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Agenda:

Berichten rondom
kerk en parochie

De Veertigdagentijd nodigt ons uit om ons dagelijks leven diepere
inhoud te geven. Het is niet goed om onnadenkend in het leven te
staan. Zelfs met Carnaval worden we opgeroepen: “Vergeet niet te
leven want straks ben je oud”. Deze oproep is eeuwenoud. Altijd
opnieuw wordt de vraag gesteld: “Waar leven wij voor? Waartoe zijn
wij op aarde?” Toch niet om na enkele jaren weer in het niets te
verdwijnen! Dan is immers alles zinloos. Met Aswoensdag werd ons
gezegd: “Mens, je bent stof en tot stof zal je wederkeren”. In onze
tijd mogen wij zeggen: “Mens, je bent klein en nietig, maar tevens
kostbaar in de ogen van God”. Zeker, we zullen allen eenmaal
sterven. Is dat een zinloos einde van ons mensenleven? De eeuwen
door klinkt reeds de vraag: “Waartoe zijn wij op aarde?” Een zinloos
antwoord zonder inhoud is: “Om vroeg of laat dood te gaan en aldus
in het niets te verdwijnen”. Wij zijn iemand. Ieder van ons is uniek
en onvervangbaar. Je bent geen nummer in een eindeloze serie.
Nee, zoals jij is er slechts één in de geschiedenis der mensheid. Je
bent te kostbaar om bij je sterven compleet op te houden te
bestaan. Onze eerste vraag vanuit de Kerk is nog steeds: “Waartoe
zijn wij op aarde?” En het vroegere antwoord geldt nog steeds: “Om
nu en na onze dood voor altijd gelukkig te zijn”. Ons, en ieder
kerkgebouw, bestaat uit twee richtingwijzers: de kerktoren wijst
naar boven: “Vergeet God niet, geef Hem een plaats in je leven!”
Het schip van het kerkgebouw beeldt de boodschap uit die God ons
geeft: “Heb aandacht voor de mensen om je heen!” Samen kunnen
en mogen wij het kerkgebouw in stand houden. Wij samen vormen
de levende stenen. Ik zelf ben niet van plan om de sleutels van onze
kerk mee te nemen in het graf. Deze horen immers hier thuis bij de
trouwe kerkbezoekers. Ik roep alle belangrijke, en ook de minder
belangrijke, mensen in ons midden op steeds te blijven bouwen aan
de toekomst zodat er niets verloren gaat.
Pastoor Rijkers.
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Zaterdag 24 februari 2018 om 6 uur ’s avonds:
feestelijke Vormselviering door Bisschop R. Mutsaerts !!!
Het betreft jongeren uit Riethoven en Westerhoven.
Zanggroep Cheers luistert deze viering op.
Ook jouw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Maandag 26 februari om 8 uur:
Doopvoorbereiding in de Pastorie, Dorpstraat 24
Zondag 4 maart om half 3:
Doopviering met Communicanten.
Dopeling is: Sophie Smolders, Weerderdijk 2.
Zaterdag 24 maart om 19.00 uur: viering van Palmpasen.
Woensdag 28 maart om12.30 uur:
Communicanten lunchen samen in de pastorie vanaf 12.30 uur.
Donderdag 29 maart om 19.00 uur:
Viering van Witte Donderdag in de kerk van Westerhoven.
Vrijdag 30 maart om 19.00 uur:
Viering Goede Vrijdag in de kerk van Riethoven.
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maandag
9.00 – 11.15
13.30 – 16.30
maandag
14.00 – 15.30

5e - 12e - 19e - 26e
meer bewegen voor ouderen
biljarten en kaarten
12e - 19e - 26e
bespreking van Engelse romans

dinsdag
13.30 - 16.30
13.30 – 16.30
dinsdag
16.30 – 19.00

6e - 13e - 20e - 27e
koersbal
servicepunt
13e - 27e
samen koken en eten

woensdag
13.30 – 16.30
woensdag
8.50 – 9.50
10.00 – 11.15
woensdag
13.30 – 16.30
woensdag
14.00 – 16.00
19.45 – 23.00

7e
kienen
7e - 14e - 21e - 28e
volksdansen
koorrepetitie “De Wielewaal”
14e - 21e - 28e
kaarten en biljarten
7e - 14e - 21e - 28e
jeu de boules
(behalve bij slecht weer)
bridgen Multi Colour

donderdag
13.30 – 14.30
14.30 – 16.00
donderdag
17.30

1e
modeshow
verkoop
8e
eetpunt bij Woest

2e - 9e - 16e - 23e - 30e
dagbesteding
servicepunt R.S.Z.K
lunch.
dagbesteding
groepstherapie
groepstherapie
30e
vergaren van de MikMak

