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Berichten rondom
kerk en parochie

Agenda:
Gedoopt:
zo. 26 oktober: Demi, dochter van Jens en Renate Kiepen –
Rombouts.
Overleden:
di. 07 nov.:

Zaterdag 25 november a.s. vieren we in de Kerk het feest van
Christus, Koning van het heelal. Zijn beeld staat groot op ons
kerkplein. Aan sommige dingen zijn we totaal gewend geraakt,
zodat het ons niet meer opvalt. Of er wordt mee gespot. Dat
gebeurde 2000 jaar geleden al: ”Een mooie Koning!” Hij krijgt een
kroon op Zijn hoofd van doorntakken en een purperen mantel om.
Zo gaat Hij de geschiedenis in met alle vernedering die hierbij hoort.
Een Romeins burger mocht niet gekruisigd worden. Maar alle
wapens van het kwaad (vernedering, pijn en spot en tenslotte de
dood) heeft Hij overwonnen, de dood kon Hem niet vasthouden. Hij
is uit het graf opgestaan en leeft voor altijd. Ondanks dit alles
blijven er spotters en mensen die deze Koning de rug toekeren.
Onze gedachten gaan uit naar het Kerstfeest. Ook dit feest wordt
over de hele wereld gevierd, zelfs op plaatsen waar het dan volop
zomer is. De Kerststal brengt in beeld wat er is gebeurd volgens het
Evangelie, hoe Jezus’ leven is begonnen ver van huis, als minste der
mensen. De weken vooraf, de Advent, nodigen ons uit om inhoud te
geven aan het Kerstfeest. In de kerk en ook op het kerkplein en in
vele huiskamers staat de Kerststal. De heilige Franciscus heeft dit
alles voor her eerst in beeld gebracht met als gevolg: de ons
bekende kerststalletjes naar aanleiding van het Evangelie-verhaal.
zondag 24 december vieren wij Kerstavond en ’s maandags
1e Kerstdag. Dit betekent ook dat Oudejaarsavond op zondag valt en
dat op maandagmorgen het nieuwe jaar 2018 begint. Ik wens ieder
van U van harte een Gezegend Kerstfeest toe en een voorspoedig
2018.

Toos Bekkers – Hoeks, 88 jaar.

ma. 27 nov.:

half 4: Kinderkoor oefent in pastorie,
’s avonds om half 9 Parochievergadering.

ma. 11 dec.:

half 4: kinderkoor in Pastorie, ’s avonds
om half 7 Vormelingen en om 7 uur Misviering met
St. Ambrosius-gilde.

di. 12 dec.:
za. 16 dec.:
wo. 20 dec.:

8 uur bijeenkomst van de Ziekenbezoekgroep.
opbouw van de Buiten-kerststal op het kerkplein.
Bijeenkomst van de Communiekanten van 2 tot 4
uur ’s middags.
Repetitie in kerk van 18.30uur tot 19.30 uur
voor het Kinderkoor.

vr. 22 dec.:

Kerkdiensten met Kerstmis:
Zondagavond 24 december
17.30 uur: Viering van Kerstmis met kinderkoor.
22.30 uur: Viering van Kerstmis met Gemengd Koor.
Maandag, Kerstmorgen:
10.30 uur: Viering van Kerstmis (Gemengd Koor)
Zondagavond 31 december:
19.00 uur oudejaarsavond Misviering (Gemengd Koor)

Pastoor Rijkers.
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WESTERHOVENS WINTERFEEST
in zicht

Activiteiten voor ouderen
December 2017

maandag
9.00 – 11.15
13.30 – 16.30
maandag
14.00 – 15.30
dinsdag
13.30 – 16.30
13.30 – 16.30
woensdag
13.30 – 16.30
woensdag
8.50 – 9.50
woensdag
10.15 – 11.15
woensdag
13.30 – 16.30
woensdag
14.00 – 16.00
19.45 – 23.00
donderdag
17.30
donderdag
14.30
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

