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Berichten rondom
kerk en parochie
De volgende gedachten kwamen spontaan bij mij
op: wij hier hebben het goed. Wie doet ons wat? En na ons de
zondvloed. Daar lijden wij niet van! Wie dan leeft, wie dan zorgt!
Het is een dwaze redenering. Maar ja, als je het leven zo ziet als
een doelloos bestaan met de dood als eindpunt, wat moet je dan?
Geniet, want het leven is kort. Wat betekent 100 jaar op de
eeuwigheid? Dood is dood, je kunt nog zo lang dood zijn!
De catechismus van vroeger had een ander antwoord op ons leven
hier: waartoe zijn wij op aarde ? Wanneer je vandaag antwoordt:
om vroeg of laat dood te gaan en in het niets te verdwijnen ja, dan
is de tijd om te genieten erg kort. Wat betekent 100 jaar op de
eeuwigheid? En niemand van ons blijft voor altijd hier ronddolen. Of
wil je terugkomen als aap of hond of vogeltje ? Dat kun je deze
diertjes niet aandoen. Kortom: we leven maar één keer. Maak er
iets moois van ! Probeer antwoord te geven op de vraag: Waar
leven wij voor? Wat is de bedoeling van ons bestaan hier? De
vakantie geeft ons tijd om antwoord te vinden op deze voor de hand
liggende vraag: een vraag die steeds weer opnieuw bewust of
onbewust voortleeft. Wij hier leven op een vrij veilige plek in de
wereld. Wij boffen. Wij hebben vooraf geen verzoek kunnen
indienen: “ Laat mij in Brabant geboren worden, a.u.b. “We horen
en weten: “samen delen wij de wereld. Eerlijk zullen wij alles delen”.
Het is een forse opdracht in deze tijd. Het is in onze wereld wel heel
oneerlijk verdeeld. Eerlijk delen is een opdracht ook al geloof je niet
meer in Sinterklaas. Wat zouden wij wensen wanneer wij zoals velen
zouden moeten leven in armoede, te midden van oorlog en geweld?
Levensvragen blijven ook al is het vakantie. Contact met andere
mensen en volken kunnen ons hiervan bewust maken. Er is slechts
één wereld, ook al spreken we vaak van ‘de derde wereld’. Geniet
van vakantie. Het leven roept vragen op waar wij ieder persoonlijk
antwoord op mogen geven. Ik wens ieder van u een mooie,
deugddoende vakantie toe.
Pastoor Rijkers.A
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Activiteiten voor ouderen
augustus 2017

maandag :
9.00 – 11.15
maandag
13.30 – 16.30

7e
meer bewegen voor ouderen
7e - 14e - 21e - 28e
biljarten en kaarten

dinsdag :
13.30 - 16.30
13.30 - 16.30

1e - 8e - 15e - 22e - 29e
koersbal
servicepunt R.S.Z.K.

woensdag :
2e
dagreis naar de Eiffel in Duitsland
8.45 u vertrek bij restaurant Woest
Woensdag
2e - 9e - 16e - 23e - 30e
13.30 – 16.30 kaarten en biljarten
14.00 – 16.00 jeu de boules
Woensdag :
2e - 9e - 16e - 23e
19.45 – 23.00 instuif bridgen Multi Colour
Donderdag :
17.30

10e
eetpunt bij Woest

donderdag :
24e
mindervalide tocht
vrijdag :
9.30 – 12.00
9.30 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 16.00

4e - 11e - 18e - 25e
dagbesteding
servicepunt R.S.Z.K
lunch.
dagbesteding
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Alle activiteiten zijn in
Hoefzicht tenzij anders
aangegeven.