Alle
activiteiten
zijn in
Hoefzicht
tenzij anders
aangegeven

Menu Eetpunt Hoefzicht/Woest
do. 8 maart 2018
Voor 55 plussers, prijs € 10,-maar let op er is een limiet

Activiteiten voor ouderen
Maart 2018

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

Courgettesoep

Runderstoofpotje
of
Lekkerbekje met ravigottesaus

Verrassingsdessert
Aanvang: 17:30 uur
Reserveren bij Jo Coppens
Tel: 040-20 475 77 / mobiel 06-30 37 00 61
E-mail: janjocoppens@gmail.com
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Een kleurrijke optocht 2018 in Koffiegat

GASTHEER OF GASTVROUW
Lijkt het je leuk om gastvrouw of gastheer van de Buitengaander te
worden? Om achter de tap te staan? Om mensen te woord te staan
en te helpen bij activiteiten?
Wij zijn nog altijd op zoek naar enthousiaste mensen die we wegwijs
kunnen maken in het reilen en zeilen in De Buitengaander en die
zelfstandig kunnen werken. Kom eens langs of neem contact op met
Marloes 040 2013961

Iedereen was blij dat we het droog hebben gehouden voor deze
mooie kleurrijke en originele optocht. De Bende Betoeterd deed dit
jaar voor het eerst mee met de volwassenen en hadden een
prachtig aandeel in de optocht.
Zoveel leuke en vooral gevatte thema’s kwamen voorbij bij de
wagens, grote groepen en Pietje Val, de Koffieleuter van Verdienste
2018 als individuele deelnemer. Dit jaar was er maar 1 kleine groep
en dat waren de dames van de Raad van 11 als kleurrijke parels.
Het publiek werd op ludieke wijze betrokken bij de thema’s.
Complimenten van Prins Ad-viseur, Carnavalsvereniging de
Koffieleuters, jury en de vele toeschouwers voor een ieders aandeel
aan de optocht!

AGENDA BUITENGAANDER
13
16
17
21
23
24
26

mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt

Wagenbouwers-Jury evaluatieoverleg
Filmjournaal
Uitwisselingsconcert Fanfare Irene
Stembureau
Wildtelling
Wildtelling
Lezing: Vrouwencoach


Opening Piet Blijenburgpad
Op vrijdag 2 februari werd feestelijk het
‘Piet Blijenburgpad’ geopend. De nieuwe
naam voor het voetpad in het Ploegpark.
Piet Blijenburg was de oprichter en
jarenlang directeur van de voormalige
weverij de Ploeg. Piet heeft veel betekend
voor de Ploeg en Bergeijk.
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Winnaars:
Kleine groepen: De dames van de Raad met de parels van kleurrijk
Koffiegat
Individuele deelnemers: Piet Adriaans met Houtkrullen in bed, da ze
ut lekker werem het.
Publieksprijs: CV de Slûfkes met Er-varen Carnavalsvierders
Wagens:
Eerste Prijs: CV de Slûfkes met Er-varen Carnavalsvierders
Tweede prijs: Woeste Bende met Carnaval is maar een spelletje
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Derde prijs: CV de Prutsers met ‘n Wild-menu meej Carnaval
Vierde prijs: Bende Betoeterd met Carnaval op hoog niveau
Vijfde prijs: CV De Gabbûrs met We bakken er bar weinig van
Grote groepen
Eerste prijs: W-team met Ons ziede nie mir
Tweede prijs: De Bikkels met Wij zen er mee onze kop nie bij
Derde prijs: BV de Manne met Wij hebben de poppen aan het
dansen
Vierde prijs: De Durdouwers met Tis Langlaufen

Kleine groepen
Indi en Nova
De Zigzaggers (Skye
en Juul)
Donna & Seth
Wouters
Jeske & Keetie
de Clerck

1

Googel Truck

2

De nieuwe bakkers van Westerhoven
Met Carnaval hossen al onze Emoji's
door elkaar

3

Nienke Kwinten

Ik ben een K(w)int van de zuivel

1

Lotte Kwinten

Vergeet mij nietje

2

CV Nie Mauwe
Bende van Ellende
(groep 6)