4e - 11e - 18e
meer bewegen voor ouderen
biljarten en kaarten
11e - 18e
bespreking van Engelse romans
5e - 12e - 19e
koersbal
servicepunt R.S.Z.K.
6e
kienen
6e - 13e - 20e - 27e
volksdansen
6e - 13e - 20e - 27e
koorrepetitie “De Wielewaal”
13e - 20e - 27e
kaarten en biljarten
6e - 13e - 20e - 27e
jeu de boules
bridgen Multi Colour
14e
eetpunt bij Woest
21e
kerstviering van K.B.O. Westerhoven
1e - 8e - 15e - 22e - 29e
dagbesteding
Alle
servicepunt R.S.Z.K
activiteiten
lunch.
zijn in
dagbesteding
Hoefzicht
fysiogym
tenzij anders
fysiogym
aangegeven
e
29
vergaren van de MikMak
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Zondag 7 januari staat het kerkplein weer bol van gezelligheid. De
organisatie is al druk bezig met de voorbereidingen van een nieuw
programma. En geen paniek, de basis ingrediënten als draaimolen,
lasergamen, glühwein en vuurwerk blijven bestaan.
Welke organisatie of vereniging wil ondersteunen om in
Westerhoven de saamhorigheid een handje te helpen en deelnemen
aan de organisatie? Of heb je als persoon zin om mee op te
bouwen, een hutje te bemannen, hand en span diensten te
verlenen, mee op te ruimen of te poetsen? Er is altijd veel te
gebeuren en je bent van harte welkom. Loop eens binnen in De
Buitengaander of stuur een reactie via info@buitengaander.nl

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.
Ook 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.
Het volgende Digi-café is op dinsdag 12 december van 09.00 tot
11.00 uur met als thema ‘Veilig internetten’.

AGENDA
04
12
15
16
23

dec
dec
dec
dec
dec

Lezing Reflexzone therapie; GEANNULEERD
Digi-café ‘Veilig internetten’
Winterconcert In Stijl Kloos & Maas
Winterconcert In Stijl Kloos & Maas
Kerstvakantie; De Buitengaander is gesloten
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Wie deze winter echt
verrast wil worden met een
bijzondere optreden kan
terecht bij zanggroep Kloos
uit Westerhoven.
15 En 16 december presenteert zanggroep Kloos het winterconcert
“IN STIJL KLOOS EN MAAS” in de Buitengaander in Westerhoven
Kloos gaat deze winter een beetje “vreemd”, maar dan wel in stijl.
Kloos treedt voor twee dagen in het muzikale huwelijk met de band
MAAS. Het zal een korte samensmelting zijn, maar dan ook een hele
bijzondere.
Zanggroep Kloos heeft zich in het verleden op vele podia laten zien
en horen als een modern eigentijds koor met een keur aan
arrangementen. Van close harmonie tot pop en rock. Goede naam
gekregen door kwaliteit en originaliteit.
Voor een nieuw optreden was Kloos op zoek naar een partner, voor
even. Maar dan wel een uitdagende stoere partner. Een geluid dat
goed weerstand zou kunnen bieden aan de vrouwelijke klank van
zanggroep Kloos. Kloos vond deze in de band Maas.
De band MAAS is een stoere groep muzikanten die klassieke muziek
laat versmelten met de klassiekers uit de popwereld. Hun unieke
arrangementen zijn verbindend, verleidend en verrassend. Als kijker
en toehoorder word je meegenomen in een belevenis, een muzikale
reis door de tijd. Je treedt een nieuwe wereld binnen waarin klassiek
en pop elkaar ontmoeten, omarmen en versmelten als gelijke
partners. Waarin Beethoven en Bach de thema’s uit het leven
vertalen in woorden van De Beatles en Sting.
In het winterconcert laten Zanggroep Kloos en de band MAAS ieder
hun eigen geluid horen, wat op zich al een bijzondere muzikale
traktatie zal zijn voor de luisteraar. De extra verrassing zal liggen ”
in het huwelijk” De arrangementen waar Kloos en Maas samengaan
in muziek, zang en compositie. Waar het Kloosrepertoire zal
resoneren met het klassieke popgeluid van MAAS. Een muzikale
dans die vrouwelijk, stoer en uitdagend zal zijn.
Van begin tot eind zal een poëtisch draadje lopen waarover
eigenwijze woorden hun weg vinden en een extra dimensie zullen
geven aan deze muzikale belevenis. Een verbinding tussen tintjes
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rietveldkleuren, het stoere frivole barok en de muziek uit alle tijd.
Laat je verwonderen tijdens een van deze bijzondere voorstellingen.
Een avontuur met spannende arrangementen. Herkenbaar,