Activiteiten voor ouderen
september 2017

JEUGDCENTRALE
Maandag :
4e - 11e - 18e - 25e
9.00 – 11.15 meer bewegen voor ouderen
13.30 – 16.30 biljarten en kaarten

Het is nog ver vooruit maar we willen jullie alvast op de hoogte
brengen van de veranderingen. De Jeugdcentrale, voor kinderen
vanaf 8 jaar en altijd op woensdagavond, start dit jaar pas in
oktober. Als de avonden donker worden is het fijn om binnen te
spelen en te knutselen en bij de Jeugdcentrale heb je allerlei
materialen. Maar je mag ook zelf aangeven waar je een keer mee
zou willen werken.
Aanmelden kan bij Edith Bartholomeus via email:

dinsdag :
5e - 12e - 19e - 26e
13.30 - 16.30 koersbal
13.30 – 16.30 servicepunt R.S.Z.K.
woensdag :
13.30 – 16.30
woensdag
8.50 – 9.50
10.15 – 11.15
woensdag :
13.30 – 16.30
woensdag
14.00 – 16.00
19.45 – 23.00

6e
kienen
6e - 13e - 20e - 27e
volksdansen
koorrepetitie “De Wielewaal”
13e - 20e - 27e
kaarten en biljarten
6e - 13e - 20e - 27e
jeu de boules
bridgen Multi Colour

h.bartholomeus1@chello.nl

In plaats van iedere week een € 1,- mee te brengen, betaal je de
eerste keer dat je komt voor de weken tot eind december (laatste
JC is op 20-12-2017) in één keer. Voor de start op 4 oktober is het €
11,- tot Kerst. In de schoolvakanties is er geen JC.

KLEINE JEUGDCENTRALE
Deze begint op donderdag 14 september. Op de website staan de
overige data. Ook hier kost deelname € 1,-. Of dit ook in één keer
betaald moet gaan worden zal tegen die tijd op onze website te lezen
zijn. De kleine Jeugdcentrale is voor kinderen van groep 3 en 4.

donderdag : 14e
17.30
eetpunt bij Woest
contactmiddag K.B.O. met puzzels
vrijdag :
9.30 – 12.00
9.30 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 16.00
vrijdag :
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
vrijdag
13.30



1e - 8e - 15e - 22e - 29e
dagbesteding
servicepunt R.S.Z.K
lunch.
dagbesteding
Alle
e

e

e

e

8 - 15 - 22 - 29
fysiogym
fysiogym
29e
vergaren van de MikMak
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activiteiten zijn in
Hoefzicht tenzij anders
aangegeven.

AGENDA
Begin september starten weer verschillende cursussen in De
Buitengaander. Kijk hiervoor op www.buitengaander.nl
03 sept gezondheidsbeurs en markt
14 sept aanvang kleine Jeugdcentrale
4 okt
aanvang Grote Jeugdcentrale
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Het tabletcafé / digitale café is voor iedereen vrij toegankelijk en
vindt steeds plaats op de tweede dinsdag van de maand van 09.00u
en 11.00 uur in De Buitengaander.
Digitaal café (tabletcafé) in De
Buitengaander
Dinsdag 12 september: Workshop Skype / Facetime
Themabijeenkomst waarbij extra aandacht wordt besteed aan Skype
/ Facetime: (beeld)bellen via internet op tablet, laptop of telefoon.
Demonstratie video/beeldgesprek
Wat is het?
Hoe werkt het?
Personen zoeken…

Tijdens het digitaal café is er altijd iemand aanwezig van Bibliotheek
De Kempen en Stichting Ouderen & Informatietechnologie Bergeijk
(Computerlessen Bergeijk).
Iedereen kan digitaal wijzer worden.
Welkom bij de digitale cafés van Bibliotheek De Kempen
dinsdag 12 september in De Buitengaander.
09.00 – 11.00 uur
Meer over digitale cafés op www.bibliotheekdekempen.nl.

Eerst uitleg…
en dan zelf aan de slag met Skype of andere digitale vragen.
Tijd: 09.00 – 11.00 uur, iedereen is welkom!

