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Berichten rondom
kerk en parochie

Ik wens ieder van u naast een Gezegend Kerstfeest ook een
levenwekkend en voorspoedig 2017. Dat het voor ieder van ons een
jaar mag worden met een kostbare inhoud en gezegende dagen.
Geluk en levensvreugde worden u van harte gegund.
pastoor Rijkers.
Agenda:

We schrijven binnenkort 2017. Allereerst wil ik ieder danken die
positief heeft bijgedragen aan ons samen Kerk-zijn. Het is goed,
mooi en nuttig om steeds rekening te houden met elkaar en met
ieders geluk en welzijn. Wij willen samen een levendige
gemeenschap zijn. We houden dan ook rekening met elkaar en
zeker met hen die in hun eentje niet opkomen voor eigen en
andermans belang. Wij mogen met elkaar de traditie hoog houden.
Bij het einde van 2016 zeggen wij dank U wel tegen God en tegen
elkaar. Samen mogen wij zeggen en zingen: “Het leven is goed in
het Brabantse land”. Gelukkig mogen en kunnen wij elkaar steunen
en bemoedigen. En wij mogen gelukkig de traditie hoog houden
vanuit de gedachte: “We hebben een kostbare erfenis meegekregen
vanuit het verleden”.
En wat goed is mogen wij samen verder dragen de toekomst in. Aan
Gods zegen is alles gelegen. Zo wordt ons dit vanouds
voorgehouden.
En dit kostbare vertrouwen mogen wij samen bewaren en
bevestigen in onze omgang met God en met elkaar. Het is jammer
wanneer kostbare tradities en gewoontes verloren gaan. Wij kunnen
en mogen deze juist nieuw leven inblazen en weer bij de tijd
brengen.
Ik heb onlangs kinderen voorgehouden: “Met 2 richtingwijzers teken
je een kerkgebouw”. Als volwassene mag je dit ook proberen. Een
kerkgebouw maakt een dorp tot een levendige gemeenschap
wanneer wij haar boodschap verstaan. De ene richtingwijzer laat je
naar boven wijzen: “Geef God een plaats in je leven” en de andere
richtingwijzer vraagt aandacht voor onze medemens met de oproep:
“Houd rekening met het geluk en welzijn van mensen rondom je”.
Zet beide richtingwijzers op hun juist plaats, zodat zij één geheel
vormen. En je ontdekt hun zinvolle boodschap. Wil je op deze wijze
meebouwen aan toekomst ?!!
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Zaterdag 24 dec. 2016: 19.00 uur Gezinsviering Kerstmis met
Kinderkoor.
Zaterdag 24 dec. 2016: 20.30 uur feestelijke Kerstviering met
Gemengd Koor.
Maandag 26 dec. 2016 2e Kerstdag om 10.30 uur Misviering met
Zangkoor De Wielewaal.
Zaterdag 31 dec. 2016 19.00 uur Avondmis met Gemengd Koor.
Woensdag 28 dec. 2016 16.00 uur Doopdankviering.
Zondag 8 jan. 2017
Het jaarlijks Westerhovens Winterfeest op
het kerkplein.
Maandag 9 jan. 2017
’s avonds om 20.00 uur Doopvoorbereiding
– graag vooraf aanmelden.
Woensdag 18 jan. 2017 bijeenkomst van de Pastoraatsgroep.
Maandag 23 jan. 2017 bijeenkomst van de Kerststalbouwers.
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Activiteiten voor ouderen
januari 2017
maandag :
9.00 – 11.15
maandag :
13.30 – 16.30
13.30 – 16.30
maandag :
14.00 – 15.30

9e - 16e - 23e - 30e
meer bewegen voor ouderen
5e - 12e - 19e - 26e
biljarten en kaarten
servicepunt R.S.Z.K
16e - 23e - 30e
Engelse conversatieles

dinsdag :
13.30 – 16.30
13.30 – 16.30

3e - 10e - 17e - 24e - 31e
koersbal
servicepunt R.S.Z.K.

