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Activiteitenkalender
Hoefzicht
November 2020
maandag
01 – 08 – 15 – 22 – 29 november
09.30 – 10.30 meer bewegen voor ouderen
13.30 – 16.30 biljarten en kaarten
20.00 – 22.00 Zanggroep Kloos
dinsdag
13.30 – 16.30
17.00 – 18.30

02 – 09 – 16 – 23 – 30 november
koersbal
Samen koken samen eten

woensdag
13.30 – 16.30

03 november
kienen

woensdag`
08.50 – 09.50
13.30 – 16.30

03 – 10 – 17 – 24 november
volksdansen
biljarten en kaarten (behalve bij kienen)

donderdag
10.30 – 11.30
11.30 – 12.30

04 - 11 – 18 – 25 november
bewegingstherapie Fysio Coenen
bewegingstherapie Fysio Coenen

donderdag
16.45

11 november
eetpunt bij Woest
(let op: aanvangstijd is gewijzigd)

vrijdag
9.30 – 12.00

05 – 12 – 19 – 26 november
dagbesteding

vrijdag
13.30

26 november
vergaren van de MikMak

Programma bij de dagbesteding:
05 november
kienen
12 november
creatief
19 november
bewegen
26 november
soep koken en rummikub
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Programma KBO
Senioren Expo in Koningshof van di 18 t/m zo 23 januari
Lezing, dokter Schoone en Cindy van Montfort,
donderdag 25 november 19.00 u

Eetpunt Hoefzicht/Woest

Menu Eetpunt Hoefzicht/Woest
do. 11 november 2021
Voor 55
plussers, prijs
€ 11,-maar let op er
is een limiet
van 30
personen.
Opgeven tot
uiterlijk
za 6 nov.

Pastinaak/knolselderijsoep
Schelvis/kreeftensaus
of
Beenham/rozemarijn/knoflooksaus
Verrassingsdessert
Aanvang: 16.30 uur

Reserveren bij Jo Coppens
Aanmelden via mail/app of telefonisch
Tel: 040-20 475 77 / mobiel 06-30 37 00 61
E-mail: janjocoppens@gmail.com
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Buitengaander Berichten

DE BUITENGAANDER BRUIST
Wat staat er in november op het programma:
ONTDEK HOE JE MEER UIT SOCIAL MEDIA KUNT HALEN
Wil je je social media kennis op peil brengen met een inspirerende
social media workshop? Zoek je een kennis boost waarmee je de
socials van jouw organisatie naar een hoger niveau kunt tillen om
zo de juiste doelgroep te bereiken? Of ben je op zoek naar
informatie over de laatste social media trends? Dan ben je bij deze
workshop aan het goede adres!
Sociale media veranderen razendsnel. Wat een paar maanden
geleden nog werkte, is vandaag alweer verleden tijd. Het is dus
belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste trends, zelf
berichten te delen én het gesprek aan te gaan met je doelgroep om
op deze manier meer bekendheid te genereren en conversies te
behalen. Geef je gauw op voor de workshop/lezing en leer social
media beter te begrijpen!
Social media:
Datum: maandag 8 november 2021
Aanvang: 19.30 uur
Kosten: € 10.- (all incl.)

SCHILDER WORKSHOP
Iedereen kan het! Maak je eigen kunstwerk met acrylverf voor aan
je muur, voor je buur of om cadeau te doen aan je favoriete nichtje.
Wie je er ook blij mee maakt, jíj hebt sowieso een geslaagde avond.
En misschien ga je met je hele vrienden of vriendinnenclub om één
groot wandwerk te maken voor de a.s. bruid en bruidegom. Of
misschien neem je je hele team mee om het saaie kantoor eens op
te leuken. Of je vindt het zó leuk dat je na 1 avond besluit om
tijdens een volgende workshop nóg een schilderij gaat maken zodat
je een tweeluik hebt. Het kan allemaal.
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Je gaat een compleet verzorgde workshop tegemoet – avondvullend
programma - o.l.v. Mieke Story: een doek van 40x50 groot
beschilderen met bloemen, dieren, dikke dames, kippetjes, abstract,
landschap of wat jij maar aan je muur wilt hangen. Gedurende de
avond staat Mieke je bij om er iets prachtigs van te maken en jij
geniet tijdens je inspanningen van een kopje koffie of thee, een
wijntje en wat lekkere hapjes.
Bij opgave graag aangeven welk onderwerp jij wenst te maken
zodat Mieke de juiste voorbereidingen kan treffen. Weet jij het nog
niet? Dan mag je dat ook vermelden.
Workshop schilderen 1:
Datum: 19 november 2021
(reservedatum 26 november voor evt. vervolg workshop)
Aanvang: 19.00 uur
Kosten: € 38,(incl. materialen, 2 consumpties en lekkere snoeperij)

MIND WALK
DE STAP NAAR MEER ENERGIE, PLEZIER & INNERLIJKE RUST
Wat is Mind-Walk?
Het is wandelen met bewegingen uit Yoga, Tai Chi, ontspanningszintuig- en ademhalingsoefeningen. Het is een veilige, effectieve
manier om je gezondheid en fitheid te verbeteren, zowel geschikt
voor beginnende als gevorderde wandelaars van alle
conditieniveaus.
Mind-Walk is een fijne manier van werken aan jezelf. Het zorgt voor
balans; in spanning en ontspanning, doen en zijn, en je gaat meer
ruimte voor jezelf ervaren en vergroten. Zowel fysiek als mentaal.
Maak kennis met deze vorm van ontspanning, in de natuur. Het gaat
om aandacht, beweging en ademhaling. Om plezier en ontspanning.
Om jou.
Ik ontmoet je graag in de natuur.
Met warme groet,
Laila Visser-Hebing
(Ik heb tot mijn 8e in Westerhoven gewoond en ben benieuwd wie
van jullie ik nog ken)
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Mind-Walk:
Datum: zaterdag 20 november 2021
Aanvang: 13.00 uur (tot ± 15.30 uur)
Kosten: € 20.- (incl. koffie of thee)

KLANKSCHALEN MEDITATIE
De meditatieavond met klankschalen op 24 november was al snel
uitverkocht. We hopen deze later in het seizoen nog een keer aan te
kunnen bieden. Blijf ons volgen op Facebook en onze website.

KLEINE JEUGDCENTRALE
iets voor jou?
Voorlopig start de Kleine Jeugdcentrale nog niet bij gebrek aan
hulphandjes.
Heb jij, als (jong)volwassene zin om met de kinderen te knutselen?
Laat het ons horen, daar zijn we geweldig blij mee!
Bel 040 2023961 of mail ons: info@buitengaander.nl

ATELIER
‘Ouwe’ Jeugdcentrale
Heb jij zin om in een gezellige sfeer te knutselen, schilderen,
boetseren, timmeren, naaien, kralen rijgen, kaarten maken, glas-inlood of wat dan ook?
Je bent van harte welkom om je op maandagavond, vanaf 19.30u,
bij de club aan te sluiten.
Misschien vind je iedere week te veel van het goede en wil je af en
toe eens komen?
Dat kan ook, dan betaal je per keer € 3,- .
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BIBLIOTHEEK DE KEMPEN
activiteiten in De Buitengaander
Klik & Tik
Dinsdag 23 november, 09.00 – 12.00 uur , gratis workshop
Google maps, aansluitend aan de Klik&Tik.
Meer informatie is te vinden op deze webpagina van de bibliotheek:
https://kempen.op-shop.nl/699/workshop-google-maps
AGENDA
November
03
05
06
06
08
10
12
13
19
20
21
22
23
24

nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov

Aanvang training Loslaten
Boekpresentatie van Wuhan naar Westerhoven
Afhalen boek van Wuhan naar Westerhoven
Jeugdprinsverschijning 15.00uur
Afhalen boek van Wuhan naar Westerhoven
OVW Ondernemersdag
Fanfare Themaconcert
Fanfare Themaconcert
Schilder workshop
Mind Walk
Intocht St. Nicolaas
Grote werkgroep Westerhovens Winterfeest 20.00 u
Workshop Google maps
Griepvaccinatie