CV Nie Mauwe draait dur
Als de (K)ad van huis is, dansen de
muizen op tafel

1

Indi en Nova

Dans mé rietje

3

4

Individuelen

Hoera,dit jaar hadden we mooi weer met de
kinderoptocht in Koffiegat !!
Wat maakte t zonnetje veel goed dinsdag 13 februari 2018.
De Bende Betoeterd heeft dit jaar voor het eerst mee gedaan met
de grote optocht op zondag.
Er was dit jaar van alles wat te zien. Een kleurrijke stoet met
kinderen van alle leeftijden. Zittend, liggend, dansend en lopend,
noem maar op. Prins Ad-viseur en Jeugdprins Darisieweer en
Jeugdprinses Pien hebben genoten van de optocht.
Grote groepen
CV Nie Mauwe

CV Nie Mauwe draait dur

Bende van Ellende
(groep 6)
CV Buskruit (groep
7)
De jeugd van
tegenwoordig

Als de (K)ad van huis is, dansen de
muizen op tafel
Met ijs winnen we dit jaar de eerste
prijs
Als je haar maar goed zit

4

De Koffieboontjes

Carnaval maakt me ziek

De
Durdouwdebberkes

5

Als je haar maar goed zit

6
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Dans mé rietje

Jeugdjury

1
2
3
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Toneelclub Westerhoven
viert jubileum met ‘Onze Tinus!’
Al veertig jaar brengt Toneelclub Westerhoven
met succes kluchten, blijspelen en komische
thrillers op de planken.
Met ‘Onze Tinus’ (geschreven door Mart Moors)
speelt de club (geregisseerd door Louis Baeten)
een speciale jubileumvoorstelling.
Maar liefst vijfentwintig acteurs, inclusief figuranten en zangeressen,
voeren u terug naar vervlogen tijden, waar zich vele taferelen
ontspinnen op een Brabants dorpsplein.
Het begint met een baby, die te vondeling wordt gelegd bij het
klooster. Het kind groeit op bij strenge nonnen en krijgt uiteindelijk
werk in de plaatselijke kroeg. Alles lijkt koek en ei! Maar niets is wat
het lijkt! Er breken duistere tijden aan… voor het hele dorp!
‘Onze Tinus’ is een verrassend stuk vol humor, spanning én zang!
Speeldata: 7, 13, 14, 20, 21, 22 april 2018
20.00 uur in de Buitengaander te Westerhoven
Toegang: €10,- incl. koffie/thee
Voorverkoop vanaf zaterdag 17 maart 2018 via:
www.toneelwesterhoven.nl of bel naar 040-2018745


Op donderdag 5 april a.s. vindt in Westerhoven de kledingactie van
Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats.
U kunt uw goede nog bruikbare kleding,
schoeisel en huishoudtextiel in gesloten
plastic zakken afgeven bij de volgende
adressen:
Marietje van Zandvoort , Lindenstraat 28
Mimi Brugmans, Heyerstraat 19 A.

Beste mensen,
De kop is eraf, van 2018; tijd die Filmclub Westerhoven heeft
gebruikt om de opnames van 2017 op een rij te zetten en te
monteren. We zijn klaar om u terug te laten zien naar en te
genieten van Westerhoven in 2017.
Onze cameramannen, Tonnij Donkers, Wim v. Schaik en Martin
Smits zijn vele malen en veel uren op stap geweest om alles voor u
te kunnen vastleggen.
U ziet o.a. beelden voorbijkomen van:
 uitreiking “Mouw”
 Joost Kaptheijns met Dakarrally
 “Bij de Neut”
 ZSC 90 jaar
 renovatie van de “Kempervennen”
 Westerhovense kwis
 gildedag Bergeijk
 bewegen door ouderen.
Wij nodigen u van harte uit voor:
Journaal 2017
“Buitengaander” Dorpstraat 9
16 maart 2018 om 19.30 u.
De entree is gratis, maar er is (zoals altijd) onze bekende doos voor
uw vrijwillige bijdrage.
Wij wensen u een aangename avond met veel kijkplezier.
Wilt u graag een DVD hebben van Journaal 2017? Dat kan. U kunt
er een kopen in de Buitengaander voor €10,- (tijdens de pauze en
na afloop). En als u er niet bent op 16 maart dan kunt u een
exemplaar bestellen bij:
Jo v. Ampting, Lindenstraat 8
Tel. 0402019526
e.mail: j.ampting69@upcmail.nl
Tot ziens op 16 maart,
Namens de Filmclub,
Alda v. Beek

De actie voor dit jaar is: basisonderwijs voor kinderen van 6 tot 14
jaar in crisisgebieden in de Centraal Afrikaanse Republiek.

