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Berichten rondom
kerk en parochie

Agenda:
Zondag 4 juni:
maandag 5 juni:
zaterdag 24 juni:
zaterdag 1 juli:
maandag 3 juli

Een zondag midden in de week komt niet vaak meer voor. Een van
die feestdagen is Hemelvaart, 40 dagen na Pasen. En op de
vijftigste dag na Pasen is het Pinksteren, een Grieks woord dat
letterlijk de vijftigste dag betekent. Het is overduidelijk: alles draait
om het Paasfeest, vanaf het begin het belangrijkste en oudste feest.
Als lentefeest begonnen en vervolgens feest van bevrijding.
Vanwege de kermis, eind mei 2017 is de Misviering bij
uitzondering op zondag 28 mei om half 11 in plaats van
zaterdagavond.
We maken plaats voor de wielrenners want die hebben of nemen
altijd voorrang. Het is verstandig om in zulk geval toe te geven. Zij
willen de kerk toch als middelpunt.
Zondag 21 mei vierden wij 1e Communie met 12 communicanten
in ons midden. Op woensdag 31 mei kijken wij met deze kinderen
en hun ouders terug op deze feestdag.
Zondag 4 juni 2017 is het eerste Pinksterdag. De Misviering
is dan in Westerhoven om half 11 met Gemengd Koor.
Op 2e Pinksterdag is in Riethoven de 1e Communie-viering om 10.30
uur. Maandag 12 juni kijken we met onze zangkoren naar het
komende jaar en plannen wij wie wanneer de zang verzorgt in
Westerhoven. Dinsdag 13 juni a.s. staat het uitstapje van groep 8
gepland. We bezoeken samen met de schoolverlaters uit Riethoven
onder meer de Sint Jan in Den Bosch. Vanouds gaan we er van uit
dat deze kinderen en de beide Basisscholen een band hebben met
kerk en parochie. Om deze reden betalen wij ook voor een deel dit
uitstapje.

1e Pinksterdag: Misviering om 10.30 uur
2e Pinksterdag: 1e Communie te Riethoven
om10.30 uur
19.00 uur Misviering met Gilde Sint Anna
Dankdienst met aandacht voor bisschop
Rythovius met de vanouds bekende traktatie
voor de kinderen.
Doopdankviering een paar dagen tevoren komst
aanmelden.

Overleden: 8 april 2017:
Toon Smolders, 66 jaar.
17 april 2017: Net Kaptheijns – van Houts, 85 jaar.

Menu Eetpunt Hoefzicht/Woest
do. 8 juni 2017
Tomatensoep
kipburger
of
visburger
Verrassingsdessert
Aanvang: 17:30 uur
Reserveren bij Mieke van Aalst
Tel: 040-2213047
E-mail: miekevanaalst@hotmail.com

Iedereen vanaf 55+ is van harte welkom, prijs € 10,00
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Processie Meerveldhoven.

Activiteiten voor ouderen
Juni 2017
maandag :
9.00 – 11.15
maandag :
13.30 – 16.30
maandag :
14.00 – 15.30

12e - 19e - 26e
meer bewegen voor ouderen
5e - 12e - 19e - 26e
biljarten en kaarten
12e - 19e - 26e
Engelse conversatieles

dinsdag :
13.30 – 16.30
13.30 – 16.30

6e - 13e - 20e - 27e
koersbal
servicepunt R.S.Z.K.

woensdag :
8.50 – 9.50
10.15 – 11.15
woensdag
13.30 – 16.30
woensdag
13.30 – 16.30
14.00 – 16.00
woensdag
19.45 – 23.00

7e - 14e - 21e - 28e
volksdansen
koorrepetitie “De Wielewaal”.
7e
kienen
14e - 21e - 28e
kaarten en biljarten
jeu de boules
7e - 14e - 21e - 28e
instuif bridgen Multi Colour

donderdag :
17.30

8e
eetpunt bij Woest

vrijdag :
9.30 – 12.00
9.30 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 16.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
vrijdag :
13.30

2e - 9e - 16e - 23e - 30e
dagbesteding
servicepunt R.S.Z.K.
lunch
dagbesteding
fysiogym
fysiogym
30e
vergaren van de MikMak
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Alle activiteiten
zijn in Hoefzicht
tenzij anders
aangegeven.