invoelbaar. Muzikale vertalingen uit het leven. Een unieke belevenis.
In stijl Kloos en Maas is meer dan een voorstelling!
Locatie: Ontmoetingscentrum De Buitengaander,
Dorpstraat 9, Westerhoven
Data: vrijdag 15 december 20.30 uur en zaterdag 16 december
14.00 uur en 20.30 uur
Kaartverkoop via: zanggroepkloos@gmail.com
Voorverkoop t/m. 15 november € 10,00 incl. koffie/ thee
Verkoop na 15 november € 12,00 incl. koffie/ thee
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Dit jaar is op de 11de van de
11de Ad van Hirsel als de
nieuwe Prins van Koffiegat
2018 geïnstalleerd.
Als Prins AD-viseur neemt hij
het stokje over van Prins Botanicus, die dit jaar aan zijn zijde staat
als vorst. Zijn adjudant zal dit jaar zijn: Martijn van Son, alias
Adjudant Flap. Natuurlijk
kon zijn schoonvader Jan
Bruininx niet overgeslagen
worden en heeft hij hem
benoemd tot Hertog Jan.
In het dagelijks leven werkt
Ad van Hirsel bij Sigma
Coatings en adviseert hij
zijn klanten in kleuren en
producten. Daarnaast is hij
veel te zien op het
voetbalveld bij ZSC als
trainer/leider bij de E2 en de
F2. Ook houdt hij van lekker
eten, en op zijn tijd de BBQ
aansteken met zijn BBQ
clubje. Daar geniet hij van.
Ad is al jaren lid van de
Raad van Elf en daarom nu
ook enorm trots dat hij
gekozen is tot Prins van
Koffiegat 2018. Hij gaat
regeren onder zijn leus:
“Mee Prins AD-viseur,
geven we carnaval veul
kleur!”
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Na een avondje vol spelletjes en
uitdagingen zijn we jeugdprins
Ties Daris en jeugdprinses
Pien Caris rijker! Wij wensen
jullie veel plezier, samen met de
Pagatters.

Menu Eetpunt Hoefzicht/Woest
do. 14 december 2017
Courgettesoep
Iedereen vanaf 55+ is van harte
welkom, prijs € 10,00

Prins AD-viseur is de
nieuwe Prins van
Koffiegat 2018

Varkenshaas sate
of
lekkerbekje
Verrassingsdessert
Aanvang: 17:30 uur
Reserveren bij Mieke van Aalst
Tel: 040-2213047
E-mail: miekevanaalst@hotmail.com
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Zittingsavonden in Koffiegat
voorverkoop in het Wapen van Westerhoven
De voorverkoop voor de 47e editie van de Koffiegatse
Zittingsavonden vindt plaats op zaterdag 16 december.
Vanaf 18.00 uur kan er ingeschreven worden en de verkoop van de
kaartjes begint om 19.30 uur.
De Zittingsavonden worden gehouden op:
vrijdag
19 januari
zaterdag 20 januari
zondag
21 januari

19.30 uur
19.30 uur
18.30 uur

Er vindt geen groepsverkoop plaats op basis van willekeurig bij
elkaar gevoegde volgnummers (bijv. volgnummer 1 gecombineerd
met de volgnummers 3-9-15-21 waarmee men voor de groep 24
kaarten aan wil schaffen). Als men bijv. 24 kaarten in één keer
wenst, dienen er minimaal vier opeenvolgende volgnummers te
worden overlegd (bijv. 3-4-5-6).
Dus noteer in uw agenda:
16 december: voorverkoop Koffiegatse Zittingsavonden in het
Wapen van Westerhoven
Tot ziens op 16 december of op een van onze 47 e Koffiegatse
Zittingsavonden!!