- 10 -

- 11 -

Kaarten zijn rechtstreeks te koop bij

Kempenkoor zingt, hoogtepunten uit Matthäus Passion van
Bach in Luyksgestel.
Op maandag 26 maart a.s. zijn Kempenkoor en Concerto Barocco in
de Sint-Martinuskerk in Luyksgestel om daar de koorwerken uit de
Matthäus Passion van J. S. Bach uit te voeren.
Peter Vos zal als tenor/verteller enkele recitatieven zingen en tussen
de koorwerken door de verhaallijn van de passie aangeven. Sopraan
Rianne Wilbers zingt twee beroemde aria’s.
Voor koor en orkest is deze avond een laatste oefening, waarbij de
dirigent mogelijk nog enkele aanwijzingen kan geven. Concerto
Barocco begeleidt het koor. Dit orkest speelt op originele
barokinstrumenten of kopieën ervan. Cees Wouters dirigeert het
geheel.
Bezoekers kunnen op deze avond zelf ontdekken waarom Bach zo
populair is in Nederland. Dicht bij huis en voor een redelijke prijs.
Informeel en educatief
De solisten en musici geven op deze avond achtergrondinformatie
over de aria’s en de barokinstrumenten. De sfeer is informeler dan
bij de integrale uitvoering. Het is een uniek concept, een goede
manier om kennis te maken met dit bijzondere werk en vooral een
gelegenheid om te genieten van de koorwerken en koralen. Ook
voor kinderen is het een prachtige kans om te luisteren naar de
mooie muziek van Bach. Voor jongeren tot en met 16 jaar is er de
speciale jongerenpas. Aanvang is 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de
kerk open.
De kaartverkoop voor deze uitvoering start op 15 februari a.s.
Volwassenen betalen € 13,50, kinderen tot en met 16 jaar € 3,50.
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. Plus van de Huijgevoort Luyksgestel, Dorpstraat 65, 5575 AE
Luyksgestel
. Dio Drogisterij, Dorpstraat 72, 5575 AE Luyksgestel
. Plus van de Huijgevoort Eersel, Nieuwstraat 9, 5521 CA Eersel
. Primera, Elsenhof 4, 5571 LA Bergeijk
. 26 maart 2018 vanaf 19.30 uur aan de kerk (mits voorradig)
Kaarten kunnen gereserveerd worden via (040) 254 34 53
of e-mail: stichting@matthauspassionoirschot.nl.
Volledige uitvoering op 28 maart
De avond in Luyksgestel is een opmaat naar de integrale uitvoering
van woensdag 28 maart in Oirschot.
In de monumentale Sint-Petrusbasiliek wordt dan de hele Matthäus
uitgevoerd met barokorkest Concerto Barocco en met zes solisten
die gespecialiseerd zijn in de uitvoering van barokmuziek.
Voor deze uitvoering kunnen kaarten gekocht worden bij TIP (VVV)
Oirschot, bij Primera-winkels,
online via ticketmaster.nl, tel 0900-3001250. Ook zijn er 28 maart
vanaf 19.00 uur kaarten te koop aan de kerk. Aanvang in Oirschot is
19.30 uur.
Meer informatie is te vinden op de website
www.matthauspassionoirschot.nl