Meer informatie kun je vinden op onze website
www.debuitengaander.nl .
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Sinterklaas intocht en speurtocht
“Beste kinderen uit Westerhoven”,
Sinterklaas en en de Pieten zijn weer fit. Ben jij dat ook? De Pieten
hebben voor zondag 21 november een sportieve speurtocht
bedacht. Trek je sportiefste outfit aan en laat aan de Sint zien hoe
fit jij bent. We starten dit jaar aan de voorzijde van Hoefzicht.
Sinterklaas wacht jullie op in de Buitengaander.
Inschrijven
Schrijf je in op www.westerhoven-events.nl en regel snel je
startbewijs. Ook dit jaar kun je weer op verschillende tijdstippen
starten.
QR-code
Ben je 13 jaar of ouder en wil je Sinterklaas bezoeken? Houd je
coronatoegangsbewijs dan bij de hand dan hoeven we niemand
teleur te stellen.
Collecte
De week vóór de intocht komen de collectanten bij jullie langs de
deur en vragen zij een kleine bijdrage.
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Westerhovense wielerronde 2022
Gelukkig, er kunnen weer evenementen
georganiseerd worden. Een evenement dat in
2022 opnieuw plaats gaat vinden is de
Westerhovense Wielerronde. Deze vindt plaats op
zaterdag 28 mei 2022 (Westerhoven kermis).
Inmiddels zijn we met de organisatie daarvan
begonnen. Een zeer wezenlijk onderdeel in de
organisatie is het verkrijgen van voldoende financiële middelen om
de wielerronde überhaupt te kunnen organiseren. Veel van deze
middelen komen van Westerhovense bedrijven die we daar zeer
dankbaar voor zijn.
Om de sponsorwerving goed vorm te kunnen geven, en het ons
daartoe als comité aan tijd ontbreekt, zijn wij naarstig op zoek naar
een persoon(en) die deze sponsorverwerving voor zijn/haar
rekening wil nemen.
Vind je het leuk om dit voor de Westerhovense Wielerronde te gaan
doen, bel of mail dan met Frank Claas, frank.claas@planet.nl
06/30398785.
Wij zien met belangstelling uit naar jouw reactie.
De organisatie,
Maud Kaptheijns, Frank Claas, Marcel Das, Jeff van Tongeren, Michel
Sengers en Eric van der Zanden.
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Nieuws van Fanfare Irene
Fanfare Irene Westerhoven 70 jaar
fanfare Irene, SPIL in de Westerhovense
samenleving!
LET’S DANCE!
12 en 13 november in De Buitengaander
Let’s Dance: een avond vol swingende muziek
door concertband Irene en Beat ID!
Na bijna twee jaar van beperkingen en
uitstellen, is het dan eindelijk weer mogelijk
om een concert te organiseren! De muzikanten van fanfare Irene en
slagwerkers, Beat ID, staan te popelen om weer voor u op treden
en wij beloven u een avond vol luistergenot en swingende muziek.
Verrassend en vernieuwend
We spelen een aantal nummers die u bekend in de oren zullen
klinken, nemen u mee via klassiekere klanken naar een verrassend
nieuw repertoire. En ook de uitvoering zal verrassend zijn! Wij
hopen dat u net als ons niet stil op uw stoel zult kunnen blijven
zitten. DUS !! nodig vrienden en familie uit en kom een avond
heerlijk genieten van Let’s Dance!
Kaarten € 8,50
Voorverkoop op dinsdag 2-11 van 19.00 tot 20.00 uur in De
Buitengaander. Reserveren kan ook via 06-13.51.90.06
Oudijzer-en electronica-actie Fanfare Irene
Op zaterdag 2 oktober kwamen wij weer bij u langs om oudijzer en
overbodige of kapotte elektronica-spullen op te halen. Oudijzer,
grasmaaiers, oude tv-s, radio’s, mixers, telefoons, mobieltjes,
krultangen, waterkokers, kabels, koffieapparaten, beeldschermen,
enz. een flinke verzameling mochten wij weer ophalen. Hiervoor
onze hartelijke dank. De opbrengst komt ten goede aan het
onderhoud van onze instrumenten en noodzakelijke vervanging.
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Sint-Nicolaas in Westerhoven
21 november
Ook dit jaar heeft het Sint-Nicolaas comité een beroep op ons
gedaan om de intocht van de Goedheiligman een muzikaal tintje te
geven. Op zondag 21 november is er een gezinstocht door het dorp
bedacht. Net als vorig jaar willen weer met groepjes muzikanten
een muzikale noot aan deze tocht toevoegen. Ons Leerlingenorkest
zal als groep ergens
op de route een optreden verzorgen.
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
bezoek ook onze website: www.fanfarewesterhoven.nl
Muziek maken daar word je blij van!!

Oproepje
Poetshulp gezocht
in Westerhoven
1/2 dag per 2 weken
voor info bel of mail
123kraan@gmail.com
06-28530163.
Harm
.
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Gemeenteberichten
Verbouwing Kattendans
De gemeente Bergeijk heeft op vrijdag 8
oktober een aannemingsovereenkomst
ondertekend met het Bergeijkse bedrijf
Moeskops’ Bouwbedrijf BV voor de verbouwing van de Kattendans in
Bergeijk.
Met Moeskops en onderaannemers (TES Installatietechniek
Projecten BV en Van den Buijs Installatie) voor de W- en Einstallatie, is het bouwteam compleet. Nu de handtekeningen onder
de overeenkomst zijn gezet is de aanbestedingsprocedure afgerond
en kunnen de werkzaamheden beginnen. Deze maand zullen er nog
vooral sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd om vanaf 1
november te beginnen aan de wederopbouw. September volgend
jaar, tegelijk met de start van het nieuwe theaterseizoen, staat de
oplevering van de nieuwe Kattendans gepland.
Na de vaststelling van het definitieve ontwerp van de Kattendans,
door de gemeenteraad in maart van dit jaar, is in een
bouwteamconstructie het ontwerp uitgewerkt tot een technisch
ontwerp en bestek. Onder aanvoering van Bureau Franken
(projectmanagement) is samen met Diederendirrix (architect), De
Kattendans (hoofdgebruiker), Gemeente Bergeijk (opdrachtgever)
en Moeskops (aannemer) een uitvoeringsgereed ontwerp en bestek
opgesteld. Op basis hiervan heeft Moeskops een prijsaanbieding
gedaan en heeft de gemeente hen de uitvoeringsopdracht gegund.
Dankzij de inzet én de intensieve samenwerking van het bouwteam
kan de verbouwing van de Kattendans, ondanks corona en de
stijgende bouwprijzen, toch gerealiseerd worden binnen de gestelde
planning en het budget.