Slechte weersvoorspelling…..shit….net zo lang
gegoocheld tot dat er een site gevonden is
waar er maar “ één druppeltje” werd
voorspeld.
Wat een geluk, de goden waren ons gunstig
gezind.
Zoals elk jaar toch weer spannend…. Met
hoeveel personen vertrekken we???
Er zijn er afgevallen, maar ook weer
bijgekomen, waarvan een broer en zus uit
Valkenswaard. Vroeger, toen ze nog in
Westerhoven woonden, moesten zij van hun
ouders mee en nu wilden ze de sfeer van vroeger weer vrijwillig
proeven, leuk toch…
Wij zoeken voor 2018 nog meer van deze sportieve mensen.
Vanuit Westerhoven vertrokken we met 14 personen en in Riethoven
kwamen er nog enkele bij, een gezellig groepje .Onderweg genoten
we van de rust, vroege vogels en prachtige natuur. Er werd gezellig
gebabbeld met afwisselend een weesgegroetje en een Marialiedje.
De fanfare en het zangkoor stonden al weer opgesteld en samen
met de fietsers en overige bedevaartgangers gingen we samen met
de stralende zon in optocht zingend naar de kerk.
Dit is elk jaar weer een hele bijzondere gebeurtenis.
Ook het echte Westerhovens gevoel was er tijdens de feestelijke H.
Mis. Iedereen die daaraan meegewerkt heeft, heel hartelijk dank.
Ook moeten we Joska, met haar mooie gedicht, niet vergeten.
Super!
Wij mogen als Westerhovenaren best trots zijn op onze pastoor en
zijn helpers, het zangkoor en de fanfare.
Op weg naar huis kregen we toch nog dat ene druppeltje dat ons
was beloofd, maar dat kon de pret niet drukken. En, het is inmiddels
wel een traditie, al meer dan 20 jaar worden we door Jan en Nettie
in Riethoven getrakteerd op koffie en gebak. Jan en Nettie,
geweldig…het wordt door ons gewaardeerd
En nu op naar de 148e keer, genoteerd op 12 mei 2018.
Namens de werkgroep “processie Meerveldhoven”
Riek van Beek
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VRIJWILLIGERSFEEST
Op vrijdag 16 juni is voor onze vrijwilligers het jaarlijkse
bedankfeest. Om 19.00 uur worden zij verwacht voor een nog zeer
geheim feestje, wat we al verklappen is dat het een beestenboel
wordt…..
Wilt u dit ook meemaken? Word (bar)vrijwilliger voor de
Buitengaander en dan ben jij volgende keer ook van de partij!!