En om onderling tips en trucs uit te wisselen over bijv. leuke of
interessante apps is het Digitaal Café de juiste plek.
De bijeenkomsten vergroten niet alleen de vaardigheid met de
nieuwe media, maar zijn daarnaast ook nog gezellig.
Iedereen digitaal
De belastingdienst, de gemeente, het UWV en andere
(overheids)instanties: ze stappen allemaal over op elektronische
dienstverlening. Het valt niet altijd mee om in die digitale bossen uw
weg te vinden. Om daarbij te helpen organiseert Bibliotheek De
Kempen een digitaal café. Daar kunt u terecht met al uw vragen
over de snel veranderende digitale wereld.
Voor wie?
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do. 10 augustus 2017
tomatensoep
kipburger of visburger
Verrassingsdessert
Iedereen vanaf 55+ is van harte
welkom, prijs € 10,00

Het Digitale café
Voor 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, maar u kunt ook oefenen met een leentablet.

Menu Eetpunt Hoefzicht/Woest

 
do. 14 september 2017
courgettesoep
cordon bleu met roomsaus of visschnitzel
Verrassingsdessert
Aanvang: 17:30 uur
Reserveren bij Mieke van Aalst
Tel: 040-2213047
E-mail: miekevanaalst@hotmail.com
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Opbrengst Rode Kruis collecte 2017
fractie hoger dan vorig jaar
Ondanks het zeer warme weer tijdens de
collecteweek heeft de opbrengst van de
nationale collecteweek van het Rode Kruis
voor de afdeling De Zaligheden dit jaar iets meer opgebracht dan
vorig jaar, namelijk € 13.243,65. Hiervoor bedankt de organisatie
haar zeer gemotiveerde collectanten en iedereen die gul heeft
gegeven. De opbrengst van de collecte komt ten goede aan de
kwetsbare mensen in de gemeenten Bergeijk, Eersel, Bladel en
Reusel-De Mierden.
Het Rode Kruis hier om te helpen
Gelukkig is er in Nederland geen of nauwelijks sprake is van
noodhulp. Daarom zet het Rode Kruis hier steeds meer in op
ondersteuning van zelfredzaamheid. Om onder meer het sociale
isolement van mensen te doorbreken worden in diverse dorpen in
De Kempen wekelijkse bijeenkomsten, high teas, diverse taalcafés,
eettafelprojecten en de Zalighedenvakantieweek georganiseerd.
Daarnaast hebben we in De Kempen inmiddels al enige tijd diverse
buurtgroepen actief. In deze wekelijkse bijeenkomsten in diverse
kerkdorpen krijgen deelnemers handvatten aangereikt om hun
zelfredzaamheid in de thuissituatie te versterken. Daarnaast is
natuurlijk het sociale contact tijdens deze bijeenkomsten is van
groot belang.
De opbrengst van de collecte per kerkdorp is als volgt:
Bladel € 2.388,53, Netersel € 370,43, Hoogeloon € 709,89,
Hapert € 954,78, Casteren € 449,76 Eersel € 1.877,91,
Duizel € 362,84, Steensel € 475,92, Vessem € 668,81,
Knegsel € 612,57, Wintelre € 541,31, Reusel € 762,98,
Hulsel € 260,50, Hooge Mierde € 594,24,
Lage Mierde € 644,00, Bergeijk € 1.054,63, Luyksgestel € 264,86,
Westerhoven € 189,45, Riethoven € 60,24.
Meer informatie over de Rode Kruis afdeling De Zaligheden kunt u
vinden op www.rodekruis.nl/afdeling/zaligheden of op Facebook.
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Kampvuurmoment WIJ WEsterhoven op 8 juni 2017
Op donderdagavond 8 juni jl. was het heerlijk weer, 23
graden met een lekker zonnetje. Reden genoeg dus om
verhalen te vertellen rondom het kampvuur op het
Dorpsplein. In totaal waren 25 dorpsgenoten aanwezig om
elkaar bij te praten over de vorderingen van WIJ
WEsterhoven. Daarbij lieten ouderwets de ranja en
marshmallows zich goed smaken.
Doel van de bijeenkomst was ook om te bekijken waar er nog
behoefte is aan ondersteuning, want niets gebeurt vanzelf. Diverse
verenigingen en stichtingen zijn op zoek naar vrijwilligers of
stagiaires. Via de website westerhoven-events.nl kunnen
vrijwilligersvacatures of stageplekken aangeboden en gevraagd
worden.
Extra vrijwilligers
Een paar vragen naar vrijwilligers komen aan de orde. WIJ
WEsterhoven heeft behoefte aan ondersteuning op het gebied van
communicatie. Frank Verberne heeft spontaan aangeboden daarin
wel iets te willen betekenen. De Dorpsraad is nog steeds op zoek
naar bestuursleden. We zoeken nog mensen die technieklessen
willen geven op onze eigen basisschool De Ster in Westerhoven.
Verder zijn we blij met de aanwezige jeugd en hopen dat ook zij iets
willen doen in het dorp. We weten dat dit vaak projectmatig zal zijn.
De jeugd heeft de toekomst en alle inbreng is meegenomen, ook
vanwege nieuwe ideeën.
WIJ Werken, leren en ondernemen
Paul Maas en Margreth Cremers vertelden hoe zij door bemiddeling
van Mirjam Broeders en Angelique van Kruijsdijk vanuit WIJ
WEsterhoven geholpen zijn aan een baan bij respectievelijk Luxlight
en Noddies Bodyart. Pieter Bax vulde aan dat er zo inmiddels met
21 mensen gesprekken gevoerd zijn, een flink aantal bedrijven zich
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gecommitteerd heeft en acht mensen al aan werk binnen
Westerhoven zijn geholpen. Met instanties als Kempenplus,
gemeente Bergeijk, ISD en UWV zijn afspraken gemaakt hoe dit
voor zowel werkgevers als werknemers op een gunstige manier
geregeld kan worden.

