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Berichten rondom
kerk en parochie

Mensen hebben mensen nodig en niemand mag zeggen “maar jij
bent overbodig”. Ieder van ons heeft rechten en plichten, want
mens betekent medemens. We horen allemaal bij elkaar met gelijke
rechten en gelijke plichten. Ik hoor iemands reactie al “wanneer ze
allemaal zo hard zouden werken als ik……” De vraag is echter: wat
is jouw reactie op de ellende van je medemens hier ver vandaan?
Nee, het is niet de bedoeling dat al die mensen naar Nederland
komen omdat het hier goed leven is. Voor talloze mensen is er geen
mogelijkheid om op vakantie te gaan. Zij willen en kunnen hun land
niet verlaten, maar zij zijn wel op hulp aangewezen. Voor hen is er
in hun eigen land geen mogelijkheid om de honger te verdrijven en
een redelijk bestaan op te bouwen zonder hulp van buitenaf.
Het klinkt ons heel vertrouwd in de oren: ”Wij zijn allemaal op de
wereld om elkaar te helpen, nietwaar?” Ook is waar: het leven is
goed in het Brabantse land waar eens onze wieg heeft gestaan. Dat
is een uiterst kostbaar geschenk bij onze geboorte. We hebben
hierbij geen inspraak gehad zo van “ik wil in dit land en uit die
ouders geboren worden”. Nee, we hadden niks te willen, maar we
behoren blij en dankbaar te zijn, want adel verplicht. Hoe laten wij
onze dankbaarheid zien en in ons doen en laten blijken?”
Mensen hebben elkaar nodig, ook hier als gemeenschap. Tegen wie
dit niet wil zegt men terecht “Loop naar de maan, daar zit je
voorlopig alleen”. Hier zijn wij samen Kerk en aldus samen sterk.
Dat betekent een steun voor elkaar. Deze erfenis ons geschonken
vanuit het verleden mag niet uit gemakzucht overboord worden
gegooid. Ondanks al je inspanning is er zonder twijfel allereerst veel
reden tot dankbaarheid. Talloze mensen in de wereld hebben het
veel slechter getroffen dan wij. Zij hebben recht op onze hulp en
steun. Samen delen wij de wereld. Dat blijkt een fikse opgave. Toch
is het altijd prettiger om te helpen dan geholpen te moeten worden.
Mens is medemens.
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Verantwoord leven wil zeggen: een eigen antwoord geven om het
leven van medemensen te veraangenamen. Er is een grandioos
probleem in on s midden. Inderdaad: problemen zijn er om op te
lossen. Hoe? Er zijn vele wegen. Natuurlijk zijn er heel dure
oplossingen, maar het kan ook zonder hoge kosten. Ook hierbij zijn
wij samen sterk. Het probleem is: onze parochiële begraafplaats,
Het probleem wordt voor een groot deel opgelost met een grote,
echt ingrijpende snoeibeurt. Na deze snoeibeurt zal deze kerkhof
ook minder drassig zijn. Ook het pad naar de begraafplaats toe mag
een grote beurt krijgen. Kortom: deze opknapbeurt hoeft geen duur
karwei te worden, het vraagt wel om een grondige aanpak. Wie
komt er met de meest ideale oplossing ??
Pastoor Rijkers.
Gedoopt:

zondag 10 september 2017 : Ella, dochter van Pascal
Ziyan & Ilka Adriaans.

Overleden: Pim van Dijk, geboren 22 nov. 1932 en overleden
29 augustus 2017, 84 jaar. Uitvaart gevolgd door
begrafenis op 5 september 2017.
Agenda: woensdag 11 oktober Ouderavond 1e Communie;
woensdag 25 oktober om 2 uur: de 1e bijeenkomst
Communicanten in de Pastorie.
Zaterdag 28 oktober om 19,00 uur: we herdenken de
overledenen van het laatste jaar.