Let op: de aanvangstijden zijn anders dan u gewend bent
Deze avonden zullen zeker weer een gevarieerd, verrassend en vol
programma brengen dat garant zal staan voor 3 avonden dolle
pret!! En dit allemaal gelukkig nog steeds met medewerking van
enkel en alleen Koffiegatse artiesten!
Om alles in goede banen te leiden en de voorverkoop zo eerlijk
mogelijk te maken, werken we net als vorig jaar met een
intekenlijst. Intekenen is mogelijk vanaf 18.00 uur. Jouw naam en
volgnummer wordt op die lijst genoteerd.
Vanaf stipt 19.30 uur begint de voorverkoop. We starten dan op
basis van de uitgegeven volgnummers. Zorg dat je op tijd (terug)
bent, want ben je vanaf 19.30 uur niet aanwezig op het moment dat
jouw volgnummer aan de orde is, dan vervalt jouw recht van
volgorde en moet je weer opnieuw een volgnummer vragen.
Een kaartje voor een avond onvervalst Koffiegats vermaak kost
€ 11,- en er mogen maximaal 6 kaarten per persoon gekocht
worden. Heb je meerdere kaarten nodig, dan zul je dus ook met
meerdere personen moeten komen.
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Toneel Club Westerhoven bestaat 40 jaar!
Om dit te vieren spelen wij in april 2018 speciale
jubileumvoorstellingen.
Graag willen we deze voorstellingen onder de aandacht van de
mensen brengen, via uw agenda.
Is het mogelijk om de data daar alvast in
te plaatsen?
De data zijn:
zaterdag 7 april 2018
vrijdag 13 april 2018
zaterdag 14 april 2018
vrijdag 20 april 2018
zaterdag 21 april 2018
zondag 22 april 2018
Alle om 20.00u in de Buitengaander
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Hallo kinderen van Westerhoven .
Vorig jaar hebben we in de kerk met de kerstviering het
kerstverhaal uitgebeeld met een aantal kinderen. De kinderen
hadden er plezier in en degene die in de kerk waren vonden het heel
mooi, daarom willen we dat dit jaar weer doen. We hopen natuurlijk
dat er veel kinderen meedoen, want als er veel kinderen meedoen is
dit voor iedereen heel leuk.
Daarom willen we aan jullie (en jullie ouders) vragen of jullie mee
willen doen.

Donderdag 7 december
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
De invloed op je relatie wanneer je partner de ziekte
dementie heeft.
Wanneer je partner dementerend wordt, verandert je relatie
ingrijpend. Je partner is niet langer de persoon die je zo vertrouwd
was. Dit betekent ook dat de manier waarop je gewend was om
samen te leven anders wordt. Hoe zorg je goed voor jezelf en elkaar
en kun je omgaan met deze veranderende gevoelens van nabijheid
en afstand?

De rollen die we hebben zijn:
1 x Maria
1 x Jozef
1 x Ster
Engelen (meerdere)
Herders (meerdere)
3 x Koning
Dus: geef je op, dan maken we er een mooi verhaal van.
Als je in het kerstkoortje zingt, kan dit samen.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@gowwelzijnswerk.nl
of bellen naar 0497-514746



We oefenen 1 keer in de kerk op vrijdag 22 december van 18.30 tot
19.30 (als het koortje ook oefent).
De kerstviering is dit jaar op zondag 24 december om 17.30.
KLEINTJE!!

Opgeven voor het
kerstspel kan door:
dit door te geven aan
Saskia Schellens
neelensaskia@rumaweb.nl
of Jannie Smets
a.smets6@chello.nl