Psychosociaal- therapeut
Esther van Neerven
bij de Moedige Moeders



Op dinsdag 27 februari hebben we weer
een bijeenkomst van de Moedige moeders
in Bergeijk.
Deze keer komt ook Esther deze bijeenkomst bijwonen en zal met
haar professionele inbreng en ervaring zeker veel kunnen toevoegen
aan deze avond.
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Als wij, als ouders, mee gaan maken wat een verslaafd kind
teweegbrengt in ons gezin, zitten we vaak met ons handen in het
haar.
We willen zo graag ons kind helpen om van de verslaving af te
komen, dat we alles in het werk gaan stellen om hem of haar tot
inkeer te brengen, om er helaas na vele pogingen, zelf helemaal
uitgeput achter te komen dat het niet geholpen heeft.
Je staat vaak machteloos aan de zijlijn en ziet je kind steeds verder
afglijden.
Esther zal deze avond beginnen met een power-point over de
drama-driehoek die toegespitst is op alle “valkuilen” waarin we,
goedbedoeld, steeds weer trappen. Hierna zal er ruimschoots
gelegenheid zijn om vragen te stellen.
Voor meer info over Esther, neem een kijkje op haar website:
mijnkindisverslaafd.nl .
De Moedige Moeders is nu al 5 jaar een zelfhulpgroep in de Kempen
waar iedereen, die met deze problematiek te maken krijgt in hun
gezin, van harte welkom is. In heel Nederland zitten er verspreid
door het land overal Moedige Moeders-groepen. De eerste is in 2004
begonnen in Volendam.
Ook in 2017 zijn er vele ouders aangeschoven en we zijn erg blij te
kunnen meedelen dat we samen kunnen terugkijken op hele
vruchtbare avonden. Als ouders een verschuiving hebben kunnen
meemaken en hun kind nu, soms na een jarenlange verslaving, aan
een drugsvrij leven is begonnen, dan bemoedigd ons dat allemaal
om niet op te geven maar door te gaan om deze avonden te blijven
organiseren.
Als u getwijfeld heeft om te komen, zou ik u toch ook echt willen
aansporen om toch echt deze keer eens niet over te slaan, maar om
u bij ons aan te sluiten.
We zitten van 20.00u-22.00u voor u klaar in het Thomas van
Aquinohuis, Dr Rauppstraat 52, in Bergeijk.
Voor meer info kunt u ons bellen: 06-44625441 of mailen naar
moedigemoedersdekempen@hotmail.com
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Beschrijvingen van Westerhoven, deel 3:
In 1815 werd Nederland dus een zelfstandig land. Maar ook België
hoorde toen nog bij Nederland. De Belgen vonden dat ze
tweederangsburgers werden en vochten voor zelfstandigheid. De
afscheiding van België vond plaats in 1839.
De eerste grote verandering na 1815 was een gehele godsdienstvrijheid en de katholieken kregen hun bezittingen weer terug. Voor
ons was dat een ruïne van een kerk in de akkers en de schuurkerk
aan de achterzijde van de huidige pastorie. Maar men begon direct
met de bouw van de kerk op de oude begraafplaats tegenover de
pastorie.
“Historische beschrijvingen van de Meijerij" door A.C. Brock
uit 1825
Westerhoven is een klein dorpjen, omtrent een halve uur ten
noordoosten van Bergeyk geleegen, aan het riviertje Kierschop,
van bij de vijfhonderd inwoners. Er ligt een klijn koornmoolentjen op dit riviertjen, en aan de oever van dezelve beek vindt
men een klein rond putjen doorgaans het heilig putjen genoemd;
wiens wateren, bij nadere ondervinding, zeer goed tegen de koorts
zijn. Het houdt het water hoe laag ook de wateren van dit riviertjen mogen wezen. Dit putjen houdt de memerie aldaar
voordtduuren van het kapelletjen dat daar voorheen bij geleegen
heeft, en gewijd was aan den H. Valentinus, maar al over lang
gesloopt is, echter word de Beedevaart derwaarts, jaarlijks op
zekeren dag, als ook op andere dagen, van de omliggende plaatsen
nog eenige maten volgehouden.
Er plagt te Westerhoven, eenzaam in de akkers een groote kerk,
gewijd aan St. Servatius te liggen; waarvan thans, dewijl het dak
reeds van lang is ingestort, niets meer dan den bouwval, bestaande
in enkele muuren, te zien is.
De oude parochiekerk van Westerhoven, die thans geheel vervallen
is, was ingewijd geweest onder bescherming van onzen H. bisschop
der Tongeren, Servatius, De oude parochiekerk geheel vervallen
zijnde is geheel afqebroken, en een nieuwe kerk, voorzien van
eenen toren, is aan het dorp gebouwd, waarin de katholieken thans
hunnen godsdienst oefenen.
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“Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden”,
door A.J. van der Aa in 1839/1849
WESTERHOVEN, gem. in de Meijerij van 's Hertogenbosch, kw.
Kempenland, prov. Noord-Brahant, Derde District., arr. en kant.
Eindhoven {5 k., 30m. k., 5 s. d. ); palende N. W. aan de gem.
Riethoven, O. aan de Keerschop,die haar van Dommelen scheidt, Z.
aan Borke1-en-Schaft, w. aan Bergeyk.
Deze gem. bevat het d. Westerhoven, benevens de b. Erpenstraat,
Loveren en Heijerstraat en het geh. Braambosch; beslaat, volgens
het kadaster, eene oppervlakte van 1081 bund., waaronder 1047
bund. 48 v. r. 75 v. e1l. belastbaar land; telt 114 h., bewoond
door 116 huisgez., uitmakende eene bevolking van ruim 700 inw.,
die meest in den landbouw hun bestaan vinden. Ook heeft men er
eenen water-korenmolen op de Keerschop. De grond is er zeer
schraal en zanderiq. De granen, die er gebouwd worden, bestaan in
rogge, boekweit en haver.
De inw. , die op 10 na allen R.K. zijn, onder welke 430
Communikanten, maken eene par.uit, welke tot het apost. vic. van
‘s Hertogenbosch, dek. van Eindhoven, behoort, € en door eenen
pastoor bedient wordt. - De 10 Herv., die er wonen, hehooren tot
de gem. Bergeyk-en-Riethoven.
Men heeft in deze gem. eene school, welke gemiddeld door een
getal van 70 leerlingen bezocht wordt.
Het dorp Westerhoven, van ouds Weltenhoven genaamd, ligt 3 u.
z.z.w. van Eindhoven, in buurten verspreid. Men telt er in de kom
van het dorp 11 h. en 70 inw.
De oude, geheel vervallen, parochiekerk is in het jaar 1820
afgebroken € en, in het volgend jaar, eene nieuwe kerk met eenen
lagentoren in de plaats gebouwd. Deze kerk, die van een orgel
voorzien is, is evenals de vorige ingewijd onder de bescherminq
van St. Servatius, Bisschop van Tongeren, en omgeven door een
ommuurd kerkhof.
Er bestond vroeger in de nabijheid van het dorp een zoogenaamd
valentijns putje, bij hetwerk de R.K. tot genezing der koorts
gingen bidden. Het was eene levendige wel of bron op eene hoogte
naast de Keerschop gelegen. Thans is dit putje door de Keerschop
ingezwolgen.
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In 1688 leidden de Franschen de pastorie van dit dorpje aan kolen
en in 1747 eischten zij er brandschatting.
Het wapen dezer gem. bestaat uit een schild van azuur, met het
beeld van St. Servaas van goud.
Februari 2018,