-3-

maandag
9.00 – 11.15
13.30 – 16.30
maandag
14.00 – 15.30

2e - 9e - 16e - 23e - 30e
meer bewegen voor ouderen
biljarten en kaarten
9e - 16e - 23e - 30e
bespreking van Engelse romans

dinsdag
13.30 - 16.30
13.30 – 16.30

3e - 10e - 17e - 24e - 30e
koersbal
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
woensdag

4e
kienen
4e - 11e - 18e - 25e
volksdansen
koorrepetitie “De Wielewaal”
11e - 18e - 25e
kaarten en biljarten
4e - 11e - 18e - 25e
jeu de boules
bridgen Multi Colour
25e
seniorenmarkt in de Kattendans in Bergeijk

donderdag
17.30
donderdag
14.00 – 17.00

12e
eetpunt bij Woest
26e
modeshow

vrijdag
9.30 - 12.00
9.30 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 16.00

e

e

e

e

6 - 13 - 20 - 27
dagbesteding
servicepunt R.S.Z.K
lunch.
dagbesteding
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vrijdag
6e - 13e - 27e
14.00 – 15.00 fysiogym
15.00 – 16.00 fysiogym
vrijdag
27e
13.30
vergaren van de MikMak
zaterdag
7e
koersbaltoernooi in Hapert
Alle activiteiten zijn in Hoefzicht tenzij anders aangegeven.

Menu Eetpunt Hoefzicht/Woest
Iedereen vanaf 55+ is van harte
welkom, prijs € 10,00

Activiteiten voor ouderen
oktober 2017

do. 12 oktober 2017
tomatensoep
visburger
of
kipburger
Verrassingsdessert
Aanvang: 17:30 uur
Reserveren bij Mieke van Aalst
Tel: 040-2213047
E-mail: miekevanaalst@hotmail.com
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KLEINE JEUGDCENTRALE
De vorige aankondiging was abuis en de Kleine Jeugdcentrale begon
niet op 14 september. Deze begint op donderdag 28 september. Op
de website staan de overige data. Ook hier kost deelname € 1,-.
De kleine Jeugdcentrale is voor kinderen van groep 3 en 4.


LEZING
We proberen iedere maand een gezond onderwerp aan de orde te
laten komen. Houd ook onze website in de gaten voor de volgende
onderwerpen! 9 Oktober is de aftrap van een lezingencyclus door
Esther Roijmans:
ZIEKTE IS EEN HELINGSPROCES; kennismaking met de
Biologische Natuurwetten.
Iedereen kent wel iemand die is getroffen door een ernstige of
chronische ziekte. Misschien ben je het zelf wel of ben je er bang
voor?
Overkomt je dit? Is het voorbestemd? Domme pech? Maakt mijn
lichaam een fout? Is er iemand iets te verwijten?
Allemaal heel menselijke vragen die vaak zonder antwoord blijven.
Tot NU. …
De Vijf Biologische Natuurwetten (opgesteld door Dr. R.G. Hamer)
geven een totaal andere kijk op ziekte en gezondheid.
Het verband tussen lichaam en geest staat hierbij centraal.
Aan iedere ziekte gaat een emotionele conflictshock vooraf.
Niet WAT je meemaakt maar HOE je dit hebt beleeft, speelt een
belangrijke rol.
Wat vertelt mijn lichaam?
Na de emotionele opluchting volgt een volkomen logisch,
voorspelbaar en verklaarbaar proces van genezing (ziekte).
Ziek zijn aan het begin van je vakantie of hoofdpijn in het weekend
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of ziek terwijl je eindelijk een nieuwe baan hebt..….
Iedereen heeft dit weleens ervaren.
Elke ziekte is dus het resultaat van een gebeurtenis die jou
emotioneel raakt.
Bijv. een onverwacht ontslag, een opmerking die je als zeer
kwetsend hebt ervaren, een sterfgeval van een dierbare….
Wat we niet beseffen is dat dit bovenstaande geldt voor alle acute
en chronische ziektes.
Wat een rijkdom als je dit gaat begrijpen en dus zelf weer
verantwoordelijk wordt voor je eigen gezondheid!
Stop met de strijd tegen de symptomen; tijd voor inzicht en begrip
Deze lezing is geschikt voor iedereen die zijn of haar gezondheid
weer in eigen hand wil nemen.
Voorkomen is beter dan genezen:
Verdiep je in de biologische wetten terwijl je nog gezond
bent!
Maandag 9 okt aanvang 20 uur de Buitengaander, Dorpstraat 9 in
Westerhoven
Entree: 10 euro incl. kop koffie of thee
Graag vooraf aanmelden: esther.roijmans@online.nl
of 06-25572654