GEZOCHT:
Foto's, tekeningen etc. van de oude jongensschool St. Servatius
(anno 1931)
a/d. Provincialeweg 13 te Westerhoven. (nu Rogubein) Ook met een
kopie zijn we blij!
Groet Rob en Bets Beltjens (040-2018842)
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Een hartelijke groet van zuster Marie Pierre!
Het hoorapparaat moest worden teruggebracht. Dus hebben we
zuster Marie Pierre een bezoek gebracht in het klooster in Plovenez,
Bretagne, Frankrijk. Een bekend adres voor Mies en Frits. Zondag 5
november zijn we er heen gereisd en woensdag 8 november zijn we
weer huiswaarts gekeerd.
Op maandag hebben we de zuster ontmoet. Eerst
’s morgens in het klooster waar ze woont. We werden heel hartelijk
en gastvrij ontvangen door de kloostergemeenschap. Zuster Marie
Pierre was heel blij en ontroerd om ons te zien. Volluk uit
Westerhoven!
In de tuin voor het klooster zagen we al meteen iets van
Westerhoven. Een mooie replica van onze Sint Servatiuskerk die is
gemaakt door Piet Adriaans. En de kerk staat op een prominente
plaats!
En Piet heeft ook nog een schaalmodel gemaakt van de
Valentinuskapel, die we haar namens hem hebben aangeboden. Ze
was er zeer verguld mee! Heel erg bedankt Piet.
Rond het middaguur hebben we het klooster verlaten en zijn we
naar het vakantiehuis gegaan waar wij verbleven. We hebben daar
heerlijk geluncht. Daarna zijn we met haar naar haar familie en
geboortehuis in Plomodiern gegaan. Dat was ook een warm
weerzien en gastvrije ontvangst. Heel fijn dat ze ons kon laten zien
waar ze haar kinderjaren heeft doorgebracht. Om ca. 18.00 uur
hebben we haar teruggebracht naar het klooster. Ze wilde graag
weer op tijd thuis zijn.
We hebben met haar natuurlijk uitgebreid over Westerhoven
gesproken. Herinneringen opgehaald, nieuwtjes uitgewisseld en
ontwikkelingen in ons dorp besproken. Ze was zeer geïnteresseerd.
Het was een feestdag voor haar en dus ook voor ons. “Jullie moeten
heel Westerhoven de groeten doen”, heeft ze die dag meermalen
gezegd. En ze toonde zich daarbij ontroerd.
Ze heeft veel voor onze gemeenschap betekend, maar Westerhoven
ook voor haar. En daar is ze erg dankbaar voor!
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De zuster is nog erg met Westerhoven bezig. Het zou fijn zijn als ze
berichten uit ons dorp zou krijgen. Haar emailadres is
aseznec@outlook.com. Schrijven kan natuurlijk ook. Haar adres is:
Sœur Marie Pierre Seznec,
8 Rue du Moulin á Vent,
29530 Plonevez-du-Faon.
Mies en Frits, Martha en Noud.
November 2017.
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NIEUWS VAN FANFARE IRENE

Onze werkgroep is al weer gestart met de planning en
organisatie van het inmiddels bekende Lente-Event in het
centrum van ons dorp Westerhoven.
De datum staat al vast en dat is zondag 29 april 2018.
Vorig jaarzijn we gestart met een omslag om dit evenement
toekomstbestendig te maken en is gekozen voor een complete
make-over. Dat willen we ook dit jaar weer verder vorm gaan
geven.
Wij presenteren u nu dan ook het Bourgondisch-Lente-Event.
Zoals uit de aanduiding al op te maken valt gaat het om een gezellig
samenzijn voor jong en oud met eten, drinken en vertier.
Ook voor de Westerhovense verenigingen blijft een plaatsje
ingeruimd. Daarbij kunt u creatieve inspiratie opdoen en
rondsnuffelen bij de kramen die u hun koopjes aanbieden. Ook voor
de kinderen zal vertier aanwezig zijn. Wat het allemaal gaat worden
houden wij nog even voor ons.

24 november
25 november

Themaconcert 1e
Themaconcert 2e

Wild WesterNhoven Themaconcerten
Langzaamaan komt het concert in zicht en krijgen alle
voorbereidingen ook echt vorm. Wel moeten er nog wat puntjes op
de I gezet worden.
Het Thema dit jaar staat in het teken van het Wilde Westen. Het
muzikale gedeelte zal dan ook worden ingevuld met country- en
westernmuziek. Bekende en populaire nummers. Een klein tipje van
de sluier….wat zeggen u de namen nog van Ben, Hoss, Adam en
Little Joe?
De naam WesterNhoven spreekt dan ook voor zich. Er vinden twee
uitvoeringen van dit concert plaats en wel op vrijdag 24-11 en op
zaterdag 25-11, aanvang beiden om 20.00u. Kosten € 7,50 pp.
Het concert wordt gegeven in de theaterzaal van de Buitengaander.
Hebt u zich nog niet aangemeld voor een entreebewijs dan bent u
bij
het uitkomen van deze Mikmak-editie wellicht nog net op tijd.
U kunt de kaarten telefonisch reserveren op 0613519006

De organisatie van het LENTE - EVENT is een samenwerking van
restaurant Bij De neut, café het Wapen van Westerhoven, café De
Kroon en het ORANJE COMITE .