aangeboden een soort webshop te ontwikkelen voor de WIJ
WEsterhoven-artikelen. Ilse van Beek stelde voor om een ruilactie
op te zetten voor de Westerhovense jeugd, omdat die uit de shirts
groeit en deze prima doorgeruild kunnen worden. Gedacht wordt om
dit te koppelen aan een activiteit van Stichting Jeugd Vakantiewerk.

José Smolders vertelde over de innovatiesessies die plaatsgevonden
hebben over de toekomst van de sporthal. Een aantal mensen heeft
meegedacht en daar zijn voor José en Theo bruikbare ideeën
uitgekomen, waar zij mee aan de slag gaan.

Happy Monday
Ilse van Beek vertelde over de jeugdmiddag op de kermis. Ondanks
het erg warme weer, waren er 190 kinderen op de activiteiten
afgekomen. Er was een speurtocht, kinderen konden op ezeltjes
rijden en ontvingen een frietje en een ijsje. Dit evenement was
bedoeld om meer voor de jeugd tijdens de kermisdagen te
organiseren en is een succes gebleken. In overleg met de gemeente
en de kermisexploitanten wordt besproken hoe dit volgend jaar een
vervolg krijgt. Daarbij zal meer medewerking vanuit de
kermisexploitanten nodig zijn.