AGENDA
27 mei
29 mei
30 mei
01
06
07
13
16
25
03
15

Westerhovens Wielerronde
Kermisactiviteit door WijWesterhoven, voor de jeugd
Buitengaander uitsluitend geopend tijdens
verhuur/activiteiten
juni
WijWesterhoven kampvuurmoment
TWC presentatie tenue en sponsoren
juni
afsluiting schoolproject-Art4U-Fanfare
juni
jaarvergadering WBE
juni
Digitaal café
juni
Vrijwilligersavond
juni
Jeugdfanfare themaconcert
t/m 14 juli Buitengaander uitsluitend geopend tijdens
verhuur/activiteiten
juli
zomervakantie t/m 27 augustus
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DIGI-CAFÉ
Digitaal café (tabletcafé) in De Buitengaander
Elke tweede dinsdag van de maand tussen 9.00u en 11.00u kan
iedereen in De Buitengaander aan de slag om zijn of haar digitale
vaardigheden te vergroten.
U kunt er terecht met vragen over het gebruik van computer,
internet, tablet, apps, smartphone, laptop en e-reader en over veilig
werken op uw pc. Het is prettig als u uw eigen tablet, laptop,
smartphone of e-reader meeneemt. U kunt ook oefenen met een
leentablet.
Tijdens het digi-café is er altijd iemand aanwezig van Bibliotheek De
Kempen en Stichting Ouderen & Informatietechnologie Bergeijk
(Computerlessen Bergeijk).
-Volgend digitaal café in De Buitengaander is op dinsdag 13
juni (skypen)
Meer over digitale cafés op www.bibliotheekdekempen.nl.
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Eindfeest en vrolijke stoet groep 8
Op donderdag 13 juli is het dan echt zover: het eindfeest van groep
8! De feestavond vindt plaats bij Het Wapen van Westerhoven, maar
van tevoren gaan de leerlingen in een vrolijke stoet door het dorp.
We zouden het leuk vinden als jullie allemaal langs de route staan
om hen toe te juichen.
Om 19.00 uur vertrekt de stoet vanaf de parkeerplaats bij ZSC om
ongeveer een half uurtje later aan te komen bij Het Wapen van
Westerhoven. De route is als volgt: parkeerplaats ZSC – Lange
Akkers – Heuvel – Steenovens – Hoefakkers – Aan de Heerstraat –
Heuvel – Beukenlaan – Meanderstraat – Dorpstraat – Plataanstraat
– Lindenstraat – Meidoornstraat - Kerkstraat – Dorpstraat – Wapen
van Westerhoven (zie ook onderstaand routekaartje). Bij het Wapen
van Westerhoven zullen de kinderen op feestelijke wijze worden
ontvangen, waarna hun feestavond begint.
We hopen jullie in groten getale te zien langs de route, zodat we er
een onvergetelijk afscheidsfeest van kunnen maken!
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Wielerronde Westerhoven
27 mei 2017
Op zaterdag 27 mei 2017 vindt
opnieuw de Westerhovense
Wielerronde plaats. Een prachtig
evenement waar, naast de vertrouwde
onderdelen, dit jaar de
Westerhovense Wielerestafette haar première beleeft!
Verenigingen, bedrijven, buurtschappen, vriendengroepen,
wagenbouwers en families hebben één of meerdere wielerploegen
geformeerd, elk bestaande of uit vier kinderen, of vier vrouwen, of
vier mannen. Elke renner rijdt één rondje van 1.500 meter en tikt
vervolgens zijn teamgenoot aan. De finishtijd van de vierde renner
uit de ploeg is bepalend voor het klassement. Eeuwige roem en de
prachtige ‘gele trui van Westerhoven’ staan op het spel.

Wegafsluiting
Op zaterdag 27 mei is de Heijerstraat en een gedeelte van de
Provincialeweg afgesloten voor alle verkeer. De omleiding is via de
Enderakkers en de N397 of via de Heijerdijk, Eeuwselsedijk,
Borkelsedijk. Restaurant Bij de Neut en Café ’t Wapen zijn via de
omleidingsroute en een klein stukje lopen goed te bereiken.
Zorg dat je dit unieke evenement niet mist!
Stichting Wielercomité
Eric van der Zanden, Jeff van Tongeren, Frank Claas, Maud
Kaptheijns, , Marcel Das en Michel Sengers.

Van 7 tot 70 jaar
Verder is er voor ieder wat wils tijdens deze kermisronde. De
Westerhovense jeugd tussen 7 en 12 jaar kan deelnemen aan de
speciale Decathlon DikkeBandenRace en ook de Bergeijkse
recreanten komen aan bod voor het nieuwe Kempencup klassement.
Burgemeester mevrouw A. Callewaert komt aan de gelukkige
winnaars van deze nieuwe cup de prijzen overhandigen. Daarnaast
strijden dit jaar voor het eerst in Westerhoven de KNWU Amateurs
en zoals inmiddels vertrouwd, de KNWU Elite Vrouwen en -Mannen
om het Baby-Dump Kempenklassement.
Parcours
Start en finish zijn op de Provincialeweg, aan de achterzijde van de
Buitengaander, waarna het verder gaat via de Dorpstraat,
Kerkstraat, Beukenlaan, Aarperstraat,
Dorpstraat en Provincialeweg. Tussen
12.00 en 21.30 uur strijden diverse
groepen wielrenners op sportieve wijze
om de felbegeerde prijzen.
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Donderdag 8 juni
Alzheimer Café De Kempen
Locatie: De Eikenburg, Eikenburg 10 te Eersel.
Aanvang: 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur.
Toegang is gratis, evenals koffie en thee
Beleving van dementie.
Lest best. Een mooie traditie van ons Alzheimer café is om in de
maand juni iemand met dementie als gast uit te nodigen. Hoe
verandert je leven wanneer je de diagnose dementie krijgt?
Wat is belangrijk? En wat niet meer? Hoe kunnen je naasten je
helpen om het leven zo fijn mogelijk te laten zijn?
Voor meer informatie kunt u mailen naar info@gowwelzijnswerk.nl
of bellen naar 0497-514746

Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie. Dit kan zijn in
de familie, bij vrienden, maar ook op straat of op het werk. Daarom
is het van belang dat iedereen in Nederland niet alleen meer weet
van dementie, maar ook leert ermee om te gaan. De rally is een
mooie kans om een brede groep mensen te betrekken, te bereiken
en in aanraking te laten komen met de noodzaak van een
dementievriendelijke samenleving. Met een klein beetje moeite
kunnen we veel voor elkaar betekenen en ervoor zorgen dat mensen
met dementie onderdeel kunnen blijven maken van een
dementvriendelijke samenleving.
Inschrijven als bestuurder, deelnemer aan de rally of
sponsor.
Op de website van Alzheimer Nederland, regio Zuidoost Brabant ,
kunt u meer lezen over deze bijzondere autorally voor mensen met
dementie. Voor algemene vragen over de autorally kunt u ook
contact opnemen met Kiki Borghstijn, bestuurslid Alzheimer
Nederland afdeling Zuidoost Brabant en lid van de werkgroep
Autorally. kiki@ontzorgdementie.nl of telefonisch 0641271424.


Wereld Alzheimer Dag
Autorally in Zuidoost Brabant voor mensen met dementie op
zondag 24 september 2017
Op zondag 24 september 2017 vieren wij Wereld Alzheimer Dag en
het 20-jarig bestaan van Alzheimer Cafés. In Zuidoost Brabant
vieren we deze dag met een autorally met als vertrekbasis de zes
Alzheimer Cafés: B.O.S. ( Best, Oirschot, Son en Breugel),
Maarheeze, Eersel, Helmond, Eindhoven en het pas opgerichte
Alzheimer Café Peelland. Deelnemers ( de chauffeurs) moeten in het
bezit zijn van een bijzondere auto en bereid zijn iemand met
dementie en zijn/haar begeleider mee te nemen voor een korte
tourrit van maximaal één uur met als afsluiting een ( gratis ) lunch
in het Evoluon ( Eindhoven).
Mensen met dementie:
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Aangeboden:
Het grote OPERA boek van András Batta.
Componisten-Werken-Uitvoeringen
Ca. 900 ingebonden pagina’s , Prijs € 10,00
Jack van Beek m. 0653.498642
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VV ZSC Westerhoven
viert haar 90-jarig jubileum
op 2, 3 en 4 juni
Dorpsfeest
In 2017 viert voetbalvereniging ZSC
Westerhoven haar 90-jarig bestaan. In
het Pinksterweekend op 2, 3 en 4 juni
wordt dit groots gevierd. De
jubileumcommissie heeft een
uitgebreid programma voorbereid.
Interim voorzitter Jack van Gils: ‘Het Pinksterweekend belooft bij
ZSC één groot feest te worden voor het gehele dorp. We hebben
activiteiten voor jong en oud en ook voor leden en niet-leden. Op
zaterdagavond en zondagavond komen er livebands met een
regionale uitstraling. Iedereen is van harte welkom op Sportpark de
Koolakkers.’ Jack vervolgt: ‘De voetbalclub is het bruisende
middelpunt van het dorp en heeft een belangrijke maatschappelijke
functie. Met 350 leden is ZSC een bloeiende vereniging en met maar
liefst 12 jeugdteams is er een uitstekend perspectief voor de
toekomst. Grote dank gaat uit naar alle sponsoren, vrijwilligers,
leden en vrienden van de club. Ik hoop het gehele dorp tijdens het
jubileumweekend aan te treffen in de feesttent op sportpark de
Koolakkers.’
Programma jubileumweekend
Vrijdagavond 2 juni
Vanaf 19.00 uur
D’N AFTRAP! De officiële kick-off van het
jubileumweekend. Een avond voor (oud)ZSCers, (oud)trainers, leiders, vrijwilligers,
sponsoren en genodigden. Met het huldigen
van jubilarissen en medewerking van de KNVB,
Duo Vreemd en DJ Omske.
Zaterdagmiddag 3 juni (jeugd)
13.00 – 17:00 uur Een voetbalmiddag voor alle jeugd van ZSC.
Met medewerking van de freestylevoetballers
Jeand Doest (wereldkampioen Panna), Nasser El
Jackson en Tom Vegter.
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15.30 – 17:30 uur PSV-vlogger @LuckygraafNL komt op bezoek.
Hij gaat een mooie vlog opnemen van onze
jeugdactiviteiten.
17:00 – 19:00 uur jeugddisco met DJ Omske.
18.30 uur
Optreden van feestformatie de PartyfrieX.