Berichten van de bieb
Interactieve bijeenkomst: Muzikaal bewegen voor je brein
Bibliotheek Bergeijk organiseert in samenwerking met Welzijn en
Den Eijkholt de interactieve bijeenkomst ‘muzikaal bewegen voor je
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brein’ op 27 oktober.
Deze bijeenkomst staat in het teken van “Vitaal Ouder Worden” en
de rol van muziek en bewegen. Wanneer we voldoende bewegen
bereiken we een betere conditie van zowel onze lichamelijke
functies als ons denkvermogen (de cognitieve functies).
Het programma is o.a. gebaseerd op de bevindingen van Erik
Scherder en Andrew Peter Greenwood. Scherder is een bekende
neuropsycholoog en onderzocht het positieve effect van muziek op
de hersenconditie. Andrew Peter Greenwood komt uit de
kunstsector en werkt als balletmeester en choreograaf. Hij
ontwikkelde een uniek bewegingsprogramma voor mensen met
Parkinson en dementie.
Het unieke bewegingsprogramma bleek eveneens effectief voor de
ouder wordende mens. Deze bijeenkomst gaat over een reis door
het menselijk lichaam waarbij we af en toe stilstaan en dan weer
letterlijk bewegen.
De bijeenkomst is inclusief bewegingsprogramma op muziek van
ongeveer 40 minuten.
Welkom
De bijeenkomst is op woensdag 27 oktober in Den Eijkholt van
10.00 tot 11.30 uur. Toegang is gratis. Voor de spreker is het prettig
te weten hoeveel geïnteresseerden er komen, reserveer daarom
gratis ticket(s) via de agenda van www.bibliotheekdekempen.nl. Is
het reserveren wat lastig? Kom eens langs bij een van de Klik & Tik
momenten of bel onder openingstijd naar Bibliotheek Bergeijk op
06-1313 8272.
Bibliotheek Bergeijk is op zoek naar enthousiaste
bibliotheekvrijwilligers.
Maak jij het verschil?
Draag jij ons een warm hart toe en wil je een steentje bijdragen? We
zijn altijd op zoek naar enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Je
kennis en talenten inzetten kan op verschillende manieren. Met
onze visie ‘iedereen doet mee’ geven wij invulling aan ons
bibliotheekwerk. Wij vinden dat iedereen voldoende taal- en digitale
vaardigheden moet hebben om mee te kunnen doen in de
maatschappij en dat iedereen de kans moet krijgen zichzelf
persoonlijk te ontwikkelen op zijn of haar manier. Daar maken wij ons
hard voor en zetten wij ons dagelijks voor in. Help je ons een handje
mee?
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Als vrijwilliger bij de Bibliotheek bieden we je graag een zinvolle
vrijwilligersfunctie in een plezierige en inspirerende werkomgeving.
Hierin word jij altijd begeleid door een professionele medewerker.
Help mee in de bieb
Vind je het leuk om met mensen in gesprek te zijn en zit je graag
met je neus in de boeken? Dan is een handje helpen in de vestiging
misschien iets voor jou. In deze rol ben je een van dé gezichten van
de vestiging en draag je bij aan tevreden bezoekers. Je
werkzaamheden variëren van het verwelkomen van bezoekers, het te
woord staan van bezoekers tot het presenteren en opruimen van
boeken en andere media. Ook kun je ondersteunen bij de
voorbereiding en uitvoering van activiteiten. Jouw werkzaamheden
en enthousiasme zorgen voor een prettige sfeer in de bibliotheek.
In alle vestigingen zijn enthousiaste vrijwilligers van harte
welkom. De invulling van uren is altijd in overleg, we verwachten dat
onze vrijwilligers zich minimaal één dagdeel in de week inzetten.
We zijn specifiek op zoek naar een vrijwilliger voor de
donderdagmiddag en vrijwilligers die het leuk vinden om – na
scholing – een zelfstandig ochtendmoment te draaien in de
bibliotheek. Je bent altijd samen met een vrijwilliger van Visit
Bergeijk.
Meer informatie en aanmelden
Neem contact met ons op via bergeijk@bibliotheekdekempen.nl of
loop eens binnen onder bemande openingstijden.
Leer nepnieuws herkennen
In de Week van de Mediawijsheid brengt Bibliotheek Bergeijk
ouderen en kinderen van groep 8 samen om samen mediawijzer te
worden.
Fake news
Fake news, oftewel nepnieuws, is misleidende en onjuiste informatie
die wordt verspreid om geld te verdienen of om de publieke opinie
te beïnvloeden. Het is een vorm van desinformatie. Desinformatie
en nepnieuws kunnen vele vormen hebben: een nieuwsbericht op
het internet, een video op sociale media of een plaatje in een
appgroep. Nepnieuws, fake berichten en hoaxes bestaan al heel
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lang, maar de verspreiding ervan gaat razendsnel sinds de opkomst
van sociale media. Iedereen kan tegenwoordig content plaatsen op
internet. Daardoor lijken de grenzen tussen nieuws, nepnieuws en
advertenties te vervagen. Het wordt steeds moeilijker om ze van
elkaar te onderscheiden en een gefundeerde mening te vormen.
Fake of feit?
Wil je graag weten wat fake news is en hoe je het kunt herkennen?
Kom dan op 9 november van 9:30 tot 11:30 uur naar de
Buitengaander in Westerhoven.. Hier brengt de Bibliotheek jong en
oud samen. Je gaat samen met groep 8 van basisschool De Ster
fake news bestuderen en zelf fake news maken! Ook gaan we
samen in gesprek over hoe we hier samen goed mee om kunnen
gaan.
Aanmelden
Meer informatie en aanmelden: www.bibliotheekdekempen.nl.
Aanmelden voor deze gratis activiteit kan ook in de bibliotheek of in
de Buitengaander. Je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek.

Mantelzorger?
Meld je aan voor de Dag van de mantelzorg-lunch!
Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Ieder jaar
organiseert de gemeente Bergeijk en Welzijn! De Kempen een
activiteit voor alle mantelzorgers in onze gemeente. Dit jaar is dat
een overheerlijke uitgebreide lunch. Aanmelden voor deze lunch kan
nog tot 1 november!
Lunch jij met ons mee?
Je bent welkom op een van onderstaande momenten:
• Woensdag 10 november 12.00 uur het Aquinohuis, Bergeijk.
• Donderdag 11 november 12.00 uur Den Eijkholt, Luyksgestel
• Vrijdag 12 november 12.00 uur De Buitengaander,
Westerhoven
Ga voor meer informatie naar www.bergeijk.nl/mantelzorglunch
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Cursus ‘Grensoverschrijdend gedrag’
Voor vrijwilligers van verenigingen
In de Kempengemeenten hebben we een rijk verenigingsleven. Om
de vele vrijwilligers bij deze verenigingen te ondersteunen, bieden
de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden
cursussen aan.
Vier modules
De cursus bestaat uit vier modules. Het heeft onze voorkeur dat
deelnemers alle 4 de modules volgen maar het is ook mogelijk om
één, twee of drie module(s) te volgen. De training wordt verzorgd
door Ruben Keulers van The Movement Company (psychofysiek
trainer/coach en pedagoog) op de volgende data:
• Module 1 op 16 november 2021: grensoverschrijdend gedrag
tussen twee leden
• Module 2 op 14 december 2021: grensoverschrijdend gedrag
tussen de trainer/coach en één lid
• Module 3 op 18 januari 2022: grensoverschrijdend gedrag
binnen de vereniging
• Module 4 op 15 februari 2022: grensoverschrijdend gedrag van
ouders
De trainingen starten om 20.30 uur en worden gegeven in de
Avanti-Turnivo hal van Sporthuis Reusel.
Aanmelden
Elke vereniging in de Kempen kan vrijwilligers aanmelden voor 1 of
meer modules. Ook vrijwilligers die de eerste cursus niet gevolgd
hebben kunnen deelnemen aan deze verdiepingscursus.
Aanmelden via het formulier op
www.kempenbranie.nl/verdiepingscursus.
Aan elke module kunnen maximaal 20 mensen deelnemen, vol=vol.
Het aanbod voor deze training komt voort uit Kempenbranie; een
aanpak die inzet op het positief beïnvloeden van jongeren en hun
omgeving: www.kempenbranie.nl
- 17 -