Op de koffie…
Ankie van Schaik vertelde over het initiatief ‘Wil je bij mij op de
koffie?’. Doel is gezellig koffie te drinken bij mensen, die je
misschien nog niet zo goed kent. Je wordt ingedeeld in een groep
van 4, die steeds wisselt en waarbij wisselend ook iemand gastheer
of gastvrouw is. Aan de eerste ronde hebben ongeveer twintig
mensen meegedaan, aan de tweede ronde dertig. Eind september
wordt een derde ronde georganiseerd. Mensen kunnen zich nog
steeds aanmelden. Frank Verberne kwam met het idee om
spellenmiddagen te organiseren. Frank sluit aan bij het
organiserend koffiegroepje om te bespreken of we dit kunnen
combineren.
Voor nieuwe Westerhovenaren
Ankie vertelde ook over het initiatief om rompertjes aan
nieuwgeboren Westerhovenaartjes te geven in overleg met de
verloskundige. Helma van Gerven vulde aan dat er ook een soort
ansichtkaart komt, die in overleg met de gemeente aangeboden
wordt aan nieuwe inwoners van Westerhoven. Zij worden
uitgenodigd voor een gesprek met Helma, zodat zij hen welkom kan
heten en enigszins wegwijs kan maken.
Zomeractie
Ankie vertelde verder dat er een badlakenactie komt (NB Inmiddels
is duidelijk dat er een ander soort actie komt), waarbij
vakantiefoto’s op Facebook gepost kunnen worden en een etentje
voor zes personen bij Het Wapen van Westerhoven gewonnen kan
worden, geschonken door Het Wapen. Nu het aantal artikelen groeit
en het verstrekken meer organisatie vraagt, heeft Maikel Theuws
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Zorgcoöperatie
Helma van Gerven doet verslag van de vorderingen van de
werkgroep die een zorgcoöperatie op wil richten. Dit vergt tijd en
zorgvuldigheid en intensief samen optrekken met de doelgroep,
vooral ouderen en hun organisaties zoals de KBO en stichting
Hoefzicht. Helma deed een oproep aan mensen met een
managementachtergrond in de zorg om mee te denken. Ronnie
Dekkers bood zich daarop aan om mee te doen. Verder vertelde
Helma, dat ze een kookclub op wil starten voor mensen uit
Westerhoven, die het leuk vinden om met elkaar te koken en eten.
Technieklessen basisschool De Ster
Johan van Beek vertelde over de technieklessen op basisschool De
Ster. Inmiddels hebben we negen enthousiaste vrijwilligers. In
maart hebben we op proef technieklessen gegeven aan de groepen
1 tot en met 4. Dit is de kinderen en de school zo goed bevallen, dat
we spontaan afgesproken hebben om een vervolg in te plannen met
groep 7. Eind mei hebben we de fiets als onderwerp genomen,
waarbij de technische staat en veiligheid besproken is, banden
geplakt werden, lampjes vervangen en uitgelegd is hoe lagers
werken. Volgend jaar is de bedoeling om elk trimester aan elke
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groep een techniekles te geven. Daarvoor zijn we nog op zoek naar
extra vrijwilligers met een technische achtergrond uit Westerhoven.
Enkele technische vrijwilligers zullen, in overleg met de gemeente,
de letters van Westerhoven plaatsen in de buurt van de rotonde. Dit
naar voorbeeld van I Amsterdam.

Gezondheidsbeurs en Gezondheidsmarkt in
Westerhoven
Zondag 3 september 2017 van 10.00 tot 17.00 uur
Gratis entree!

Enquête leden werkgroepen
Tot slot is een enquête verspreid met de vraag aan werkgroepleden
om deze in te vullen, zodat we het functioneren van WIJ
WEsterhoven kunnen verbeteren. De enquête kan ook nog
afgehaald en ingeleverd worden in De Buitengaander en wordt ook
op de website geplaatst. Komend najaar volgt een volgend
kampvuurmoment.