HALLOWEEN (zie nieuwsbrief)
AGENDA
04
07
09
10
11
13

okt.
okt .
okt.
okt .
okt
okt

Aanvang Grote Jeugdcentrale (11x)
Westerhoven’quizzzzzz’
Lezing ‘Ziekte is een helingsproces’
Digicafé ‘Veilig bankieren’
Schoolvoorstelling Kinderboekenweek
Feestavond Westerhovenkwis
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16
19
20
21
22
27
28

okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt

Aanvang Herfstvakantie, gewijzigde openingstijden
De Buitengaander heeft avondsluiting i.v.m. BHV-training
Halloweenworkshop I
Expositie Fotoclub De Verbeelding
Expositie Fotoclub De Verbeelding
Halloweenworkshop II
Halloweenparty en Griezeltocht


Dinsdag 12 september 9.00-11.00 uur: 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…
Eerst Uitleg… en dan zelf aan de slag met skype of andere digitale
vragen.
Dinsdag 10 oktober:
Dinsdag 14 november:
Dinsdag 12 december:

Veilig bankieren i.s.m. De Rabobank
Online boodschappen doen
Veilig internetten

Iedereen kan digitaal wijzer worden.
Welkom bij de digitale cafés van Bibliotheek De Kempen in
De Buitengaander.
BIBLIOTHEEK DE KEMPEN
Nieuw programma Digitaal cafe van Bibliotheek De Kempen
in de Buitengaander in Westerhoven start op dinsdag 12 sept
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.
Voor wie?
Het tabletcafé / digitale café is voor iedereen vrij toegankelijk en
vindt steeds plaats op de tweede dinsdag van de maand van 9.00u
en 11.00u, in De Buitengaander.
Tijdens het digitaal café is er altijd iemand aanwezig van Bibliotheek
De Kempen en Stichting Ouderen & Informatietechnologie Bergeijk
(Computerlessen Bergeijk).
Maandelijks thema:
Na de vakantie staat iedere maand een thema centraal. Na een
korte uitleg, demonstratie, gaat u zelf aan de slag met hulp van de
medewerkers.
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Meer over digitale cafés op www.bibliotheekdekempen.nl.