Mijn lagere schooltijd in de zestiger jaren
Van de kleuterschool (nu groep 1 en 2) herinner ik me o.a. nog de
papieren kronen met de zgn. muizentandjes en de verplichte
middagdutjes met het hoofd op je tafeltje.
Op de lagere school zaten in de eerste en tweede klas de jongens
en meisjes nog samen. De eerste klas in de Kerkstraat op de
meisjesschool en de tweede klas op de jongensschool aan de Prov.
Weg.
Ik was linkshandig en moest eerst 2 dagen proberen om met rechts
te gaan schrijven, maar dat zag er niet uit, dus ik mocht het links
blijven doen. Dat viel niet mee doordat de inkt vlekte als je hand
erover kwam. Het was nog met de kroontjespen en de inktpot.
Ik had meestal een goed rapport, maar in de 4e klas zakten mijn
punten voor gedrag en vlijt tijdelijk. Geen idee meer hoe dat kwam.
In de eerste en tweede klas waren we met een grote groep, op mijn
rapport stond de opmerking ‘4e van de 39 leerlingen! ‘
Op de binnenkant van het rapport stonden tips voor de ouders zoals
‘niet te veel snoepen, sparen en vaak naar de kerk gaan’.
Behalve dat je met rekenen de tafels van buiten moest leren en af
en toe iets in de natuur moest verzamelen, herinner ik me niet dat
we ook huiswerk moesten maken.
Bij godsdienstles moesten we
een paar jaar ook de
catechismus van buiten leren.
De pastoor kwam ons af en toe
overhoren.
Iedereen deed in de eerste klas
nog zijn Communie. De meisjes
meestal in een wit bruidsjurkje,
de jongens in een colbertje.
Thuis groot feest met alle ooms,
tantes enz.
Jammer genoeg hadden bijna al
je cadeautjes nog met het
geloof te maken: kerkboekje,
wijwaterbakje, rozenkrans. Heel
blij was ik dus met een mooi
zilveren ringetje en een
kettinkje.
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Zuster Bernadette (kleuterschool) en zuster Marie-Pierre waren nog
in habijt met een sluier. En de zangles was vaak met een piepend
harmonium als begeleiding.
Toen we later een piepjonge juffrouw kregen werd dat anders. In de
hitparade van 1965 stond Trea Dobbs met het liedje ‘Ploem ploem
Jenka’ en met de hele klas deden we het bijbehorende dansje en de
juffrouw voorop.
Voor een speciale gelegenheid waarvoor gezongen moest worden,
ging de hele klas naar de jongensschool om gezamenlijk te oefenen.
We merkten wel dat het op die school veel strenger was en waren
blij dat we meisjes waren.
In de pauze werd er gebridged, schipper mag ik overvaren, tikkertje
met zwieren enz. Het schoolplein met het afdak werd ook gebruikt
voor de uitreiking van de Pinksterkoeken. Met de burgemeester, de
fanfare en het halve dorp was dat best een drukte van belang.
Op de laatste schooldag voor de vakantie werden de klaslokalen
ontruimd en kregen we sloffen aan over onze schoenen. Daarmee
konden we dan de houten vloer van het klaslokaal boenen. Dat was
geen straf, want je kon er goed op spelen en glijden.
Tijdens het schooljaar van de 6e klas werd gekeken naar welke
middelbare school je hierna zou gaan.
Als je later naar de Mulo, MMS, HBS of Gymnasium zou gaan, dan
kon je op woensdagmiddag
bijles gaan halen. Dat was in
Bergeijk op de Mulo.
En zo kwam mijn lagere
schooltijd in Westerhoven op
zijn einde. Hierna gingen we
met een paar kinderen op de
fiets naar de middelbare school
in Valkenswaard, het ‘Hertog
Jan College’.
Daar waren we in een keer de
allerjongsten, onbekend in een
grote school, allerlei nieuwe
vakken met verschillende
leraren. Maar al vlug waren we
ook daar weer gewend, op weg
naar volwassenheid!
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Webinar Pieter Pot
over circulaire economie
Jouri Schoemaker, oprichter van de eerste circulaire online
supermarkt Piet Pot, geeft een webinar over circulaire economie bij
Bibliotheek De Kempen op woensdag 3 november van 20.00 tot
21.30 uur.
Pieter Pot
Pieter Pot is de eerste verpakkingsvrije online supermarkt van
Nederland. Ze bezorgen boodschappen in hervulbare
statiegeldpotten. De lege potten kunnen weer ingeleverd worden en
worden vervolgens opnieuw gevuld. Hun missie is om in 2021 al
1 miljoen verpakkingen te besparen met hun bezorgdienst. Op dit
moment hebben ze al 10.000 klanten en is er zoveel animo dat ze
een wachtlijst moeten hanteren.
Aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden kijk op
www.bibliotheekdekempen.nl.
Je hoeft geen lid te zijn van
de Bibliotheek. De webinar
vindt plaats via ZOOM. Voor
dit online platform is in
principe geen installatie
nodig, het werkt via je
webbrowser. Bij aanmelding
ontvang je op de dag zelf een
aanmeldlink vanuit de
Bibliotheek en bijgevoegd een
instructie rondom het gebruik
van ZOOM.
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Werkzoekenden aan het werk helpen
Met een frisse blik en vol enthousiasme zijn KempenPlus,
Center Parcs De Kempervennen en A2-Samenwerking
van start gegaan om werkzoekenden met een afstand tot
de arbeidsmarkt op te leiden voor schoonmaakfuncties
bij vakantiepark De Kempervennen. Het doel is met een
intensieve training en begeleiding tientallen vacatures in
te vullen en kandidaten een duurzame werkplek te
bieden.
Bijzonder trainingstraject
De samenwerking is min of meer spontaan voortgekomen uit een
eerste ontmoeting tussen Stef Luijten (wethouder gemeente
Bergeijk) en Kees Luijbregts (General Manager Center Parcs De
Kempervennen). Center Parcs De Kempervennen heeft circa 70
vacatures én de doelstelling om steeds meer toe te werken naar
inclusief werkgeverschap, waarbij het de kansen wil benutten van
groepen mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.. De
link naar KempenPlus – het participatiebedrijf van de
Kempengemeenten waaronder Bergeijk – was dan ook snel gelegd.
KempenPlus heeft haar succesvolle trainingsprogramma TalentPlus
waarmee werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt
intensief worden begeleid, passend gemaakt voor een in-company
training die aansluit op de praktische opleiding bij De
Kempervennen. Uniek aan deze training is dat de werkzoekenden,
met begeleiding door Werkvloertaal, vak en taal tegelijkertijd leren.
Om nog meer werkzoekenden de kans te bieden om bij
Kempervennen aan de slag te gaan, zijn – na een enthousiast
gesprek met Anton Ederveen (burgemeester gemeente
Valkenswaard) – ook de gemeenten Heeze- Leende en
Valkenswaard uit de A2-Samenwerking aangehaakt.
Ondertekening samenwerking
Op maandag 4 oktober is het officiële startsein van de training
gegeven. Onder het toeziend oog van de werkzoekenden hebben
Kees Luijbregts, Stef Luijten, Joyce Bouman (manager Werk &
Participatie KempenPlus) en Mieke Theus (wethouder gemeente
Valkenswaard), mede namens Jan de Bruijn (wethouder gemeente
Heeze-Leende), de samenwerking met hun handtekening
bekrachtigd. Wederzijds is de intentie uitgesproken om samen aan
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de slag te gaan, op basis van de ervaringen bij te sturen en
trainingen te realiseren waar de werkzoekenden direct profijt van
hebben.
Kansen voor werkzoekenden
Met de training krijgen de werkzoekenden betere kansen op de
arbeidsmarkt. Ze leren praktische zaken qua professionele
schoonmaakwerkzaamheden, maken een cv, ontwikkelen
werknemersvaardigheden, doen werkervaring op, maken kennis
met de werkcultuur en leren op een functionele manier de
Nederlandse taal. Door een intensieve aanpak en veel aspecten net
wat anders te doen, worden de kandidaten aan het werk geholpen
die anders niet direct op de vacatures passen. De eerste training
loopt tot medio november waarna de kandidaten die slagen een
arbeidsovereenkomst bij De Kempervennen krijgen aangeboden.