Zaterdagavond 3 juni
Vanaf 21.00 uur Live optreden van Feestband Khick en DJ Omske.
Kaartjes te koop via onze website www.zscwesterhoven.nl/zsc90 of
in de kantine van ZSC voor € 5,00 inclusief 2 consumptiemunten.
Deze avond is toegankelijk voor iedereen binnen en buiten
Westerhoven
Zondagochtend 4 juni
11.00 – 13.00 uur ZSC-familiebrunch.(zie pag.14) Gratis brunch
voor alle ZSC-leden, leden ZSC supportersvereniging, sponsoren en vrijwilligers
van ZSC. Schrijf je in via de website
www.zscwesterhoven.nl/zsc90
13.00 – 17.00 uur Penaltytoernooi. (zie pag.13) Wie neemt het op
tegen oud-topkeeper Dennis Gentenaar? Schrijf
je nu in via de website
www.zscwesterhoven.nl/zsc90. Senioren van
buiten ZSC kunnen zich ook aanmelden.
17.30 uur
Prijsuitreiking penaltytoernooi door Dennis
Gentenaar.
18.30 -19:00 uur Eindtrekking van de ZSC-jubileumloterij. Wie
wint de Hyundai i10, de E-bike, het weekendje
weg of een van de vele andere prijzen?
19:00 - 22:30 uur Liveband Royal Beat met leadzanger Leon
Sherman. Dance, stadionrock en meebrullers.
Muzikale omlijsting door DJ Omske. Deze avond
is vrij toegankelijk voor iedereen binnen en
buiten Westerhoven.
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Beste dorpsgenoten,

ZSC90 Familiebrunch

Zoals jullie waarschijnlijk al hebben vernomen vieren we als
vereniging dit jaar ons 90-jarig jubileum. In het Pinksterweekend
zijn er daarom veel activiteiten. Het is onze doelstelling om van het
jubileum een echt dorpsfeest te maken en daarom is er ook op
zondag 4 juni nog een activiteit waarvoor we jullie vragen in te
schrijven.
Dit betreft een penaltytoernooi, gevolgd door de trekking van de
loterij en optreden van een hele goede band. Wij zouden het heel
leuk vinden als zoveel mogelijk mensen mee doen met een team
aan het penaltytoernooi. Je hoeft het echt niet goed te kunnen, het
gaat vooral om de gezelligheid met elkaar.

Extra aandacht willen we even vragen voor de ZSC90 Familiebrunch.
Deze is op zondag 4 juni vanaf 11 uur en speciaal voor ZSC-leden,
leden van de supportersvereniging, alle vrijwilligers en sponsoren.
Natuurlijk met hun gezin.
Omdat we willen weten voor hoeveel personen er gezorgd moet
worden, willen we graag dat jullie je inschrijven.
Deze brunch is gratis en volledig mogelijk gemaakt door Restaurant
bij de Neut!
Inschrijven doe je via http://www.zscwesterhoven.nl/zsc90/# in het
menu onder familiebrunch.
We kijken er naar uit!

Het Penaltytoernooi voor de Senioren is bedoeld voor iedere
volwassene, of je nu lid bent van ZSC of niet. Deelname is gratis!
Aanmelden geschiedt via het aanmeldformulier in het menu onder
Senioren op de website speciaal ingericht voor het jubileum.
http://www.zscwesterhoven.nl/zsc90/#



De volgende regels zijn hierbij belangrijk:
1. Minimumleeftijd 18 Jaar
2. Voor deelname aan een team mag je niet meer speelgerechtigd
zijn in de jeugd.
3. Een team bestaat uit minimaal 5 (en maximaal 10) spelers.
4. Elk team levert een eigen keeper.
5. In de halve finale en finale wordt geschoten op een professionele
keeper.
6. De overige spelregels van het penaltytoernooi worden op de dag
van het toernooi bekend gemaakt.

Op kermismaandag 29 en kermisdinsdag 30 mei a.s. in er weer het
traditionele hanen toepen in café/zaal Het Wapen van Westerhoven,
Dorpstraat 26 te Westerhoven
van 13.00 uur tot 17.30 uur.
Duo Sound zal weer voor de muzikale
omlijsting zorgen.
De organisatie is in handen van
Biljartvereniging “De Poedels”

We kijken er naar uit om met jullie ons jubileum te vieren.