Ook voor de Koningsdag op 27 april is uw Oranje Comité al weer
met de eerste voorbereidingen gestart. Naast de Aubade en de
voorafgaande fietsjestocht zullen weer diverse activiteiten worden
georganiseerd.
Met groet :
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Maak je sterk tegen MS
MS Collecteweek 20 t/m 25 november
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.
Veelvoorkomende klachten van MS zijn moeheid, oogklachten,
krachtverlies, (aangezichts)pijn, coördinatiestoornissen,
blaasproblemen en gevoelsstoornissen.
Herhaalde oproep
Sluit u aan bij de verjaardagen club
Op uw verjaardag krijgt u van ons een Verjaardagstelegram 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…
Lijkt het net iets voor u, bel dan met Jack van Beek 0653498642
Als 40+er nog met muziek beginnen! Gewoon 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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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.
Help MS-patiënten
Geef aan de collectant van het Nationaal MS Fonds. Iedere donatie –
groot of klein– is welkom! De
collectant van het Nationaal MS
Fonds is te herkennen aan de
collectebus met het oranje
vlinderlogo.
Collectant gemist?
Ga naar www.mscollecte.nl en
doneer online. Het is ook mogelijk
om een donatie over te maken op
giro 5057 (NL 92 INGB 000000
5057) of sms STOPMS naar 4333 en
doneer eenmalig €2.
Samen staan we sterker tegen
MS!
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Moedige Moeders,
Op 28 november zullen
we weer een
bijeenkomst houden
voor iedereen die meer
wil weten of problemen
heeft met het drugs- en
of alcoholgebruik van
een van hun dierbaren.
De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk en iedereen is bij deze van
harte uitgenodigd.
Je bent welkom op de Dr Rauppstraat 52, in Bergeijk, in het Thomas
van Aquinohuis, van 20.00-22.00 uur. De koffie en thee staan vanaf
19.45 uru klaar. Onze bijeenkomsten hebben een vertrouwelijk
karakter.
Wij zijn een zelfhulpgroep van vooral ouders die veel zorgen hebben
omtrent het uit de hand gelopen middelengebruik van een van onze
kinderen.
Het delen van onze verhalen en ervaringen is de kracht van onze
groep. Samen weten we meer dan een en we begrijpen elkaar beter
dan mensen die deze problematiek nooit hebben meegemaakt.
Deze keer hebben we Dhr. Brocaat uitgenodigd die vanuit zijn
expertise en werkervaring met drugsverslaafden zeker een
waardevolle bijdrage zal kunnen leveren aan onze bijeenkomst.
Dhr. Brocaat werkt als preventiemedewerker bij Novadic Kentron en
houdt spreekbeurten in de hele Kempen om mensen bewust te
maken van alle gevolgen van het overmatig drugs- en
alcoholgebruik.
Daar kunnen de Moedige Moeders zich helemaal in vinden, want ook
wij geven spreekbeurten en werken mee aan voorlichtingsavonden
om mensen bewust te maken van alle gevolgen van overmatig
middelengebruik.
De normalisering die we om ons heen zien wat betreft drugs- en
alcoholgebruik heeft verstrekkende gevolgen waar niet iedereen zich
bewust van is. Daar zouden wij graag verandering in zien.
Voor meer info bel : 06-44625441. Mail :
moedigemoedersdekempen@hotmail.com
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BBeterzorg neemt Wond Expertise Centrum
ZuidZorg over

Veldhoven, 14 november 2017

Per 1 januari 2018 wordt de wondzorg in de regio Zuidoost-Brabant
overgenomen door BBeterzorg, gespecialiseerd in complexe
wondzorg. BBeterzorg is tot nu toe actief in Limburg, waar zij
vestigingen heeft in Heerlen, Maastricht en Sittard. Met de
overname neemt BBeterzorg een groot deel van de complexe
wondzorg in
Zuidoost-Brabant
voor haar
rekening. De
verpleegkundigen
die nu onderdeel
uitmaken van het
Wond Expertise
Centrum (WEC)
van ZuidZorg gaan
grotendeels mee
naar BBeterzorg.
Al op 9 november
start BBeterzorg
met de nieuwe werkwijze.