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

11e - 18e - 25e
volksdansen
4e - 11e - 18e - 25e
koorrepetitie “De Wielewaal”.
jeu de boules ( behalve bij regen )
4e
kienen
11e - 19e - 26e
kaarten en biljarten
4e - 11e - 18e - 25e
bridgen Multi Colour

donderdag
17.30

12e
eetpunt bij Woest

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

6e - 13e - 20e - 26e
dagbesteding
servicepunt R.S.Z.K.
lunch
dagbesteding
fysiogym
fysiogym
26e
vergaren van de MikMak

Alle activiteiten zijn in Hoefzicht tenzij anders aangegeven.

Menu Eetpunt Hoefzicht/Woest
do. 12 januari 2017
Aardappeltruffelsoep
Kogelbiefstuk champignonsaus
of
Zalmfilet hollandaisesaus
Verrassingsdessert
Aanvang: 17:30 uur
Reserveren bij Mieke van Aalst
Tel: 040-2213047
E-mail: miekevanaalst@hotmail.com

Iedereen vanaf 55+ is van harte welkom, prijs: € 10,00
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WESTERHOVENS WINTERFEEST
Het 8e Winterfeest op 8 januari, dat is een mooi getal. Met de
medewerking van verschillende bedrijven, verenigingen en
particulieren hoopt de organisatie het centrum van ons ‘durpke’
weer tot een gezellig en sfeervol plein om te toveren.
En het feest? Dat maakt u zelf! Kom vanaf 14.00 uur naar het
kerkplein om nieuwjaarswensen uit te wisselen, bij te kletsen,
muziek te luisteren, heerlijke drankjes te nuttigen en zéker om een
hapje te eten want er worden dit jaar nieuwe lekkernijen
gepresenteerd. Als vanouds heeft het St. Anna Gilde een
schietkraam en staat de draaimolen er weer voor de kinderen. Het
jonge ‘WIJ WEsterhoven’ bemant ook een kraam met een
verrassende activiteit. Vorig jaar was het laserschieten in De
Buitengaander een groot succes en nogmaals in het programma
opgenomen. Kortom genoeg vermaak voor iedereen met ons
knallende slotstuk: het vuurwerk van Orka.

De Buitengaander wenst u

Wist u dat de dorpsonderscheiding “De Mouw”, als er een kandidaat
is, tijdens het Winterfeest wordt uitgereikt? Wist u dat het gilde
ieder jaar het Winterfeest opent met een vaandelgroet? Nog nooit
gezien? Dan wordt het de hoogste tijd dat u op tijd aanwezig bent
zodat u een langere tijd van het feest kunt genieten. Het is nooit te
laat om vroeg te komen.

PARKEREN

I.v.m. het vuurwerk afsteken en de daarbij behorende vergunning
kunt u gedurende het Winterfeest niet parkeren op het Mgr.
Biermansplein en t.o.v. de pastorie.
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AGENDA
in en om De Buitengaander
Elke donderdagochtend:10.00 uur vertrek Wandelgroep
Elke dinsdagmiddag:13.30 - 14.30 uur Dorpsondersteuner,
15.00 uur Bibliotheekondersteuning
8 jan
9 jan
10 jan
13 jan
17 jan
19 jan
20 jan
21 jan
22 jan
25 jan

Westerhovens Winterfeest
Aanvang Beeldhouwen
Digitaal café (tabletcafé) 09.00 uur
Aanvang Teken- en schilderles
contact avond MIR 20.00 uur
Generale repetitie Zitting
Zitting 20.00 uur
Zitting 20.00 uur
Zitting 17.00 uur
Informatie avond Gemeente: Buurtpreventie
Aanvang: 19.30 uur

24 december t/m 8 januari 2017 is De Buitengaander gesloten en
gaan we uitsluitend open op afspraak.
Voor uitgebreidere informatie: www.buitengaander.nl
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Voor alle informatie rondom voeding bij zwangerschap.
Deze avond is bedoeld voor vrouwen/koppels die een
zwangerschapswens hebben, vrouwen die zwanger zijn en vrouwen
die net zwanger zijn geweest.
Na afloop hebben we voor u een goodiebag (OP=OP)!