Jacques van Veldhoven



Alzheimer Café De Kempen
Elke 2e donderdag van de maand
Locatie: De Eikenburg, Eikenburg 10 te
Eersel.
Aanvang: 19.30 uur, zaal open om 19.00
uur.
Toegang is gratis, evenals koffie en thee
Donderdag 8 maart 2018
Dementie en communicatie
Wanneer je naaste dementie heeft zal de manier van communiceren
langzaamaan veranderen. Hoe zorg je ervoor dat je dan toch in
contact blijft met elkaar en elkaar blijft begrijpen? In de
verschillende
stadia van de ziekte zal dat telkens anders zijn.
Gastspreker een psycholoog.
Informatie: Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met Mw.
Van Engelen
GOW welzijnswerk Tel: 0497-514746
Of u kunt mailen naar info@gowwelzijnswerk.nl
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Doe mee met IkPas en zet je alcoholgebruik op pauze
Waarom een reanimatiecursus volgen in Bergeijk?
Elke week worden in ons land 300 mensen buiten het ziekenhuis
getroffen door een hartstilstand. Het gebeurt vaak thuis, op het
werk of buiten op straat. Hulp bieden binnen de eerste 6 minuten na
een hartstilstand is cruciaal en kan een leven redden. Tijdens een

Vanaf 14 februari zetten veel Nederlanders hun alcoholgebruik op
pauze. Ook in Zuidoost-Brabant drinken veel mensen 30 of 40
dagen geen alcohol. Door tijdelijk geen alcohol te drinken merk je
welke rol alcohol (vaak onbewust) in je leven speelt.

reanimatiecursus leert u hoe u moet handelen. Meld u daarom aan!

Waarom IkPas?

U leert hoe u:

30 of 40 dagen je alcoholgebruik op pauze zetten kan je flink wat

– een hartstilstand herkent
– het bewustzijn en de ademhaling van het slachtoffer controleert
– moet reanimeren
– de AED eruitziet, hoe deze werkt en hoe u dit apparaat moet
gebruiken

voordelen opleveren. Zo voelt meer dan de helft van de eerdere
deelnemers zich fitter, 40% slaapt beter, 20% valt af en 38% heeft
geld bespaard. Ruim 65% van de deelnemers is zich bovendien
bewuster geworden van de rol die alcohol in hun leven speelt.
Daarnaast heeft 43.5% het gevoel een gewoonte te hebben