GEZOCHT: SCHOONMAKER M/V
De Buitengaander is op zoek naar een zelfstandig schoonmaakster
voor 6 uur per week. Inzet in principe op dinsdag- en
donderdagochtend.
Na een weekend - evenement soms ook op maandag. Het gaat om
een betaalde functie. Informatie: bel Marloes van Beek 0402013961, info@buitengaander.nl
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Halloweenfeest & Griezeltocht
Griezeltocht:
Op zaterdag 28 oktober vindt er in de
Buitengaander een groots
Halloweenfeest plaats.
Een onderdeel van dit feest is de
huiveringwekkende griezeltocht. Deze
tocht voert u gedurende een dik uur
wandelen langs allerlei spookachtige,
huiveringwekkende, bloedstollende en beangstigende taferelen, op
zoek naar de verdwenen jongeren…….. Ach wist u dat nog niet? Het
is werkelijk vreselijk, kijk maar op onze Facebookpagina!
We kunnen natuurlijk niet onder doen voor vorig jaar en de
werkgroep zal weer haar uiterste best doen om iedereen flink te
laten griezelen.
Als u deel wilt nemen aan de griezeltocht dan is opgave
vooraf verplicht.
De kosten voor deze tocht bedragen € 3,- p.p. Graag gepast
betalen bij aankomst in de Buitengaander.
Vanwege de vervoersplanning en de groepsindelingen moeten we
deze verplichting doorvoeren. Omwille van het vervoer als onderdeel
van de tocht, mag een aanmelding/groep niet meer dan uit
maximaal 6 personen bestaan.
U kunt zich opgeven tot dinsdagavond 24 oktober 20:00 uur
door een mail met de vermelding van uw naam en die van uw
groepsgenoten (max. 6 personen per groep) én alle leeftijden te
sturen naar: halloweentocht.buitengaander@outlook.com
U ontvangt dan uiterlijk op vrijdag 27 oktober, vóór 22:00 uur een
mail van ons retour met de bevestiging van uw deelname.
Deze mail geldt als uw ticket dat u op 28 oktober bij de
inschrijving moet overleggen; deze mail meebrengen dus.
Op het ticket staat uw groepsnummer aangegeven en hoe laat u
zich uiterlijk bij de inschrijving in de Buitengaander dient te melden.
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Deelnemers jonger dan 12 jaar moeten begeleid worden door hun
ouders en iedereen doet op eigen risico aan de tocht mee.
Voor alle duidelijkheid: zonder opgave vooraf en overlegging
van uw ticket en betaling kunt u niet deelnemen aan de
griezeltocht!!!!!
Halloweenfeest:
Gedurende de avond is er vanaf 19:00 uur volop vermaak in de in
Halloweensfeer omgetoverde Buitengaander. Jong en oud kan
deelnemen aan een aantal leuke workshops. En natuurlijk is
iedereen welkom om voor de gezelligheid te komen borrelen.
Bovendien kunt u genieten van een aantal verrassende optredens!
Uiteraard komt uzelf ook passend verkleed naar het Halloweenfeest.
Voor de mooist verklede staat er een leuke prijs te wachten.
Al met al belooft het weer een spannende, leuke en
huiveringwekkende feestavond te worden.
Wij hopen u dan ook te mogen begroeten op het 3e Westerhovense
Halloweenfeest.
Verschrikkelijke Vrijwilligers
In de voorbereidingen voor het Griezelfeest en Spooktocht kunnen
we altijd
extra hulp gebruiken; knutselaars voor de spooktochtonderdelen,
spoken in de tocht, hulp op het feest, versieren van de zaal….. etc.
Heb je zin om deelgenoot te zijn van alle voorpret en tijdens de
avond zelf, wil je de deelnemers aan de festiviteiten eens de stuipen
op het lijf jagen? Meld je aan via: info@buitengaander.nl
Halloween Knutsels & Frutsels 1
20 oktober – 19:00 uur – 22:00 uur
Met het spookgebeuren voor de deur moeten we
vaart maken met de decoraties.
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Heel simpel: U komt een avondje lekker knutselen en het kost u
géén cent! Hoe klinkt dat? Wij zorgen voor materialen en
verklappen nog niet wat er gemaakt gaat worden. Heel
geheimzinnig houden we het, als voorpret op het Halloweenfeest op
28 oktober. Een ietsiepietsie handigheid is wel gewenst maar
moeilijk wordt het écht niet. En om het extra aanlokkelijk te maken
schenken we er een voortreffelijk bakje koffie (of thee) bij, daar is
niks griezeligs aan. De decoraties worden gebruikt voor het opnieuw
fantastische griezelfeest! Vanaf 19.00 uur kunt u terecht in de
Hobbyruimte.
Om te zorgen dat we voldoende materialen hebben vinden we het
fijn als u zich tijdig (voor 15 oktober) aanmeldt:
info@buitengaander.nl
Halloween Knutsels & Frutsels 2
27 oktober – 19:00 uur – 22:00 uur
Het komt nu gruwelijk dichtbij…..Dit is een knutsel & frutselavond
met als thema Pompoenen snijden. En omdat het ieder jaar zo
gezellig is doet u zéker (weer) mee.
Deelname is gratis maar we verwachten van u dat u zich eens goed
uitslooft om de meest schitterende versiering te maken die we
tijdens het Halloweenfeest gaan gebruiken in De Buitengaander.
Beschouw het dus maar als een korte
expositie. En vooruit, voor wat hoort
wat; u snijdt voor ons een mooie
pompoen, wij zorgen voor de koffie en
een drankje!! We beginnen om 19.00
uur, kom gezellig meedoen. Heb je zelf
messen, gutsen of een snij set; breng
dit gerust mee.
En om te zorgen dat we voldoende
pompoenen hebben vinden we het fijn
als u zich tijdig (voor 22 oktober)
aanmeldt: info@buitengaander.nl
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Soepactie t.b.v. het Halloweenfeest
Om de huiveringwekkende griezeltocht, een passende
zaalinrichting en workshops te kunnen bekostigen houden
we een soepactie.
Onze huisheks heeft een voortreffelijk recept voor betoverend
lekkere pompoensoep. Deze vers gebrouwen soep is te koop in
De Buitengaander, een bak 600 ml. voor € 4,50!
Dit is echter de bevroren versie. (Wíj kunnen niet heksen maar echt
waar, ú tovert hiermee een heerlijk hapje op tafel….)
De soep is te bestellen via een mail naar info@buitengaander.nl
Vermeld bij uw bestelling s.v.p. duidelijk uw naam, adres en
huisnummer.
De door u bestelde bak(ken) wordt bij u thuis bezorgd op zaterdag
21 oktober. U kunt deze dan aan de bezorger afrekenen. Wij hopen
op uw steun te mogen rekenen. Vanaf 9 oktober is de soep ook te
koop in De Buitengaander. Eet het en je weet het!
Met vriendelijke groet,
De organisatie: Marieke Brouwers, Jacques van Beek, Marcel Das,
Miranda Kuylaars, Marloes van Beek, Frank Claas.