Wij nodigen u uit om deze avond bij te wonen op
Donderdag 19 januari 2017 van 20.00u tot 21.00u in CC
de Kattendans in Bergeijk.
Op een informele manier geven wij u informatie over onderstaande
thema’s en is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

Voeding tijdens en na de overgang
Donderdag 26 januari 2017 van 20.00 tot 21.00 uur in de
Kattendans Bergeijk.
Diëtisten Ellen Winters en Marion Theuws vertellen wat u zelf kunt
doen om overgangsklachten te voorkomen of te verminderen.
Interesse? Meld u zich dan aan bij dorpsondersteuner Helma van
Gerven helmavangerven@zuidzorg.nl
Opgeven kan tot 19 januari 2017.
Deelname aan deze avond is gratis.

Onderwerpen:

-Gezonde voeding voor, tijdens en na de zwangerschap.
-Overgewicht en ondergewicht bij zwangerschap/kinderwens.
-Voedingsadvies bij zwangerschapsklachten.
Deze avond wordt verzorgd door: de dorpsondersteuners van Groot
Bergeijk. Diëtistenpraktijk Marion Theuws en diëtistenpraktijk Ellen
Winters i.s.m. Eline Das, student Voeding en diëtetiek HAN.
Aanmelden kan via

helmavangerven@zuidzorg.nl
of info@ellenwinters.nl
Aanmelden kan tot uiterlijk
12 januari 2017
De deelname is kosteloos.
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winterwandeling
Aan alle dorpsgenoten
Op Tweede Kerstdag ma. 26 dec. 2016 vindt
weer de winterwandeling plaats
vanuit café-zaal ’t Centrum
U kunt starten tussen 11.00 en13.00 uur en u kunt kiezen uit
2 wandelroutes: 8 of 12 km
Onderweg vindt u de tent voor een lekker opwarmertje.
De inschrijving kost € 2,50 per persoon.
Wij wensen U hele gezellige dagen toe
Café – zaal ’t Centrum i.s.m. biljartvereniging De Poedels

Collecte MS fonds
Dankzij de inzet van onze collectanten is er in de derde week van
november totaal € 626,-- opgehaald voor het MS fonds.
Alle gulle gevers hartelijk dank hiervoor.
Tevens wil ik een beroep doen op mensen uit Westerhoven om een
paar dagen in november te collecteren voor het MS fonds.
De collecteweek is dan van 20 tot 25 november 2017.
Nieuwe collectanten kunnen zich opgeven bij:
Toos Rademakers
Lindenstraat 12
5563 BA Westerhoven
Telefoon: 040 - 20 18 233
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Geldautomaat Westerhoven:
In mei 2015 verdween de Rabobank
geldautomaat uit Westerhoven.Gesprekken
die wij als Dorpsraad met de Rabobank
voerden, konden dit jammer genoeg niet voorkomen.
Voor de Rabobank was immers het aantal pintransacties te laag en
waren de exploitatiekosten te hoog.
Onlangs hebben wij met een andere bank besproken of het een
haalbare kaart voor hen was dat zij een geldautomaat in
Westerhoven zouden plaatsen. Dit is helaas door de gestelde
voorwaarden en de met zich meebrengende kosten, ook voor deze
bank geen haalbare kaart gebleken.
Dit betekent dat Westerhoven het blijvend moet stellen zonder
geldautomaat en dat we elders geld moeten pinnen.
Bezetting Dorpsraad na 1 januari 2017:
Na een periode van respectievelijk 9 en 5 jaar vinden Frank Claas,
Michel Sengers en Inge Veraa het tijd voor vers bloed worden en
besluiten zij hun activiteiten voor de Dorpsraad te beëindigen.
Dit betekent dat de Dorpsraad vanaf 1 januari 2017 alleen nog Joop
Kock als lid kent en er dus vacatures bestaan. Veel initiatieven en
activiteiten worden gelukkig inmiddels genomen en uitgevoerd door
WIJ Westerhoven. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de rol en
de positie voor de Dorpsraad naar de gemeente duidelijk een andere
is dan die van WIJ Westerhoven. Het is dan ook van groot belang
dat de Dorpsraad in Westerhoven blijft voortbestaan. Mocht u
interesse hebben om zitting in de raad te nemen, neem dan eens
vrijblijvend contact op met Joop Kock . U kunt Joop bereiken onder
het nummer: 06-16131175. Frank, Michel en Inge danken u voor
de steun die zij in de afgelopen jaren ervaren hebben en wensen
hun opvolgers alle succes toe.
Met vriendelijke groet,
Dorpsraad Westerhoven.