Nieuwe Heerser(s) Koffiegat 2022
Op zaterdag 6 november is het dan
eindelijk zover en maken de we de
nieuwe heerser(s) van KOFFIEGAT 2022
bekend. Deze avond gaan de DRASSERS
gedirigeerd worden door verschillende dirigenten uit de
wagenbouwers groepen. De MAESTRO die de DRASSERS het beste
dirigeert wint die avond een prijs, namelijk een eetbon van HET
WAPEN. Ook kan de best verklede dirigent nog 10
consumptiebonnen van HET WAPEN winnen.
Dit wil je natuurlijk niet missen!!! Deze avond wordt door niemand
minder gepresenteerd dan “Toontje SOP”.
Op deze avond kan iedereen een poging doen (tussen
19.30/21.00uur) om de nieuwe HEERSER(S) van KOFFIEGAT te
raden en ook daar hebben we een leuke prijs voor namelijk 10
consumptiebonnen van het WAPEN en de eeuwige roem natuurlijk.
(Alleen degenen die aanwezig zijn in de zaal kunnen meedingen
naar deze prijs).
DIT WIL JE NATUURLIJK NIET MISSEN!!! dus ben erbij zaterdag 6
November 19.30/ 0.00 uur, HET WAPEN VAN WESTERHOVEN (Deze
avond gelden de huidige Corona regels)
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Bericht van de Dorpsraad
Beste inwoners van Westerhoven het einde van het jaar 2021 gaat
weer naderen en dat merken we aan de gure weersverwachtingen.
Maar het betekent ook dat de presentatie, tijdens het Westerhoven
Winterfeest begin januari 2022, de benoeming van een nieuwe
Opperman in Westerhoven op het programma kan staan.
Maar voor we zover zijn vragen we aan jullie, inwoners van
Westerhoven, na te denken over de nominatie van een inwoner die
de afgelopen jaren een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd in ons
dorp.
Door het invullen van het voorstel formulier daarvoor begint de
feitelijke benoemingsperiode.
Vul het aan beide zijden in met informatie over uw ervaringen en
reden voor benoeming van deze persoon als Opperman in
Westerhoven 2021.
Stop het voor 10 december in de brievenbus van onze voorzitter Ad
Bone in de Dorpstraat 20.
Zie het formulier in de bijlage en dit is ook op te halen in de
Buitengaander en op de website van de Dorpsraad
www.dorpsraadwesterhoven.nl
Als we zover zijn dan zien wij u graag terug tijdens het Westerhoven
Winterfeest bij het presenteren van een nieuwe Opperman.
Namens het bestuur Dorpsraad Westerhoven,
Joop Kock Secretaris
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Collecte KWF
Westerhoven haalt € 1600,39 op
Tijdens de KWF collecteweek in Westerhoven is
door vrijwilligers maar liefst 1600,39 euro opgehaald. Dankzij deze
giften kan KWF investeren in levensreddend onderzoek en de zorg
voor de kankerpatiënt. Naast contante donaties in de collectebus
werd er dit jaar ook veel contactloos gegeven via het scannen van
een QR-code.
Juist nu
We zijn iedereen heel dankbaar voor hun gift. Juist nu is de steun
aan kankerpatiënten hard nodig. Onderzoek en zorg mag niet
stilvallen.
Collectant gemist?
Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog een bijdrage leveren?
Dat kan door online te doneren via kwf.nl/collecte
Voor meer informatie over de KWF-collecteweek in Westerhoven,
neem contact op met Willianne Lepelaars of Kitty Claes
Over KWF Kankerbestrijding
Iedere Nederlander krijgt ooit te maken met kanker. Of je het nu
zelf hebt, of iemand om wie je geeft, kanker ontwricht je leven.
Voor al die miljoenen levens maken wij al ruim 72 jaar het verschil.
We bestrijden niet alleen de ziekte maar zetten ons ook in voor een
beter leven met kanker. Door levensreddend onderzoek of het snel
bereikbaar maken van dure geneesmiddelen. Maar net zo goed met
initiatieven als inloophuizen en de community kanker.nl om iedereen
die leeft met kanker te ondersteunen. En we mobiliseren heel
Nederland voor onze gezamenlijke missie. Minder mensen die
kanker krijgen, meer mensen die genezen en meer mensen die
beter leven met en na kanker. Omdat er zoveel is om voor te leven.
KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
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Reanimatie Nieuws en Cursussen
Reanimatierichtlijnen weer terug naar normaal
De Nederlandse Reanimatieraad adviseert om
reanimaties weer uit te voeren volgens normaal
protocol. De coronapandemie heeft de afgelopen 1,5
jaar gezorgd voor aangepaste reanimatierichtlijnen.
Deze aanpassingen waren bedoeld om hulpverleners
en slachtoffers te beschermen tegen het virus. En om
tegelijkertijd slachtoffers van een hartstilstand zo
goed mogelijk te reanimeren. Omdat veel mensen zich hebben laten
vaccineren is de kans op besmetting klein en kan de reanimatie
worden uitgevoerd volgens de normale richtlijnen, inclusief
beademen. Je mag echter ook besluiten, eventueel in overleg met
de meldkamer 112 en afhankelijk van de omstandigheden, het
beademen achterwege te laten. Indien je klachten hebt of in
quarantaine bent reageer dan niet op een oproep.
Aantal burgerhulpverleners en AED’s toegenomen
In 2020 is het aantal burgerhulpverleners en dag en nacht
beschikbare AED’s opnieuw toegenomen. Bij een reanimatie
worden door de meldkamer 112 via Hartslagnu alle burgerhulpverleners die in de buurt zijn opgeroepen om naar het
slachtoffer te gaan en te starten met de reanimatie. Ook worden
burgerhulpverleners naar een AED gestuurd om deze op te halen.
Eind 2020 hadden we in Nederland bijna 238.000 burgerhulpverleners (17.000 meer dan eind 2019). Ook het aantal
aangemelde AED’s is met 3.000 toegenomen tot ca. 24.000 (eind
2020). Om burgerhulpverlener te kunnen worden heb je een
reanimatiediploma nodig.
Nieuwe reanimatie cursussen in Westerhoven
Op maandagavond 8 november wordt in Westerhoven weer een
herhalingscursus reanimatie/AED van het Rode Kruis georganiseerd.
Deze cursus is toegankelijk voor iedereen in het bezit van een
reanimatiediploma van niet langer dan 2 jaar geleden. Tevens wordt
op maandagavond 15 november een Rode Kruis basiscursus
reanimatie georganiseerd. De cursussen worden georganiseerd door
Ideaal2care in samenwerking met HartWIJzer Westerhoven.
Opgave en info bij mgladdines@rodekruis.nl
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Zorg voor schoon water en
voorkom plastic soep
Maak kans op een gratis Dommeldopper!
Elk jaar komt er tussen de 5 en 13 miljoen