- 13 -

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Taxbus
In april/mei 2017 is in de regio
Zuidoost-Brabant onder de
gebruikers van Taxbus,
vervoer voor mensen met een
beperking en senioren, een
klanttevredenheidsonderzoek
uitgevoerd. Met een gemiddeld
rapportcijfer van 7,9 blijken klanten duidelijk tevreden te zijn over
de kwaliteit van Taxbus. Klanten van Taxbus zijn vooral tevreden
over behulpzaamheid van telefonisten en chauffeurs. Stiptheid en
klachtafhandeling worden iets minder positief beoordeeld.
Het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd met behulp
van een enquête onder recente gebruikers van Taxbus. Gevraagd is
naar hun reisgedrag en naar hun mening over de kwaliteit van de
dienstverlening rond de ritreservering, chauffeur, voertuig, prijs,
stiptheid en klachtafhandeling.
Uitkomsten enquête
Uit de enquête blijkt dat 63% van de respondenten meerdere keren
per maand met Taxbus reist. Taxbus wordt veruit het meest gebruikt
om op bezoek te gaan bij familie en kennissen. In het algemeen
blijken de klanten van Taxbus tevreden te zijn over de
dienstverlening van vervoerders Connexxion, Alptax en Van der
Wijst. Het algemene oordeel over de rituitvoering (7,86) is
nauwelijks gedaald ten opzichte van 2016 (7,91). De tevredenheid
over de dienstverlening van de regiecentrale (7,97) is gelijk
gebleven.
Het meest tevreden zijn de klanten over aspecten gerelateerd aan
de dienstverlening door de telefonisten van de reserveringslijn en de
chauffeurs. Hierbij valt te denken aan klantbenadering, het rijgedrag
en het veilig vastzetten van de rolstoel. Klanten zijn iets minder
tevreden over het op tijd opgehaald worden, het naleven van de
maximale omrijtijd en de afhandeling van klachten.

reden waarom de respondenten geen gebruik maken van het
openbaar vervoer zijn lichamelijke beperkingen. Verder worden
loopafstand tot het openbaar vervoer en onvoldoende begeleiding
relatief vaak genoemd. Iets meer dan een kwart van de
respondenten geeft aan het openbaar vervoer te overwegen indien
er geen belemmerende factoren zouden zijn.
Aandachtspunten
De uitkomsten van dit onderzoek zijn reden om aandacht te blijven
besteden aan het op tijd opgehaald worden en het op tijd aankomen
op de plaats van bestemming. Dit geldt ook voor de
klachtafhandeling. De uitkomsten over de belemmeringen bij het
Openbaar Vervoer worden meegenomen als aandachtspunt bij de
verdere ontwikkeling van het doelgroepenvervoer en het openbaar
vervoer in Zuidoost-Brabant.

Nieuws van de Dierenbescherming
In de week van 1 tot en met 7 oktober
( 4 oktober Dierendag !! ) komt de
collectant van de Dierenbescherming bij
u langs voor een bijdrage voor het werk
van de Dierenbescherming.
De opvang van asieldieren, het laten
rijden van de dierenambulance, voorlichting en
inspectiewerkzaamheden na melding is maar een greep uit de vele
taken van de Dierenbescherming.
Het collectegeld zal worden besteed aan dieren in nood in de regio.
Steun ons ! Dank voor uw bijdrage !
Meld je aan als vrijwilliger en help mee met de collecte !
Bel Gera Appels 06-46905335.

In het onderzoek zijn dit keer enkele extra vragen gesteld over
eventueel gebruik van het openbaar vervoer. De meest genoemde
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Van 20 t/m 25 november organiseert
het Nationaal MS Fonds de landelijke
huis-aan-huiscollecte om geld in te
zamelen voor onderzoek naar de
ziekte Multiple Sclerose.
MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. In
Nederland hebben meer dan 17.000 mensen MS, en jaarlijks krijgen
800 mensen de diagnose. De eerste ziekteverschijnselen openbaren
zich meestal tussen het 20e en 40e levensjaar en het is de meest
invaliderende ziekte onder jonge mensen in Nederland. Veel
voorkomende klachten van MS zijn moeheid, oogklachten,
krachtverlies, coördinatiestoornissen, blaasproblemen en
gevoelsstoornissen.
Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog
niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan
worden. Met de opbrengst van de collecte investeert het Nationaal
MS Fonds in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.
Wil jij dat mensen met MS zich beter voelen door jou?
Word collectant. Help MS-patiënten. Collecteren is niet moeilijk en
kost maar 2 uur van je tijd. En het is nog leuk ook.
Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld
je snel aan. Samen staan we sterker tegen MS!