- 13 -

Bergeijkenaar van het jaar 2016:
Jan Royackers
In het Aquinohuis werd woensdag 7 december door wethouder Stef
Luijten in samenwerking met het VOB, de KBO en het GOW ‘de
Bergeijkenaar van het jaar’ bekend gemaakt. Jan Royackers (72
jaar) uit Bergeijk ’t Hof mag deze eretitel gaan dragen. Jan staat
bekend als een echt mensen-mens. Hij staat altijd voor anderen
klaar en vindt dat vanzelfsprekend. Hij is dan ook een bescheiden
man.
Een greep uit de reacties van mensen die Jan hebben voorgedragen:
‘Jan doet alles voor mensen die het minder goed hebben in onze
samenleving. Zo is hij actief bij
de Stichting Nieuwe
Levenskracht, wandelt hij met
hulpbehoevenden, werkt hij in
het brandwondencentrum, enz.
enz. Overal waar vrijwilligers bij
betrokken zijn zie je Jan
Rooyakkers.’
‘Jan is al een tiental jaren
penningmeester van de Stichting
Nieuwe Levenskracht Bergeijk.
In die functie heeft hij ermede
voor gezorgd dat deze Stichting steeds professioneler werkt. Dat
moet ook, gezien de eisen die de overheid aan stichtingen stelt.
Naast de financiën heeft hij zich ook ingezet voor sponsoring en zet
Jan zich ook uitvoerend in. Te denken valt aan de kermisactie, de
promotiestand op het marktfestival en destijds de organisatie van
de toneelavonden. Gezien zijn leeftijd is
hij inmiddels begonnen met het inwerken
van een, jonger bestuurslid als opvolger’.
Daarnaast is Jan ook penningmeester van
Het St. Jorisgilde en medebeheerder van
het Gildehuis aan de Riethovensedijk.
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Waterschapslasten De Dommel
dalen licht voor veel huishoudens
De begroting van Waterschap
De Dommel voor 2017 stijgt met
anderhalf miljoen euro ten opzichte
van 2016.
Toch dalen bij Waterschap De Dommel de waterschapslasten
voor veel meerpersoonshuishoudens. Dit is een gevolg van
de daling van de tarieven voor waterzuivering.
Uitgaven stijgen 1,4%
De uitgaven van het waterschap zijn bestemd voor het zuiveren van
rioolwater en voor veilig en voldoende water. Tegenover de uitgaven
staan inkomsten uit waterschapsbelasting en incidentele inkomsten
zoals subsidies. Een deel van de kosten wordt ook gedekt vanuit
reserves, die geleidelijk worden afgebouwd. De totale netto
uitgaven van 102,5 miljoen euro zijn met 1,5 miljoen euro gestegen
ten opzichte van 2016. De uitgaven voor waterzuivering zijn 56,5
miljoen euro. Aan veilig en voldoende water wordt 46,0 miljoen euro
uitgegeven. Hiervan onderhouden we sloten en beken en we richten
het watersysteem in ten behoeve van de afvoer en het vasthouden
van water voor onder meer de landbouw en we dragen bij aan
natuurontwikkeling. Binnen dit bedrag is ruim 10 miljoen euro
opgenomen als bijdrage aan het landelijk Hoogwater
Beschermingsprogramma voor het voorkomen van overstromingen
vanuit de zee en de grote rivieren.
Wateroverlast 2016
In juni 2016 hebben we in ons gebied te maken gehad
wateroverlast. Dit heeft geleid tot extra inzet van personeel en
herstelwerkzaamheden. Binnen de begroting van 2016 is dit
opgevangen. Door een deel van het verwachte overschot op de
begroting van 2016 te bestemmen voor nog te nemen maatregelen
in 2017 hebben deze geen onmiddellijke gevolgen voor de begroting
van 2017. Binnenkort worden ruim 300 schadeclaims ter
afhandeling overgedragen aan de verzekering van het waterschap.
In het voorjaar zal het bestuur van het waterschap besluiten over
een plan van aanpak voor maatregelen die ons watersysteem beter