Ter voorbereiding op de Swim to Fight Cancer
op 26 augustus wordt aan alle (potentiële)
deelnemers een drietal trainingen aangeboden
in de IJzeren Man in Eindhoven, om de
deelnemers de kans te geven te wennen aan
zwemmen in open water. De trainingen worden
begeleid door PSV Zwemmen en de
Eindhovense Reddingsbrigade.
1: Woensdag 12 juli 08.00 uur (ochtend)
2: Zaterdag 12 augustus 09.00 uur
3. Zaterdag 19 augustus 09.00 uur
Tijdens deze trainingen zal er begeleiding zijn en worden tips
gegeven door ervaren trainers / open water zwemmers.
Deelname is gratis en aanmelding is niet nodig.
Alleen bij onweer wordt de training geannuleerd. Meer informatie
over Swim to Fight Cancer Eindhoven of inschrijven als deelnemer:
www.eindhoven.swimtofightcancer.nl
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Op 3 september a.s. organiseren we voor de vijfde keer de
Gezondheidsbeurs in de Buitengaander in Westerhoven. Dit keer
pakken we het wat groter aan en zal er op het kerkplein een
Gezondheidsmarkt zijn.
Elk jaar ontwikkelen duizenden mensen een beginnende kwaal. Te
weinig beweging, stress, verkeerd en/of te veel eten, een depressie
of vele andere oorzaken zijn daar debet aan. Als u zich weer fit en
energiek wilt voelen zijn er vele mogelijkheden om dingen anders te
gaan doen.
Op deze beurs geven diverse therapeuten uitleg over hun vak,
indien u wilt kunt u een korte behandeling krijgen en u kunt
deelnemen aan workshops.
Kortom: deze Gezondheidsbeurs en Gezondheidsmarkt hebben u
veel te bieden.
De beurs en markt worden deze keer georganiseerd door Maria
Smets (reflexzonetherapie), Merel Brandsma (klassieke
homeopathie) en Ali de Jong (shiatsutherapie).
Verder verwachten we beoefenaars van o.a. de volgende disciplines:
yoga, massagetherapie, thaise massage, rebalancing, bowen
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therapie, trager therapie, celzouten, MIR, stoelmassage, PRI en nog
meer.
Op de markt vindt u o.a. de Gezonde teut, pure chocolade, De
Theepot, RAIN en FLP, kruidengeneeskunde, bachbloesem etc.
Graag zien wij u zondag 3 september tussen 10.00 en 17.00 uur op
de markt en in de Buitengaander, Dorpstraat 9, 5563 BC in
Westerhoven.
Meer informatie vindt u op www.gezondheidsbeurs-westerhoven.nl


Neerslag blijft uit, gevolgen van droogte zichtbaarder.
In de maanden april mei en juni is maar half zoveel regen
gevallen als normaal. Ook de afgelopen winter was het
droger dan anders. Dit geldt voor Brabant en Limburg maar
ook voor België en Frankrijk waar de Maas ontspringt. Op het
land en in de sloten zijn de gevolgen van het uitblijven van
regen en de aanhoudende hoge temperaturen steeds meer
zichtbaar. Rijkswaterstaat en de waterschappen in Brabant
en Limburg houden de situatie nauwlettend in de gaten en
doen wat mogelijk is om boeren en tuinders, industrie,
natuur en andere watergebruikers van voldoende water te
voorzien.
De aanvoer van water wordt minder en als gevolg van verdamping,
daalt ook de grondwaterstand. De verwachting is dat er de komende
dagen weinig of geen regen valt en de verdamping zeer groot zal
zijn. Daarom hebben de waterschappen in Limburg en Brabant
diverse verboden afgekondigd op het onttrekken van water uit
beken en sloten om te beregenen. Oppompen van grondwater voor
beregening is alleen mogelijk als daarvoor een vergunning is
verleend.
In het beheergebied van Waterschap De Dommel hebben veel
ondernemers te kampen met ernstige droogte. Agrariërs moeten
alle zeilen bijzetten om hun oogsten veilig te stellen en als er geen
mogelijkheid is om te beregenen dreigen oogsten verloren te gaan.
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Ook voor sommige recreatieondernemers is het spannend of er
binnenkort nog gekanood kan worden in verband met het lage
water. Veel natuur is ook afhankelijk van hogere grondwaterstanden
en stroming in het water.
De waterbeheerders zijn alert zodat snel gehandeld kan worden,
ook als het weer flink gaat regenen. Het is immers nog maar een
jaar geleden dat er sprake was van enorme wateroverlast in delen
van Oost-Brabant en Noord-Limburg. Daar ging ook een periode van
aanhoudende droogte aan vooraf.
Hoe schadelijk is droogte?
Een langdurige droge periode kan schadelijk zijn voor bomen,
planten, dieren en gewassen op het land. Door de sterke
verdamping, zakt ook het grondwaterpeil en kunnen de wortels van
bomen en planten op termijn niet meer bij het water. Met
droogvallen van sloten en plassen, droogt het leefgebied van vissen
en amfibieën letterlijk op. Warm water heeft een lager
zuurstofgehalte en dat kan leiden tot vissterfte. Ook neemt in
warmer water de concentratie van opgeloste stoffen en bacteriën
toe en kunnen botulisme en blauwalg ontstaan.
Weinig water in de Maas kan naast bovengenoemde aspecten
zorgen voor problemen voor de scheepvaart en voor bedrijven die
gebruik maken van het Maaswater als koelwater.
Wat doen we eraan?
De waterschappen richten de beken en sloten zo in dat water langer
vastgehouden wordt. Een teveel aan water wordt afgevoerd om
overlast en schade te voorkomen. Op dit moment zijn de
medewerkers van Rijkswaterstaat en de waterschappen Limburg, Aa
en Maas, De Dommel en Brabantse Delta alert en voeren extra
controles uit. Ze letten op het goed functioneren van stuwen en
verdeelwerken en controleren de waterkwaliteit. Waar mogelijk
wordt water aangevoerd uit de Limburgse en Brabantse kanalen.
Ook wordt het onttrekkingsverbod van oppervlaktewater
gehandhaafd en is in een aantal situaties extra gemaaid om een
goede aan- en afvoer van water te regelen. Dat is wat we kunnen
doen. Rijkswaterstaat heeft diverse waterbesparende maatregelen
genomen bij de stuwen en sluizen. Een daarvan is het beperkt
schutten. De waterbeheerders in Zuidoost Nederland trekken hierin
samen op.
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Praktijkvoorbeelden bij De Dommel