BBeterzorg
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Eén aanbieder van complexe wondzorg: zorgverzekeraars
hebben graag één aanbieder van complexe wondzorg in de regio.
Dit wordt met de overname een feit. BBeterzorg verleent complexe
wondzorg aan alle patiënten van alle zorgorganisaties van de regio
Zuidoost-Brabant.
Hoogwaardige professionele wondzorg: BBeterzorg heeft
jarenlange ervaring en expertise in wondzorg en werkt met
hoogopgeleide wondverpleegkundigen, wondconsulenten en
verpleegkundig specialisten. Manager Zorg & Ontwikkeling Els van
der Heijden van ZuidZorg is blij met de overname: ’Met de
overname kunnen we nóg meer cliënten helpen met complexe
wonden. En met het hoge deskundigheidsniveau van onze
verpleegkundigen kunnen we zorgen voor kortere sluitingstijden van
wonden’. Robert Coumans, algemeen directieur van BBeterzorg, is
blij met de start in Brabant zodat de patiënt op het juiste moment
de juiste zorg krijgt die nodig is om de wond zo snel mogelijk te
genezen.
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Oplossing sudoku MikMak nov. 17
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OPKOMST
Een maand met vele beloften
Komt er nu welgeteld voor ons op.
De zon met haar lichtende stralen
Lucht weer op met weelde te halen.
Het vele goede wat er zo onder ons leeft
Geeft rust en goedheid voor dit alles wat de aarde geeft.
Hoe mooi is er soms de avondstond
Met vreugde en aandacht geeft in het rond.
Vele gelukkige momenten in op komst er in
Zij dragen het leven in goedheid met zin,
Laten we in de komst van het KERSTKIND
De vrede zien met respect door iedereen bemind.
Dat is wat de NATUUR ons geven kan
Op komst van het maanlicht zo ook het zonlicht,
De werklust maar ook de liefde voor de omgeving kan geven
Dat geeft huiselijk geluk , werklust in het alle daagse leven.
Ook geeft ze ons allen de waarde van het welzijn
Dat maakt het leven oprecht en fijn,op naar 2018,
Met deze. gedachte op naar KERSTMIS en GELUKKIG Nieuwjaar
Tegemoet, dat geeft de opkomst van het goede weer moed.
Voor U allen met verschillend van levens opvatting in het leven
Dan komt de rust in deze tijd als harte wens als een gegeven,
Voor ons allen als een leidraad moge zijn
Dat geeft goede hoop moge eenieder hiervan overtuigd zijn
In lengte van jaren.
Ik wens eenieder een Zalig Kerstfeest en een gelukkig
Nieuwjaar toe.
F.v.V
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nov:

vr. 24 nov.
za. 25 nov.

DATA
Themaconcert Fanfare
Themaconcert Fanfare

dec.
do
14 dec. Eetpunt Hoefzicht
za. 16 dec. Oud papier
za. 16 dec. Voorverkoop Koffiegatse zittingsavonden



2018
zo 07 januari
vr 19/za/20/zo21

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS & ADRESSEN
Alarmnummer
Politie
Gemeenschapshuis
Steunpunt ouderen
Huisarts
Apotheek
Pastorie
Gemeente Bergeijk
Dorpsondersteuner

Westerhovens Winterfeest
januari Koffiegatse zittingsavonden

zo 11/ma 12/di 13 februari Carnaval
Toneel Club Westerhoven bestaat 40 jaar en brengt in april 2018
jubileumvoorstellingen.
De data zijn:
zaterdag 7 april 2018
vrijdag 13 april / zaterdag 14 april 2018
vrijdag 20 april zaterdag 21 april / zondag 22 april 2018
alle om 20:00 u in de Buitengaander te Westerhoven.

Dorpsraad
KBO-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
EHBO-VERBANDPOSTEN:

Merel Brandsma
Ria Hoskam
José Hoeks
Toon Teuwens
Roos Verhoeven

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

za. 30 december de MikMak januari 2018 verschijnt

- 28 -

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

AED-APPARAAT AANWEZIG BIJ:
Medisch Centrum Westerh.
Hoefzicht
De Buitengaander

Provincialeweg 22
Hoefzicht 7

Coppens Constructie
COTA
Luxlight
Beukers Autoschade
Beukers Autoschade
ZSC (pincode vereist)
De Neut (24 u P/dag bereikbaar)

Heijerdijk 1
Leemskuilen 1E
Leemskuilen 4
Leemskuilen 23
Heijerstraat 7
Koolakkers 7
Dorpstraat 8

(24 u P/dag bereikbaar)

do. 21 december uiterste datum inleveren kopij MikMak januari

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

Dorpstraat 9