Reanimatiecursus met bedienen AED op donderdag 22 februari en 1
maart 2018 om 19.00 uur in De Kattendans te Bergeijk. Kosten
€20,00 incl. lesboek Reanimatie.
Wilt u een herhalingsles reanimatie volgen kijk op onze website voor
de beschikbare avonden. reanimatie-dekempen.nl
Geef u nu op! reanimatieaed@upcmal.nl of 0497-573751

doorbroken en kan 43.7% nu beter nee zeggen tegen alcohol.
Doe mee!
De 40 dagen actie loopt van Aswoensdag tot en met de zondag voor
Pasen, tijdens de traditionele vastenperiode tussen carnaval en
Pasen. Dit jaar is dat van 14 februari 2018 tot 26 maart 2018.
De 30 dagen actie start op 1 maart tot en loopt tot en met 30
maart.
Wil je ook de voordelen ervaren van je alcoholgebruik op pauze
zetten? Schrijf je dan in voor IkPas via
www.ikpas.nl/inschrijven.
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NIEUWS VAN FANFARE IRENE

14 februari Valentijnsdag,
St Valentinus.

Aan onze voordeurknop hingen ’n
paar mooie plantjes.
Een aantal jaren geleden bracht
ik samen met Corrie Baselmans ook plantjes rond. In Aalst moesten

17
17
17
20
08
14
27
29
12
17
01

februari
februari
maart
maart
april
april
april
april
mei
juni
juni

ophalen oud papier
viering Valentinus
concert samen met Duizel
algemene ledenvergadering
jeugdmuziekdag
oudijzeractie
viering Koningsdag
het Lente Event
processie Meerveldhoven
het Jeugd-themaconcert
terrasconcert fanfare

we er een afgeven bij oud-burgemeester Jac van Beek.
Hij was niet thuis, hoe kom je een flat binnen als je er verder
niemand kent?
Plotseling schoven de deuren open en kwam een oudere man naar
buiten, Corrie en ik renden naar hem toe voor de deuren weer dicht
zouden schuiven.
De man schrok zich een aap, dacht dat wij hem gingen overvallen,
hij was echt boos, sorry sorry, maar wij konden naar binnen en
hebben het plantje netjes bij de voordeur van J. van Beek gezet!
We kwamen niet meer bij van het lachen en hoefden niet nog een
keer naar Aalst
Destijds dacht ik: Zullen die oudjes wel blij zijn met een plantje?
Ja dus, het verraste mij en ik ben er echt blij mee!
Valentinus, dank je wel!

De Blazersklas en drummers van basisschool De Ster
Op 6 febr. was alweer de afsluiting van de blazersklas in de
Buitengaander. Samen met het orkest van fanfare Irene werden
diverse nummers ten gehore gebracht en met erg veel
enthousiasme.
Vele ouders en grootouders waren hierbij aanwezig. Nu is dan ook
het moment daar om in te stappen en je aan te melden bij onze
vereniging.
Tot aan de zomervakantie kun je gratis proeven aan muziek en
meedoen met ons jeugd- en leerlingeorkest. Loop gerust binnen op
dinsdagavond.
We repeteren met de leerlingen van 19.00 tot 20.00u. SEE YOU.
UITWISSELINGSCONCERT MET MUZIEKVERENIGING DUIZEL
Op zaterdag 17 maart houden wij een uitwisselingsconcert samen
met muziekvereniging De Volharding uit Duizel. Dit concert waar
ook de beide slagwerkgroepen aan deelnemen vindt plaats in de
Buitengaander.
Aanvangstijd is 19.30u en de toegang is gratis.
Noteert u de datum alvast in uw agenda!!

Tineke Volkerijk
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JEUGDMUZIEKDAG 8 APRIL

SCHROOM NIET , Versterking verjaardagenclub

Op deze dag zullen muziekleerlingen uit geheel Groot-Bergeijk o.l.v.
dirigenten samen werken aan enkele muziekstukken en deze op het
einde van de middag ten gehore brengen. Het is voor zowel blazers
als slagwerkleerlingen. Dit gebeuren vindt reeds enkele jaren plaats
en dit jaar is de beurt aan Westerhoven. In de volgende Mikmak
meer.
Oud-ijzeractie en elektronica-actie 14 april
Op 14 april 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.
Deelname Brabantse kampioenschappen Knegsel 12 mei

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. Lijkt het net iets voor u,
bel dan met Sepp Sallaerts 0647.389155 of Jack van Beek
0653.498642
Als 50+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