Wij wensen iedereen veel kermisplezier
en succes met het hanen toepen.
“De Poedels”

Graag tot het Pinksterweekend!
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Eik van Bergeijk voor Jan en Tinie Burgmans

Eer aan de Vogelman.
Als je langs De Oude Weerderdijk naar de
beek loopt dan tref je bij het brugje soms iets
bijzonders aan. Kort geleden was een dame op
leeftijd daar steentjes aan het gooien naar een
tak boven de beek. Toen wij dichterbij
kwamen zagen we waarom.
“Is het een echte uil? Hij knippert niet met zijn
ogen!”
Toen moesten wij hard lachen.
Het is het uiltje van een bijzondere man.
Verderop, als je langs de boom loopt, zie je een geverfde vogel van
boomschors gemaakt.
En zo in de hele omgeving en soms in een huis/winkel en ook in het
kapelletje.
De vogelman woonde op Hoefijzer 3 en ook daar vind je enkele
schorsvogels en een andere versiering bij het huis.
Ik heb enkele keren met hem gesproken en
zal deze man niet snel vergeten en daarom
dit stukje voor de MIKMAK.
Jelle de Groot

Tijdens de officiële bedrijfsopening van Bruns heeft burgemeester
Callewaert op woensdag 10 mei de Eik van Bergeijk uitgereikt aan
de heer en mevrouw Burgmans. Zij ontvangen ieder deze
gemeentelijke onderscheiding voor hun grote verdienste aan de
Bergeijkse gemeenschap, in het bijzonder voor de grootscheepse
renovatie van rijksmonument De Ploeg.
In 2007 kwam Weverij De Ploeg leeg te staan. Tot 2015 is er
vervolgens gezocht naar een nieuwe bestemming van het pand.
Uiteindelijk heeft Bruns, onder leiding van Jan en Tinie Burgmans,
het aangedurfd om dit grote project aan te gaan. Daarvoor is lef en
ondernemerschap vereist. Al vrij snel realiseerden Jan en Tinie zich
dat het project groter was dan ze zich ooit hadden kunnen
voorstellen. Zeker op de manier waarop ze het, met hun team,
hebben aangepakt en met de snelheid waarmee ze dit deden. Het
pand is niet alleen gerenoveerd, maar er is ook de 21 ste eeuw
binnengebracht door gebruik te maken van de nieuwste technieken,
hedendaags design in lijn met De Stijl en respect voor de
architectuur zoals Gerrit Rietveld deze ooit bedoeld heeft. De fabriek
is weer fabriek geworden, en… in Bergeijkse handen gebleven.
Ze hebben de klus met verve voltooid. Niet alleen vanuit Bergeijk,
vanuit Brabant en Nederland wordt met bewondering naar het pand
gekeken… De Ploeg staat in dit Stijljaar letterlijk wereldwijd in de
kijker. Van New York tot Shanghai verschijnen artikelen in
gerenommeerde bladen.
Jan en Tinie Burgmans hebben niet alleen een prachtige locatie voor
hun bedrijf gerealiseerd. Ze hebben De Ploeg teruggegeven aan
Bergeijk, iets waar iedere Bergeijkenaar hen dankbaar voor is.
Bijzonder in deze is dat de onderscheiding voor het eerst aan een
duo, een ondernemers-echtpaar wordt uitgereikt.

- 18 -

- 19 -

TERUGBLIK OP KONINGSDAG
Het was weer een BIJZONDERE dag
waar we met trots op terug kunnen
kijken. s-Morgens vroeg werden we
verwelkomd door onze Herauten. De
taart voor het uithangen van de vlag
was dit jaar vervangen, tja geen bakker
meer, door een eetbon van ‘t Wapen
van Westerhoven. Deze werd gewonnen
door Pieter en Ciska Smolders uit het braambos, van harte
PROFICIAT.
Bij de aubade werden door de kinderen nog ballonnen opgelaten.
Tot 1 juni kunnen er nog kaarten binnenkomen, daarna gaan we
kijken wie er de verste afstand heeft afgelegd. Wordt vervolgd.
Bij de kinderspelen was het wat mindere weer geen reden tot
wegblijven.
Vele tientallen waren aanwezig en genoten van de vele spelletjes.
Zo waren ook de ‘zeepkisten’ weer volop intrek bij de wat ouder
jeugd.
Zie de huldiging van het damesteam. De huldiging was uiteraard in
handen van onze voorzitter Frank Bax met assistentie van 2 van
onze oranjedames.