Vrijwilligers gezocht!!
Wij Westerhoven verbindt… De maaltijd samen met iemand kunnen
gebruiken zorgt ervoor dat men in ieder geval tijdens dit moment
van de dag niet alleen hoeft te zijn. Men kan genieten van elkaars
verhalen, grappen maar ook soms moeilijke momenten met elkaar
delen. Of je nu jong bent of ouder, dat maakt niet uit!
Wij Westerhoven werkgroep ‘Wij worden ouder’ gaat in
samenwerking met KBO en Hoefzicht de mogelijkheid bieden om 1 x
per maand samen de maaltijd te kunnen gebruiken.
Samen gaat men inkopen doen en de maaltijd bereiden, want ook
onder het doppen van de boontjes en het schillen van de aardappel
kunnen mooie/sterke verhalen verteld worden!
Onze werkgroep zoekt nog vrijwilligers die samen ervoor zorgen dat
deze activiteit 1 maal per maand kan doorgaan! Heeft u dus op
dinsdagavond tussen 16.30u en 19.00u tijd en lijkt het u wel wat
om dit project te ondersteunen? Stuur dan een persoonlijk bericht
naar:
Ellen Coppens-Winters (06-150 857 78)
of Helma van Gerwen (06-527 651 50),
dan nemen wij contact met u op.

Op DONDERDAG 5 oktober a.s. vindt in
Westerhoven de kledinginzamelingsactie
van Sams Kledingactie Voor Mensen in
Nood plaats.
U kunt uw goede nog draagbare kleding, schoeisel en
huishoudtextiel in gesloten ingesloten plastic zakken afgeven bij de
volgende adressen:
Marietje van Zandvoort, Lindenstraat 28
Mimi Brugmans, Heijerstraat 19A.
Voor meer informatie over Sams Kledingactie voor Mensen in Nood
en de gesteunde projecten kunt u kijken op
www.samskledingactie.nl of bellen naar 0882080100.
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Beste leden van de KBO Westerhoven en alle andere
geïnteresseerden.

NIEUWS VAN FANFARE IRENE

Graag willen wij U uitnodigen om op donderdag 16 november mee
te denken over de toekomst van de zorg in Westerhoven. Hoe mooi
zou het zijn om , als U hulpbehoevend bent, alle zorg in ons eigen
dorp te hebben, zodat U letterlijk Uw hele leven lang in
Westerhoven kunt blijven wonen.
Vanuit Wij Westerhoven is er al enige tijd een groepje actief, die zich
daar voor in wil zetten.
Op deze avond willen wij U graag meer informatie geven hierover en
wat vooral van belang is, om jullie ideeën hierover te horen.

Za. 07 oktober
Za. 18 november
Zo. 19 november
Vr. 24 november
Za. 25 november

Wethouder Stef Luijten zal een woordje doen, om de veranderingen
in de zorg toe te lichten en wat dat wellicht voor nu en in de
toekomst betekend.
We verwachten jullie allemaal om 18.45 uur in de zaal van
Hoefzicht.
Uiterlijk 19.00 uur gaan we beginnen met de avond.
Namens de werkgroep Wij Westerhoven, KBO, Hoefzicht en
Dorpsondersteuner heten we U van harte welkom!

Oud-ijzeractie
Oud-papier-actie
Intocht Sint Nicolaas
Themaconcert 1e
Themaconcert 2e

Oud-ijzeractie en elektronica-actie 07 oktober
Op 07 oktober a.s. komen we weer bij u langs om uw oud ijzer
en overbodige of kapotte elektro- en elektronica-spullen op te halen.
Grasmaaiers, oude tv-s, radio’s, mixers, telefoons, wasmachines,
computer- en keukenapparatuur enz. enz. eigenlijk alles waar een
stekker aan zit.
N.b. wellicht overbodig te melden maar wat wij niet mogen
meenemen
zijn: koelkasten, gasflessen en autobanden, hout ed.
Vanaf 09.00u gaan wij rond in het dorp.
Met vriendelijke groet :