Onlangs behaalde ons lid Meike Theuws een 1e plaats op saxofoon
met 83 punten op het solistenconcours te Bladel. Dit was goed voor
deelname aan het Brabantse Kampioenschap. Een erg mooie
prestatie in een zwaar deelnemersveld, Chapeau!! Natuurlijk kunt u
net als wij haar aanmoedigen op 12 mei te Knegsel in de Leemhoef.
Tijden zijn ons nog niet bekend maar de datum kunt u alvast
noteren. Tot dan.
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LENTE-EVENT ZONDAG 29 APRIL
Zondag 29 april van 12.00 uur tot 20.00 uur vindt in het centrum
van Westerhoven weer een nieuw Voorjaarsevenement plaats.
Het centrum wordt omgetoverd tot een gezellig en vrolijk tafereel
met
dit jaar een BOURGONDISCHE uitstraling. Muziek en dans en de
haute cuisine van de Middeleeuwen. Ook wordt weer een kinderplein
ingericht.

KONINGSDAG OP vrijdag 27 APRIL
Ook dit jaar willen we deze bijzondere dag
weer groots vieren ter
ere van de verjaardag van koning WillemAlexander.
Onze HERAUTEN, de AUBADE,
de FIETSJESTOCHT in de ochtend en ‘s middags de KINDERSPELEN
en GRANDIOZE STRAATRACE.

Daarnaast blijft er ook gelegenheid voor Westerhovense
verenigingen en groep 8 om deel te nemen aan dit evenement om n
extraatje voor hun
vereniging op te halen middels ludieke acties of verkopen.
Wil je meedoen meldt je dan aan bij een van onderstaande
adressen.

Info m.b.t. het Lente-Event of de Koningsdag
Informeer via het secretariaat: p/a Jack van Beek 0653.498642
Provincialeweg 2-B , Westerhoven of fanfare.irene@upcmail.nl
of bij Peet Kaptheijns 040-2041733 of t.kaptheyns@chello.nl

In de volgende Mikmak meer, laat u verassen!!

Met vriendelijke groet:
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Het Oranje comité
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Maart
Wat een gegeven zo te kunnen leven
Met het donkere natte weer ,
zie de sterke bomen zij gaan snel bewegen
Het is net of de ijsbergen eindigen met hun leven.
Wat een kracht zet de natuur op gang
De mensen zij worden ervan bang,
Stromen water tot alles vernielend toe
Als je ernaar kijkt wordt je getroffen zo te moe.
De zon schijnt samen met de maan
Een onvoorspelbaar gerommel en geknetter komt eraan ,
De zon bij avond schemering een grote vuurbal
Krakende bomen en vallen daarbij, dat is ook niet mal.
Het heelal wordt gegeseld wat een lucht
Het is of alles gekraakt wordt met wat een zucht,
Niets dat hen bedwingt wat een bangheid
Van moeders met kinderen zij hebben ellende wat een tijd.
De wolken met grote snelheid te rekenen
Maar de regen,hagel en natte sneeuw in vlagen niet te meten.
Grote schade zo niet te voorkomen
Dramatisch zijn de gevolgen,dat is een groot gegeven.
Vogels en schapen zij nemen het gewoon
Maar de snelle wind en rivier zij hebben de boven toon,
Hard en overvol de mensen waaien van de weg
En auto,s zij waaien in heg en steg.
Wat een prachtig schouwspel opkomende maan en dalende zon
Met de vele wolken in het rond alles doortrokken van verwondering,
Dat is wat wij kunnen zien,
het beste komt later misschien met rust in het zicht
Dit zo te zien te horen dat geeft weer licht en duisternis.
Dat zo te zien roept de aarde haar verwondering op
Mensen komen in de weer en gaan in berusting ,
Met goede moed ieder op zijn eigen plek en plaats
Het werk de school en kerk dat is weer een nieuw begin
F.v.V
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DATA
Maart
za. 17 maart
za. 17 maart
vr. 16 mrt

Oud papier
Uitwisselingsconcert met muziekvereniging
De Volharding uit Duizel
Filmjournaal

April
do. 5 april
Sams kledinginzameling
za 14 april
Oudijzeractie Fanfare
za 07 / vr 13 apr. / za 14 apr.
vr 20 apr. / za 21 apr. / zo 22 apr. Toneeluitvoering
vr 27 april
Koningsdag
zo 29 april
Bourgondisch Lente Event

Mei
za. 12 mei

De jaarlijkse bedevaart naar Meerveldhoven

do. 22 maart, uiterste datum inleveren kopij MikMak maart
za. 31 maart, de MikMak april 2018 verschijnt
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