TERUGBLIK LENTE-EVENT ZONDAG 30 APRIL
Met tevredenheid kunnen we terugblikken op de nieuwe opzet van
het VOORJAARSEVENEMENT het LENTE-EVENT.
Een gevarieerd aanbod en diverse mooie attracties voor de
kinderen. Voor de snuffelaars waren er ook diverse kramen alsook
feel-good kramen.
Het mooie weer heeft zeker ook bijgedragen aan het succes van
deze dag.
Een hoogtepunt was zeker ook het optreden van de band KHICK.
De vele bezoekers konden volop genieten van de mooie muziek en
ondertussen voor n hapje en n drankje terecht bij een van de foodtrucks en drankenbar.
Tot volgend jaar maar weer: HET ORANJE COMITÉ
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NIEUWS VAN FANFARE IRENE
Programma 2017
25 juni
in juni
09 juli
24 & 25 nov

Themaconcert Leerlingenorkest
Donateursactie fanfare
Terrasconcert fanfare
Themaconcerten

GEZOCHT
plaats ijzercontainer
Jarenlang mocht deze een plaats hebben bij de fam. Smolders op
Braambos 10 waar u op zaterdagmiddag uw ijzer kon brengen.
Wij bedanken de fam. Smolders voor deze geboden mogelijkheid.
Voor onze ijzercontainer zoeken wij nu een nieuwe standplaats.
Bij voorkeur achter een hek o.i.d. maar op zaterdag(middag) wel
bereikbaar voor mensen die hun overtollige ijzer kwijt willen.
Hebt u een mogelijkheid en/of wilt u meer hierover weten bel even
met André van Mierlo 0654.901975
Tambour-Maître
Al enige tijd zijn wij op zoek naar iemand die een opleiding wil
volgen als tambour-maître. Deze persoon geeft leiding aan het
korps bij het marcheren e.d. bij straatoptredens. U volgt hiervoor
een korte cursus via de muziekbond KNMO te Tilburg. Bent u
geïnteresseerd of wilt u er meer over weten meldt u zich aan via
onderstaande mail.
Donateursactie
In de maand juni houden wij weer onze jaarlijkse donateursactie.
Onze leden komen dan bij u langs om een vrijwillige bijdrage.
Versterking gezocht voor Verjaardagenclub
Op uw verjaardag krijgt u van ons een Verjaardags-telegram met
onze felicitatie. Wij halen het bijgevoegde envelopje enkele dagen
later dan weer op en hopen op een kleine bijdrage voor onze
vereniging. Wij zoeken versterking voor de vrijwilligers die dit nu
gedurende het jaar verzorgen.
Het is leuk werk en houdt u in beweging. Jaarlijks houden wij een
gezellig samenzijn om het jaar door te spreken onder het genot
van… Voor meer informatie neem contact op met Jack van Beek
0653.498642
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Themaconcert leerlingen
Zondag 25 juni is weer ons leerlingen Themaconcert. Het thema is
dit keer weer enigszins mysterieus. Maar met n titel als DROMEN
kan iedereen kan iedereen z’n eigen invulling geven aan het
optreden.
De uitvoering vindt plaats in de Buitengaander en begint om
15.00u.
Reserveer nu al de datum in uw agenda en alvast veel plezierrrrr???

wonderlijke warmte
Spelende kinderen zijn wonderlijk bezig
Zie ze sporten en sjouwen zo beweeglijk ,
Lachen kan een wonder zijn
Met tevredenheid, alles klinkt zo fijn.
Laat eenieder genieten van de lach
Geeft elke keer weer uiting van kracht,
Dat dit zovelen het genot kan geven
Om met iedereen te kunnen leven.
Hoe vele mensen aan strand of rivier
Vinden zij steeds weer hun plezier,
Genieten van het beweeglijke water
Als de visjes daarin bewegen tussen het eenden geklater.
Lachen kan een wonder zijn, heerlijk
Voor iedereen, men moet ervan kunnen profiteren,
Dat is het feit, men moet het opnemen
Doorgeven aan het volgende leven