Verder zijn in de Boven Dommel de
vistrappen dichtgezet, inclusief de
vistrap bij Vughterstuw. In het
waterinlaatgebied wordt de maximale
hoeveelheid water ingelaten om het door
het hele gebied te kunnen verspreiden
en wordt er extra gemaaid. Op diverse
plaatsen zijn stuwen hoger gezet om het
water zo lang mogelijk vast te houden.
Waterinlaat Sint-Oedenrode
staat maximaal open.

Wat kunt u doen?
Boeren en tuinders
kunnen ook zélf
maatregelen nemen om
de gevolgen van de
aanhoudende droogte
voor hun bedrijfsvoering
zoveel mogelijk te
Kleine Beerze in Oostelbeers
beperken. Bijvoorbeeld
is helemaal drooggevallen.
door water vast te houden,
minder water te gebruiken (precisie irrigatie) of de structuur van de
bodem te verbeteren. Ook in de bebouwde kom kunnen
maatregelen genomen worden. Hier is het van belang zo min
mogelijk verharding te hebben, bijvoorbeeld in de tuin, zodat het
water geleidelijk de bodem in kan zakken.
Vermijd uit voorzorg contact met water in vijvers en sloten. Met
name water waarin blauwalgen of botulisme zitten vormen een
gezondheidsrisico voor mens en dier. Houd ook de informatie van de
drinkwaterleidingmaatschappijen in de gaten. Die geven adviezen
over het gebruik van leidingwater in deze droge tijden.
Klimaatverandering
Extreme droge en natte perioden zullen vaker voorkomen en lopen
niet in de pas met het groeiseizoen van gewassen op het land en de
behoefte aan water in de natuur. Het is daarom belangrijk dat er
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voldoende grondwater beschikbaar blijft en dat de
grondwatervoorraad ook voor langere termijn wordt beschermd. De
klimaatverandering stelt Rijkswaterstaat en de waterschappen voor
belangrijke uitdagingen in het waterbeheer met gevolgen voor
gezondheid, leefbaarheid, economie en natuur.