ton plastic afval in de oceanen terecht. Ook
het afval in de sloot in jouw buurt stroomt
via beek en rivier door naar zee. Dat plastic
vergaat niet. Het wordt een plastic soep, die miljoenen dieren het
leven kost. Zij eten hiervan of raken hierin verstrikt. Zorg daarom
dat er geen plastic afval in onze beken en sloten komt. Schoon
water is goed voor vissen, planten en andere waterdieren. En goed
voor ons. Wat kun je doen?
Vul je waterfles steeds opnieuw
Vul je waterfles steeds opnieuw met
kraanwater. Gebruik het liefst een
fles die lang meegaat. Dan heb je
geen plastic flesjes nodig. Dat is
goed voor het milieu en voor je
portemonnee.
Win een gratis Dopper!
Word ook een echte Waterbaas
en maak kans op een Dommeldopper. Stuur je gegevens naar
communicatie@dommel.nl. Onder de aanmeldingen verloten
we 50 duurzame, hervulbare Doppers.
Statiegeld op plastic flesjes
Gebruik je toch ooit een plastic flesje? Sinds 1 juli 2021 zit er 15
cent statiegeld op. Daar zijn we blij mee. Want statiegeld op plastic
flesjes betekent minder plastic afval. Lever ze weer in bij je
supermarkt of bij het tankstation aan de snelweg. Van de
plastic flesjes worden dan weer andere verpakkingen en
producten gemaakt.
Gooi plastic afval in de afvalbak
Plastic vergaat nooit. Het worden steeds kleinere stukjes. Totdat je
het met het blote oog niet meer ziet. Dieren krijgen plastic in hun
lichaam. Zij worden zelf weer gegeten, door andere dieren en door
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ons. Het komt dus in de voedselketen. Zorg er daarom voor dat
plastic niet in onze beken en sloten terechtkomt. Zo kan het ook
niet doorstromen naar de zee en krijg je geen plastic soep.
Plastic Soup Foundation
De Plastic Soup
Foundation is een
organisatie die zich op
allerlei manieren inzet om
de plastic soep te
voorkomen. Op
plasticsoupfoundation.nl
vind je meer informatie
over het plasticprobleem.
Je leest wat deze
organisatie allemaal doet
in de strijd tegen het
plastic afval. Je krijgt tips om zelf in actie te komen en leest welke
oplossingen er zijn.
Waterschijf van vijf
Ook op andere manieren kun je bewuster omgaan met water. Hoe
ga ik om met water in de tuin? Wat mag er wel en niet in het toilet?
Wat doe ik met medicijnen? De Waterschijf heeft allerlei weetjes en
tips verdeeld in vijf onderwerpen. Lees meer op
waterschijfvanvijf.nl.
Samen werken aan een prettige leefomgeving
Waterschap De Dommel werkt aan schoon, voldoende en veilig
water. Dat doet het waterschap niet alleen. Het waterschap werkt
samen met agrariërs, natuurorganisaties, ondernemers, overheden
en inwoners. Samen zorgen we ervoor dat we prettig wonen,
werken én ontspannen in een gezonde, mooie, veilige, natuurlijke
en duurzame leefomgeving.
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Gratis je verkeerskennis opfrissen?
We willen allemaal zo lang mogelijk blijven autorijden. Zolang je dit
kunt blijven doen, heb 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, in samenwerking met de lokale
VVN Werkgroep en de lokale seniorenverenigingen organiseren we
een aantal opfriscursussen verkeerskennis voor de ervaren
automobilist.
De cursussen zijn op (je wordt beide dagen verwacht):
Donderdag 18 en 25 november 2021 tijdstip 9.30 – 11.45 uur in
Luyksgestel
Maandag 22 en 29 november 2021 van 13.30–15.45 uur in Bergeijk
Ben je ouder dan 65, een ervaren verkeersdeelnemer, inwoner van
de gemeente Bergeijk en is dit iets voor jou?
Meld je dan uiterlijk een week voor aanvang van de cursus aan via
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 je een online versie
aanbieden)
Je ontvangt een week voor aanvang van de cursus een
bevestiging met de locatiegegevens.
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Sterrenkijkavond IVN
Valkenswaard-Waalre
Op zoek naar de planeet Jupiter met zijn maantjes en de
Andromedanevel
IVN afdeling Valkenswaard-Waalre organiseert in het kader van de
“Nacht van de Nacht” op vrijdagavond 29 oktober as. een
sterrenkijkavond .
Bij helder weer wordt er van 19.30 – 21.00 uur, bij het IVN gebouw
D'n Nieuwe Hof aan de Bosstraat 25 te Valkenswaard, met
sterrenkijkers gekeken naar bijzondere objecten aan de
sterrenhemel, zoals o.a. de planeten Jupiter en zijn maantjes,
Saturnus, de sterren van het Herfstvierkant, de Melkweg en de
Andromedanevel.
Ook zal er uitleg gegeven worden hoe je de verschillende
sterrenbeelden, sterren en planeten kunt vinden aan de hemel. Met
een model Zon, Aarde en Maan wordt de beweging van de
sterrenhemel toegelicht.
Bent u in het bezit van een toneel - of vogelkijker neem die dan
gerust mee.
Daar u bij het kijken naar sterren lang stil staat, is het aan te raden
om degelijk schoeisel en warme kleding te dragen.
Deelname aan de activiteit is gratis.
Is het bewolkt op vrijdag 29 oktober dan verschuift de kijkavond
naar zondag 31
oktober. Mocht het
ook dan bewolkt zijn
dan zal een nieuwe
sterrenkijkavond
gepland worden. Zie
hiervoor de berichten
in de media.
Telefonische
informatie is te
verkrijgen bij Emile
Weijters via tel. 040
2075670.
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Nachtclub opent deuren in Westerhoven
Toneelclub Westerhoven en Vocalgroup Stringz
staan samen op de planken in de dolkomische
productie: “Club Koetsie Koe”
U bent uitgenodigd voor een avondje
amusement en variété, in een zinderende
nachtclub. Maak kennis met veel artiesten, die
staan te popelen om hun acts te vertonen. Het is
een dolle boel op het podium, maar u krijgt ook
een kijkje achter de schermen, waar de chaos
nog veel groter is. Deze verrassende voorstelling
– vol humor en met live zang – mag u niet
missen!
“Club Koetsie Koe” is geschreven door Mart Moors, geregisseerd
door Louis Baeten en staat onder muzikale leiding van Riet
Heesterbeek. De voorstelling wordt gespeeld op 10, 11, 17 en 18
december 2021 in “De Buitengaander” te Westerhoven.
Aanvangstijd: 20.00 uur.
Voorverkoop start op zaterdag 20 november.
U kunt kaartjes bestellen via info@toneelwesterhoven.nl of
telefonisch op zaterdag 20 november tussen 10.00 -13.00 uur via
het nummer 06-29048866.
De toegangsprijs is 10 euro per kaartje. Toegang is mogelijk op
vertoon van een Coronatoegangsbewijs en ID