Bij vragen kunt U contact opnemen met Dorpsondersteuner Helma
van Gerven, 06-52765150
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Themaconcerten
Er wordt momenteel druk geoefend en gewerkt aan de
voorbereidingen van ons inmiddels 2-jarig Themaconcert van eind
november.
Het Thema dit jaar staat in het teken van het Wilde Westen.
De naam Westernhoven spreekt dan ook voor zich. Het concert
wordt gegeven in de Buitengaander. Over de kaartverkoop wordt u
nog nader geïnformeerd. Noteert u alvast de data in uw agenda.
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.
Bij interesse meldt u zich aan via onderstaande mail.
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
PROEVEN AAN MUZIEK MAKEN
Muziek maken is een geweldige invulling van uw vrije tijd.
Als 30+er met muziek beginnen! Wij zeggen 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
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€ 1281,53 voor KWF
Kankerbestrijding
De collecte voor KWF
Kankerbestrijding in Westerhoven
heeft maar liefst € 1281,53 opgebracht. Dankzij uw vrijgevigheid
kan KWF investeren in nieuwe doorbraken in kankeronderzoek,
zodat we samen de dag steeds dichterbij brengen dat niemand meer
hoeft te sterven aan kanker.

Over KWF Kankerbestrijding
Tijd vul je elke dag opnieuw in met
ervaringen. Mooi, droevig, leuk,
lekker, druk of saai. En tijd is
misschien wel het meest waardevolle dat je hebt. Meestal besef je
dat pas als het niet meer zo vanzelfsprekend is.
Dankzij doorbraken in kankeronderzoek overleven patiënten nu
bepaalde soorten kanker waar ze vroeger aan zouden zijn
gestorven. Sinds de oprichting van KWF in 1949 is het percentage
patiënten dat 5 jaar na hun diagnose nog in leven is, gestegen van
25% naar 62%. Door innovatie en techniek kunnen we nieuwe
doorbraken in kankeronderzoek versnellen. Als je geld geeft voor
onderzoek, geef je dus eigenlijk tijd aan iemand met kanker. Lees
meer over actuele ontwikkelingen op het gebied van
kankeronderzoek op kwf.nl/nieuwedoorbraken
KWF-afdeling Westerhoven
Willianne Lepelaars
Kitty Claes
Collectant gemist?
Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog een bijdrage leveren?
Dat kan!



Doneer online via kwf.nl
Sms ‘gift’ naar 4333 en doneer eenmalig 3 euro
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Eenzaamheid: ook een probleem onder jongeren
Vandaag start de Week tegen Eenzaamheid. Uit onze Jeugdmonitor
van 12 t/m 18 jarigen 2015 blijkt dat in onze regio bijna een kwart
van de jongeren eenzaam is.

Speelgoed- en kinderkledingbeurs
Riethoven
Organisatie door de Bevers van Scouting Riethoven/Westerhoven.
Zondag 8 oktober van 10.00 tot 12.00 uur
De beurs wordt gehouden in gemeenschapshuis
“De Rietstek”,
Hennepstraat 6A te Riethoven.

