)
16. Dit opvouwbaar attribuut beschermt tegen regen (7)
17. Met de gebakken …… blijven zitten (5)
18. Neerslag, vooral in het najaar (5)
19. Welke kleur krijgt o.a. een sierappelboom (4)
20. …… roest (4)
21. Iets door laten ……… (9)
22. Een gerecht van aardappelen met een groente (8)
23. Kledingstuk dat voor sluit met knopen of rits (4)
24. Van deze ingemaakte witte kool maakt men vaak stamppot (8)
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Foto: Dieuwertje Hezemans

Opl. puzzel Mikmak september: lekker nazomeren

do. 19 nov., uiterste datum inleveren kopij MikMak december,
za. 28 nov., uitgave MikMak december 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
Apotheek
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

1-1-2
0900-8844
040-2013961
040-2048927
040-2012531
040-2019629
09001232024
0497-551111
040-2399100
0497-571828
0497-551455
040-3035483
0497-551480
040-2895816
0800-2345124
040-2044916
040-2018125

EHBO-VERBANDPOSTEN:
Merel Brandsma
Ria Hoskam
Angela v. Eijndhoven
Toon Teuwens
Roos Verhoeven
Marcel Gladdines

Dorpstraat 42
Hoeverstraat 26
Dommelsedijk 1
Heijerstraat 21B
Hoeverstraat 2
Braambos 7

040-2040252
040-2015833
040-2014154
040-2017510
040-2012010
06-49449361

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)

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