Ons filmgeheugen op internet
BrabantinBeelden neemt je mee terug naar hoe het was in Brabant
Spelende kinderen op straat, ‘ons mam’ in haar schort achter het
fornuis, ploegende boeren, winkels en mode, maar ook schoolfoto’s
of films van optochten, verjaardagen en straattaferelen: duizenden
foto’s en films met verhalen over leven en werken, bidden en
feesten en wonen en ontspannen in Brabant. Nu voor iedereen
toegankelijk op www.brabantinbeelden.nl
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Beeldverhalen: een feest van herkenning
Het leven in Brabant van de laatste anderhalve eeuw is vastgelegd
in honderdduizenden foto’s en films, zowel van professionele
fotografen en filmmakers als van amateurs. BrabantinBeelden
maakt een selectie uit dat enorme aanbod, combineert foto’s en
films over een bepaald onderwerp en vertelt het verhaal erachter.
Met elkaar geven de beelden én verhalen een inkijkje in het
Brabantse leven van alledag, maar ook dat van bijzondere dagen.
Van grofkorrelige zwart-witbeelden tot achtmillimeterfilmpjes en
videobanden: BrabantinBeelden opent je ogen voor duizend-en-een
bekende en onbekende verhalen. Ze zijn gerangschikt op thema:
van werk, gezondheid, recreatie en de jaren ’50 tot geloof, liefde,
feest en de jaren ’80. Veel verhalen zijn een feest van herkenning.
Het kan je zelfs een weerzien met mensen uit je eigen
levensgeschiedenis opleveren.
Gedeeld plezier
Brabant is de provincie van samen, delen, geven en krijgen. Dat
geldt ook voor foto’s en films. BrabantinBeelden gunt zoveel
mogelijk mensen het plezier om samen herinneringen aan Brabant
te delen. In talloze schoenendozen, kasten of op zolder liggen foto’s
en films van een voorbije tijd die letterlijk uit het zicht zijn geraakt.
Om ook in de toekomst nog te kunnen zien hoe het was in onze
provincie, moeten we de beelden ervan nú veiligstellen. Jij kunt ons
daarbij helpen.
Doen we niets, dan blijft er niks van over. En wordt dat wat nu nog
bij mensen thuis op zolder ligt, bij verhuizen of na overlijden
weggegooid. In Brabant was er nog geen instelling die zich
provincie-breed inzette voor het behoud van historische
filmbeelden. Daarom heeft het Brabants Historisch Informatie
Centrum (BHIC) deze handschoen opgepakt.
Ook jouw gewone films zijn bijzonder!
BrabantinBeelden bewaart foto’s en films van ons verleden. Nu en
voor de toekomst. Samen met alle Brabanders vormen we ons fotoen filmgeheugen van Brabant. Help mee, want ook jouw gewone
films zijn bijzonder! Neem een kijkje op BrabantinBeelden. Wil je
meer informatie of heb je films die je wilt aanbieden? Neem contact
met ons op en wij helpen je graag.
BrabantinBeelden | www.brabantinbeelden.nl | email: info@brabantinbeelden.nl | tel. 073 – 681 85 00
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Boekpresentatie: Van Wuhan naar
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Westerhoven
Severinus zoekt
Word maatje
Ook binnen Severinus zijn wij altijd op
zoek naar maatjes. Dit neemt maar weinig
tijd van je in beslag. Er zijn cliënten die al
heel blij zijn met een bezoekje van een
half uur, iedere 6 weken. Zo makkelijk kan
het zijn.
Een cliënt vindt het heerlijk om mee naar IKEA of de
Kringloopwinkel te gaan (onder het mom: “Kijken niet kopen”)
Een andere cliënt wil graag geholpen worden bij het versturen van
eenvoudige mails aan familie en vrienden
Voor meer informatie kun je contact op nemen
met coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of
vrijwilligers@severinus.nl)
Chauffeur-vrijwilligers gevraagd
Momenteel rijden er een aantal vrijwilligers onze cliënten naar
activiteiten. Dit zouden we graag willen uitbreiden, door meer
chauffeurs in te zetten. Onze vrijwilligers mogen geen
rolstoelgebruikers vervoeren. De chauffeurs maken gebruik van de
busjes van Severinus. Voordat je op een busje mag rijden, wordt er
een ANWB rijvaardigheidstest afgelegd. Deze wordt betaald door
Severinus. Voor meer informatie kun je contact op nemen
met coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of
vrijwilligers@severinus.nl).
Koor Severinoos is op zoek naar een instructeur
(met kleine vergoeding)
Binnen Severinus wordt er ook gezongen. Dit is wekelijks op
maandagavond tussen 19.00 en 20.45 uur. Naast een zeer
enthousiast team van ervaren vrijwilligers zijn wij op zoek naar een
nieuwe instructeur die verstand van zaken heeft van zingen, dit
muzikaal kan begeleiden en nieuwe liedjes kan inbrengen.
“Affiniteit” met de doelgroep moet een uitdaging zijn! Voor meer
informatie neem contact op met Hannah van Duivenbode,
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Tel: 06-524 01 679 of hannah.van.duivenbode@severinus.nl
Ik ben Volkswagen VW-gek, jij ook?
Mijn hele kamer stat vol met miniatuur autootjes en auto bladen. Ik
praat er graag over. Ik werk in de garage en ben daar op mijn best.
Kom je met mij wat leuks doen, zoals fietsen of een kopje koffie
drinken?
Gastvrouw/ of heer
Voor een woonhuis met bewoners met zeer laag niveau zijn wij op
zoek naar een gastvrouw of-heer die in de ochtenden een paar
uurtjes aanwezig wil zijn in de huiskamer. Ben jij tussen 9 en 11 uur
aanwezig en geef jij ons een kopje koffie en lees je een boekje
voor? Wat ontzettend gezellig! Zo kunnen de medewerkers zich
volledig richten op de verzorging van de andere bewoners.
Deze vraag staat uit voor doordeweekse dagen en in het weekend.
Als je alleen in het weekend kan, is dat ook al erg fijn. Als er
meerdere vrijwilligers zich melden, kan er een rooster opgesteld
worden.
Techneuten gezocht
Sinds de eerste lockdown maken we interne televisie voor de
bewoners. Dit gebeurt op maandag en donderdag avond tussen
18:30 en 20 u. Bewoners kunnen inbellen en een plaatje
aanvragen, tekeningen via Whats app sturen en zelfs als mede
presentator aanschuiven.
Wij zijn op zoek naar meer mensen achter de knoppen. We werken
met een rooster. OBS is het systeem waarmee we uitzenden
Voor meer informatie neem contact op met Hannah van
Duivenbode, 06-524 01 679 of
hannah.van.duivenbode@severinus.nl
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“Meester Panken”
Deel 14
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.
In het verre verleden waren een aantal gronden te Westerhoven
verdeeld tussen de abdij van Postel cq Tongerlo en de abdij van St.
Jacob te Luik. Beide abdijen hadden waarschijnlijk een boerderij in
Westerhoven, vanwaar de cijnzen (belasting aan de kerk) geint
moesten worden. Het gedeelte van de Hoeverstraat en Loveren
behoorde zeer waarschijnlijk onder de abdij van St Jacob te Luik. De
grond van de school, waar later Rogubein, op gebouwd werd
behoorde oorspronkelijk ook aan St. Jacob te Luik.
In 1884 heeft Mr. Panken het over de afbraak van een boerderij die
hierop betrekking zou kunnen hebben. Het geheel ging als volgt:
In de lente dezes jaars is te Westerhoven het oudste en hoogste huis
des dorps afgebroken om aldaar, merendeels als van dezelfde
bouwstoffen twee smallere en lagere huizen te bouwen. Vreemde en
opmerkzame passanten staarden vaak hier naar de hoogte; want
nergens in deze landstreek stond, bij mensen geheugen , geen
woning met een dergelijk verheven en spits dak. Dit ruim boerenhuis
wordt, als van ouds de “Hoef” genoemd. Sommigen Meenen, dat ze
door de abdij van Postel gesticht en bezeten is geweest. Alle mijn
nasporingen in geschriften, boeken enz. Bleven desaangaande
vruchteloos. Op mijn verzoek schreef mij de eer. Bibliothecaris uit
Postel, dat de documenten hiervan niet gewagen, wel van menig stuk
land te Westerhoven, hetwelk cijns aan die abdij betaalde.
Neemt men de lengte van het dorp in aanmerking dan stond de hoef
ongeveer in het middendeel, een paar minuten oostwaarts der kom,
met het front naar het zuiden. De vloer en de grond of oppervlakte
voor het huis was enigszins hoger dan de gewone weg.
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De lengte met stal, schuur enz van dit zonderlinge huis bedroeg 24,90
meter, de breedte 11,50 meter, de hoogte der muren aan de
voorzijde 2,75 meter; het dak 8.
De nok met het boven uitstekend deel van de schoorsteen ongeveer
1,05 m zodat het een hoogte van 11,80 m bereikte.
In de loop der tijden meermalen verbouwd trof men er verschillende
soort van baksteen aan, de grootste is zeer oud. Het getimmerde
bestond uit zwaar eikenhout, hetwelk door ouderdom weinig of niets
geleden heeft. Alleen een in 185. Ter westzijde aangebouwde schuur
was grotendeels van mastenhout. Het dak was van stro. De oostgevel
draagt, in ijzeren ankers, het jaartal 1762, toen het huis door een
kamer schijnt verlengt en geheel verbreed te wezen. Dit jaar, eerst
op de oostelijke gevel is in ’84 aan de westlijken geplaatst, doch uit
grap nu 1267.
Bij de afbraak sleet ik veel tijd en zag de 27 mei het houtwerk van
het dak vallen.
Het is gebleken dat voor de laatste verbouwing van het huis de zolder
iets meer dan een meter hoger lag, dan de nu afgebrokene, die een
hoogte had van omtrent 4 meters.
De oudste platte stenen zijn lang 0,22, dik 0,04, breed 0,13. Dikke
oudste 0,22, dik 0,07, breed 0,12 of meer. 3de soort iets kleiner.
Onder het huis zijn muren en fundamenten van een groot aloud
gebouw ontdekt, omtrent 1 1/2 dieper dan de vloer van het
tegenwoordige. Dit antiek gebouw besloeg minstens zoveel
oppervlakte als de woonvertrekken als de thans afgebrokene: onder
alle vond men er muren of gedeelten van, doch niet onder de stal of
schuur. Deze muren bestonden uit oude, gewone bakstenen als
hierboven grootste aangeduide en waren nog zeer sterk. Hechter toch
is hiervan de metselspecie, uit een onbekende stof bestaande.
Om deze rede konden de eigenaars de stenen niet dan aan stukken
en dan nog voor een deel verwijderen, waarom deze onderaardse
muren merendeels op hunne aloude plaats gelaten werden. Het
gebouw schijnt uit kleine hokken of vertrekken bestaan te hebben,
denkelijk van een oude kelder.
De volgende keer gaan we weer verder met Meester Panken. Dan
gaan we kijken of we de plaats van dit bijzondere pand kunnen
terug vinden.
Jacques van Veldhoven
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De feestdagen komen eraan!
Oproepje!!
Wat gaan jullie doen voor leuke activiteiten met
familie, vrienden of collega’s? Stuur ons je foto’s
en/of verhaaltjes over hoe jullie Halloween vieren
en/of versieren. Of wellicht heb je al ideeën voor
sinterklaas, surprise of kerstactiviteiten?
Maak een foto van bijzondere surprise, vertel ons hoe jullie de
kleintjes laten zoeken naar hun cadeaus. Hoe ziet Kerst er dit jaar
uit. Ga je het (heel) anders vieren dan voorgaande jaren?
Deel met ons je verhaal of idee. Lastig om zelf een verhaaltje te
schrijven? Laat het ons dan ook weten…met jouw input kunnen wij
ook een leuk verhaal in elkaar draaien.
Foto’s en/of verhaaltjes m.b.t. Halloween zijn ook meer dan
welkom.
Jullie input kan zowel in de editie die in november verschijnt als die
van december opgenomen worden.
We kijken uit naar jullie grappige, bijzondere, gezellige of
angstaanjagende (Halloween) bijdragen.
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Quiz-woordzoeker-Nederland
oplossing: beantwoord eerst de vragen
(woordlengte staat tussen haakjes, streepje = spatie)
Streep de gegeven woorden, horizontaal, verticaal of
diagonaal (ook achterstevoren) weg
De overgebleven letters vormen de oplossing