S
Entree is GRATIS.
p
Wat heeft de beurs te bieden:
 Baby- en kinderkleding, speelgoed, spelletjes, kinderfietsen,
e
benodigdheden voor de babyuitzet (buggy’s, boxen, buikdragers,
etc.) en nog veel meer!
 40 kramen / tafels!e
Verkoop vanlspeelgoed en/of kinderkleding is
door middel van tafelhuur à € 7,50 per tafel.
g
Indien u een tafel wilt huren, dan kunt u zich aanmelden via e-mail.
U ontvangt daarna de gedetailleerde informatie over de speelgoedo
en kinderkledingbeurs.
e kunt u contact opnemen met
Voor meer informatie
Jozé de Bont van Scouting Riethoven/Westerhoven
via mail naar
d zjoepie-hiepra@hotmail.com
www.scoutingriethoven.nl
e
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De sociale omgeving van jongeren speelt zich steeds meer af online. Uit ons
onderzoek komt naar voren dat jongeren die meer gebruik maken van
sociale media, over het algemeen minder eenzaam zijn. Echter, een kleine
groep jongeren blijkt kwetsbaar te zijn voor het gebruik van sociale media:
jongeren met een laag zelfbeeld en veel negatieve online ervaringen
worden nog eenzamer naarmate ze er meer gebruik van maken.
Een slechte band met ouders belangrijkste voorspeller van
eenzaamheid
Het onderzoek laat eveneens zien dat een slechte band met de ouders de
belangrijkste voorspeller is van eenzaamheid onder jongeren. Ook jongeren
uit eenoudergezinnen, van allochtone afkomst en jongeren met lager
opgeleide ouders zijn vaker eenzaam.
Eenzaamheid komt met name
voor in de grote gemeenten
In de gemeenten Eindhoven,
Helmond en Veldhoven is
ongeveer een kwart van de
jongeren eenzaam.
Deze eenzaamheid hangt deels
samen met het feit dat in deze
gemeenten meer jongeren wonen
met een etnische achtergrond en
juist deze jongeren zijn vaker
eenzaam. Wel blijkt uit het
onderzoek dat jongeren in grote
Emotionele eenzaamheid onder jongeren 12 t/m 18 jaar
gemeenten meer emotionele
in de regio Brabant-Zuidoost (%)
eenzaamheid ervaren dan jongeren
in kleine gemeenten.
Nog weinig eenzaamheidsinterventies gericht op jongeren
In Nederland zijn nog weinig interventies op het gebied van eenzaamheid
specifiek gericht op jongeren. De vele factoren die samenhangen met
eenzaamheid vragen om maatwerk. Denk aan speciale voorlichting en
training op het gebied van sociale media, cognitieve gedragstherapie en
sociale vaardigheidstraining. Ook bewustwording van ouders kan bijdragen
aan het oplossen van dit probleem.
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Verwachting
Wat gaat de tijd de tijd toch snel
Zeker, de feest dagen zijn voorbij dat wel,
Naar de verwachting van beter weer
Deze kom dichter bij dag na dag keer op keer.
Af en toe schijnt het zonnetje
We lopen al gauw een ommetje,
Soms bij avond al de mooie zonnegloed
Dat geeft blijheid , met weer de nodige moed.
De mensen zijn als een natuur product zij zien het wel
Er staat weer nieuwe verwachting op spel ,
Vliegende kraaien in grote vluchten
Zij zoeken het op in de verre luchten.

Die verwachting daar moet men naar streven
Eenieder in eigen omgeving moet men proberen te leven,
Laten we hiervan doordrongen zijn
Dan pas wordt het leven en toekomst fijn.
Laat de lente spoedig in de mensen harten komen
Met blad en bloesem aan de bomen,
Die verwachting is en zal er blijven
De zon zal komen de donkerte zal verdwijnen.
F.v.V.

De carnaval met lawaai en muziek
In optocht in vele leuke kleuren zoals je ziet,
Het met vele deelnemers uitgedrukt, gedragen
Volgend festijn vragen, het er maar op wagen.
Leve de lol hoe dan ook
Een lekker pilsje niet in de rook,
Een ieder komt en gaat er naar kijken
Hoe en wat je kan maken met plezier verrijken.
De tijd gaat verder steeds maar door
Ook de natuur zet alles in het goede spoor,
Laten we met zijn allen, wie we ook zijn
Gepast plezier beleven zonder pijn.
De aarde met haar wijd en zijd
Haar grootheid ten allen tijd,
De waarden der mensen moet blijven
Laat ons dit allen verblijden.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS & ADRESSEN

4

5

22

5

18

8

21

9

4

11

15

16

5

22

15

15

18

2

4

4

18

4

1

20

9

19

Alarmnummer
Politie
Gemeenschapshuis
Steunpunt ouderen
Huisarts

14

Apotheek

4

5

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:

7

5

19

3

8

15

20

5

14

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
okt:

wo.
do.
za.
za.
vr.
za.
za.

04
12
07
07
13
21
28

nov.
do.
za.
zo.
vr.
za.

okt.
okt.
okt.
okt.
okt.
okt.
okt.

16
18
19
24
25

nov.
nov.
nov.
nov.
nov.

aanvang grote jeugdcentrale
eetpunt Hoefzicht
Oud-ijzeraktie, fanfare
De Westerhovense kwis
Feestavond en uitslag Westerhovense kwis
oud papier
Halloweenfeest & griezeltocht
Lezing, de zorg in de toekomst in Westerhoven
Oud papier
Intocht St. Nicolaas
Themaconcert Fanfare
Themaconcert Fanfare

vr. 20 oktober, uiterste datum inleveren kopij MikMak november
za. 28 oktober, de MikMak november 2017 verschijnt
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