PROEVEN AAN MUZIEK MAKEN
Muziek maken is een geweldige invulling van uw vrije tijd.
Gewoon als 50+er met muziek beginnen! ik zeg DOEN
Het plezier hebben in het samen musiceren staat daarbij voorop. Op
dinsdag is onze repetitieavond. U bent van harte welkom om deze
bij te wonen. OUD of JONG denkt u er over om muziek te gaan
maken of weer in te stappen, wij staan u graag te woord. Bij
vragen mail naar: fanfare.irene@upcmail.nl
Muziek maken: daar word je slimmer van!!!
Bezoek ook onze website: www.fanfarewesterhoven.nl

Gouden zonnestralen, het doet de natuur zo goed
Daarin houdt het mensdom gewis de moed,
Om met elkaar daar te staan
Dat doet de mens door het leven gaan.
Lachen is gezond ook met muziek door het leven gaan
Ook in sombere tijden dat is de moed zo in het leven staan,
Vooruit zo is het levensbestaan voor iedereen de weg gebaand
Maak je niet te bezorgd voor de komende tijd
Die komt wetens en willens terug maak geen nijd ten spijt.
We gaan met deze tijd hopelijk met veel zonlicht
Ook daarin heeft de lach haar gewicht,
Laten we hoopvol blijven naar het mooie weer
Met de kinderen op stap zondermeer.
F.V.V.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS & ADRESSEN
Alarmnummer
Politie
Gemeenschapshuis
Steunpunt ouderen
Huisarts
Apotheek
Pastorie
Gemeente Bergeijk
Dorpsondersteuner

ZOEK DE 11 VERSCHILLEN

Dorpsraad
Klussendienst

politie/brandweer/ambulance
algemeen
De Buitengaander
Hoefzicht
Dr. Th. Schoone
spoednummer
dokterspost
Bergeijk
Eersel (weekenddienst)
Pastoor Rijkers
Gemeentehuis
Helma van Gerven
Bel & Herstellijn
Calamiteiten na kantoortijd
Storing openbare verlichting
Joop Kock
Bart Rijkers Aarperstraat 29

1-1-2
0900-8844
040-2013961
040-2048927
040-2012531
040-2019629
09001232020
0497-551111
0497-514250
040-2012937
0497-551455
06-52765150
0497-551480
040-2895816
0800-2345124
040-2044916
040-2018125

EHBO-VERBANDPOSTEN:
Merel Brandsma
Ria Hoskam
José Hoeks
Toon Teuwens
Roos Verhoeven

Dorpstraat 42
Hoeverstraat 26
Lange Akkers 19
Heijerstraat 21B
Hoeverstraat 2

040-2040252
040-2015833
040-2013163
040-2017510
040-2012010

AED-APPARAAT AANWEZIG BIJ:
Medisch Centrum Westerh.
Hoefzicht
De Buitengaander
Coppens Constructie
COTA
Luxlight
Beukers Autoschade
Beukers Autoschade
ZSC (pincode vereist)

JUBILEUM WEEKEND 2, 3 EN 4 JUNI 2017
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Provincialeweg 22
Hoefzicht 7
Dorpstraat 9
Heijerdijk 1
Leemskuilen 1E
Leemskuilen 4
Leemskuilen 23
Heijerstraat 7
Koolakkers 7

DATA
MEI:
za. 27 mei
za. 27 mei
27,28,29,30

Wielerronde
Decathlon dikke banden race
Westerhoven kermis


JUNI:
Do
za.

2-3-4 juni Feestweekend 90 jarig bestaan ZSC
8 juni Eetpunt Hoefzicht
17 juni oud papier

vr. 23 juni uiterste datum inleveren kopij MikMak juli
za. 1 juli de MikMak juli 2017 verschijnt

vr. 21 juli uiterste datum inleveren kopij MikMak augustus
za. 29 juli de MikMak augustus 2017 verschijnt

vr. 22 sept. uiterste datum inleveren kopij MikMak oktober
za. 30 september de MikMak oktober 2017 verschijnt
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OPROEP
Sponsering op deze pagina van de
Mikmak.
In de afgelopen jaren was de achterzijde
van de Mikmak opgevuld met reclame van
de Rabobank die ons hiervoor jarenlang
een sponsorbedrag betaalden.
Zij hebben aangegeven hiermee te
stoppen.
Wij zijn nu op zoek naar 4 sponsoren die
deze pagina van de Mikmak willen
opvullen en een kwart van de pagina
willen vullen met hun
bedrijfsnaam of logo.
Dit tegen een vergoeding van
€ 100 per jaar.
Het Mikmakteam