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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R
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E
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N
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T

Welke Limburger wordt de koning van de wals genoemd? (5,4)
Onder welke naam Adrianus Kyvon? (5-3-4)
Deze organisatie geeft het tijdschrift Kampioen uit (4)
Complex van politieke gebouwen in Den Haag (9)
Van welke saxofoniste was het debuutalbum “Saxuality”? (5-6)
Zuid-Hollandse stad van de Oranjes, Vermeer keramiek en van
techniek(5)
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7. Wat is het noordelijkste treinstation van Nederland? (9)
8. Wie was de koningin regentes van Nederland tussen
1890 en 1898 (4)
9. In welke Noord-Hollandse plaats vind je het
Zuiderzeemuseum? (9)
10. Welke bekende nachtclub bevindt zich op het Rembrandtplein in
Amsterdam (6)
11. Deze (Friese) graficus is bekend door zijn optische illusies (6)
12. Aan welke rivier ligt Valkenburg ? (4)
13. Hoe heet het water achter het Amsterdamse Centraal station(3-1)
14. Hij is een van de bekendste Nederlandse schoenen
ontwerpers (3-6)
15. Dit watersportdorp is alleen met de pont te bereiken (4)
16. Welke bekende winkelstraat loopt parallel aan het Rokin? (12)
17. Wie was bedenker van de drooglegging van de Zuiderzee? (4)
18. Wat is de oudste en tevens kleinste stad van West-Friesland? (9)
19. Hoe heet het Nederlandse instituut voor Oorlogs, Holocaust- en
Genocidestudies? (4)
20. In welke provincie vindt men het plaatsje Lutjebroek? (5-7)
21. Wie zong Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder(6-6)
22. In dit stadje aan de Nederrijn bevindt zich het Ouwehands
dierenpark (6)
23. Hoe heette in de middeleeuwen een versterkte stenen adellijke
woning in Friesland? (5)
24. Op welk waddeneiland wordt ieder jaar (behalve in de
coronaperiode)
het Oerolfestival georganiseerd (12)
25. Op welk eiland ligt het waddencentrum Ecomare (5)
26. Welke schimpnaam kreeg Prins Hendrik omdat hij
wildezwijnenjacht beoefende? (14)
27. Dit dorp tussen Amsterdam en Utrecht is vooral bekend door zijn
plassen (9)
28. Aan welke rivier ligt de plaats Herwijnen? (4)
29. Gebakken witbrood dat in melk, ei, kaneel en suiker is gedoopt
(13)
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Data – opl. puzzel – kopij inleveren

In de nacht van
zaterdag 31 okt. op zondag 1
nov.
gaat de klok één uur achteruit
van 03:00 naar 02:00 uur
Een uur meer is dus ….
één uur langer slapen!

November
Za.
06 bekendmakingnieuwe heerser(s) van KOFFIEGAT 2022
Za.
20 ophalen oud papier
Zo.
21 Sinterklaas intocht
Themaconcerten
12 en 13 november 20.00u in de Buitengaander.
Kaartverkoop zie pagina 11

December
Toneel
Voorstelling “Club Koetsie Koe” 10, 11, 17 en 18 december 2021
Kaartverkoop zie pagina 30

Oplossing Brabant puzzel oktober: SJEKLADEBOL

do. 18 november, uiterste datum inleveren kopij MikMak
december 2021
za. 27 november, de MikMak december 2021 verschijnt
De MikMak, ook online op: www.westerhoven-events.nl
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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
040-2660505
0497-551111
040-2399100
0497-571828
0497-551455
06-30900687
0497-551480
040-2895816
0800-2345124
040-2044916
040-2018125

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

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

06-129925057
040-2015833
040-2014154
040-2017510
040-2012010
06-49449361

AED-APPARAAT AANWEZIG BIJ:
Medisch Centrum Westerhoven
Hoefzicht (24u P/dag bereikbaar)
De Buitengaander
(24u P/dag bereikbaar)
Coppens
COTA
Luxlight
Beukers Autoschade
Beukers Autoschade
ZSC (pincode vereist)
Bij de Neut (24u P/dag bereikbaar
Fam. Theuws tegen huis op oprit
(24u P/dag bereikbaar)
geen pincode vereist
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
Aarperstraat 30
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