Leuke en leerzame activiteiten in de
Huyskamer in Aquinohuis Bergeijk
Onder de titel `SAMEN GRIJS EN WIJZER` organiseren GOW
welzijnswerk en Rode Kruis in de Huyskamer, Dr. Rauppsstraat 52,
5571 CH in Bergeijk een aantal bijeenkomsten op de
woensdagmiddagen.
Er wordt informatie gegeven over gezondheid, zorg voor jezelf en
elkaar en algemene zaken over veilig thuis wonen.
U bent van harte welkom!
Woensdagmiddag van 13.30 uur tot 14.30 uur.
U bent welkom vanaf 13.00 uur. Koffie en thee staan voor u klaar.
Het programma ziet er als volgt uit:



16 augustus:
6 september:

beestjes en andere ongemakken
de week van alfabetisering

De andere middagen zijn op 11, 18 en 25
oktober 2017
Meer informatie:
Dianne Coolen, GOW Welzijnswerk
dvgisbergen@gowwelzijnswerk.nl of
Info@gowwelzijnswerk.nl Telefoonnummer: 0497-514746
Clara Corstens, Rode Kruis afdeling De Zaligheden,
telefoon: 06-23249285
De Huyskamer, Aquinohuis, Dr. Rauppstraat 52, 5571 CH Bergeijk
Telefoon: 0497-845434
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS & ADRESSEN

Bloemen
Zij vertolken het begin mei in mei,
vele bloempjes in de wei.
Wat een sneeuwveld aan bloemen.
De natuur doet haar roemen.

Alarmnummer
Politie
Gemeenschapshuis
Steunpunt ouderen
Huisarts

De groei gaat verder in de toekomst.
Wat een geruststelling als je het ziet bijen en hommels.
Zij doen hun best voor bevruchting en het leven.
Al is het toch voor hun zelve misschien maar even.

Apotheek

Het zoemen van de insecten, pas op de teek.
Hij zit te wachten op een warme week.
Zo gaat het in de natuur.
Alles volgt zich zelf uur na uur.
Bloemen zij zijn de vrucht van het leven .
Voor de mens als natuur wonder gegeven.
De rust en de liefde zij mogen het doen.
Het wandelend paartje zij geven een zoen.
De bloem zij geeft rust en tijd om te genieten hoort er bij.
Als je om je heen kijkt onder de bomen zij mogen er zijn.
In sloten en velden wat een prachtig gehoor dat geeft liefde voor.
Wat daarin leeft, zij alles geniet van het bloemenkoor.
Alle kleuren zijn er in te vinden.
Op stap de natuur in met je vrinden.
Geef de bloem het respect je kunt ze geven uit blijdschap.
Zij weet de rust te waarderen stap voor stap.
Zon, bloem, water dat is wat zij nodig heeft.
In de herfst geeft zij ook de rust dat leeft.
Op de rustplaats voor tijd en eeuwigheid.
Dat is de bloem eeuw na eeuw elke tijd.
F.v.V.
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Pastorie
Gemeente Bergeijk
Dorpsondersteuner

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)
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Provincialeweg 22
Hoefzicht 7
Dorpstraat 9
Heijerdijk 1
Leemskuilen 1E
Leemskuilen 4
Leemskuilen 23
Heijerstraat 7
Koolakkers 7

DATA
aug:
do
za.
wo.

sept:

zo.
di.
do.
do.
za.

okt:
wo.
za.
vr.

10 aug. eetpunt Hoefzicht
19 aug. oud papier
26 aug. Swim to Fight Cancer

03
12
14
14
16

sept
sept.
sept.
sept.
sept.

gezondheidsbeurs en markt
Workshop Skype / Facetime
aanvang kleine jeugdcentrale
Eetpunt Hoefzicht
oud papier

04 okt. aanvang grote jeugdcentrale
07 okt. De Westerhovense kwis
13 okt. Feestavond en uitslag Westerhovense kwis

vr. 22 september, uiterste datum inleveren kopij MikMak oktober
za. 30 oktober, de MikMak oktober 2017 verschijnt

Het “MikMak team” wenst al zijn
lezers een prettige en zonnige
zomervakantie!!
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