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bestand moeten maken voor toekomstige klimaatveranderingen. De
financiële gevolgen daarvan zullen dan duidelijker worden.
Daling zuiveringsheffing
De opbrengsten die ingezet worden voor het werk van het
waterschap komen uit verschillende waterschapsheffingen:
- Uit de zuiveringsheffing worden kosten voor het zuiveren van
huishoudelijk en industrieel afvalwater betaald. De tarieven
voor de zuiveringsheffing dalen voor 2017. Dit komt onder
andere door de stijging van het aantal woningen en toename
van kleine bedrijven.
- De watersysteemheffing is bestemd voor investeringen in, en
beheer en onderhoud van ons oppervlaktewatersysteem van
beken, sloten en het ondiepe grondwater: voor veilig en
voldoende water. De watersysteemheffing bestaat uit
heffingen voor inwoners (ingezetenen), grondeigenaren
(ongebouwd) en eigenaren van gebouwen (gebouwd). De
kosten voor veilig en voldoende water (watersysteemheffing)
stijgen, met name als gevolg van de uitvoering en oplevering
van nieuwe projecten die nodig zijn om ons watersysteem
veilig en klimaatbestendig te houden.
Rekenvoorbeelden
Wat de ontwikkeling van de tarieven betekent, hangt af van ieders
persoonlijke situatie. Enkele voorbeelden:
 Een meerpersoonshuishouden met een eigen huis van €
200.000 gaat €225,96 betalen. Dat is bijna € 0,60 minder
dan in 2016.
 Een meerpersoonshuishouden met een huurwoning gaat €
1,22 minder betalen dan in 2016, namelijk € 184,64.
 Een agrarisch bedrijf met 25 hectare grond en opstallen ter
waarde van € 240.000 betaalt € 1286,27. Dit is een stijging
van € 27,47.
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Dienstverlening Taxbus
feestdagen,
nieuwe tarieven 2017
Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van Taxbus aangepast.
Op oudejaarsavond stopt Taxbus eerder en in de nieuwjaarsnacht
worden alleen rolstoelgebonden klanten vervoerd. Reizigers worden
geadviseerd de ritten voor de feestdagen tijdig aan te melden.
Daarnaast zijn de tarieven 2017 vastgesteld.
Reserveren Taxbusritten kerstdagen
Ook tijdens de drukke kerstdagen willen wij u natuurlijk het best
mogelijke vervoer bieden. Wij adviseren u daarom om op tijd uw
ritten voor de kerstdagen te reserveren. Onze vervoerders kunnen
dan het beste inspelen op uw vervoervraag en alvast een passende
ritplanning maken. Reserveert u vóór donderdag 22 december 2016,
16.00 uur, dan kunnen wij uw rit gegarandeerd op het gewenste
tijdstip inboeken. Reserveert u later, dan is de kans groter dat u met
vertraging te maken krijgt.
Dienstverlening jaarwisseling
Net zoals in het openbaar vervoer stopt het Taxbusvervoer op
oudejaarsavond eerder dan normaal. De laatste reguliere
Taxbusritten op 31 december 2016 starten om 22.15 uur.
Voor onze rolstoelgebonden klanten maken wij een uitzondering. Zij
kunnen op verzoek ook tijdens de nieuwjaarsnacht door Taxbus
worden vervoerd, omdat zij doorgaans geen alternatieve
mogelijkheden hebben om het vervoer te regelen. Voor rolstoelritten
tijdens de nieuwjaarsnacht gelden de volgende voorwaarden:




De rit kan geboekt worden t/m woensdag 28 december 2016,
16:00 uur via de reserveringslijn van Taxbus (0800-0234 795).
De ophaaltijden liggen tussen 0.30 en 1.30 uur. Vanwege de
beperkte beschikbaarheid kan het voorkomen dat klanten niet
helemaal op het gewenste tijdstip worden vervoerd.
In de nieuwjaarsnacht kan per pashouder maximaal één (sociaal
of medisch) begeleider meereizen.
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Vaste ritten op feestdagen
Vaste ritten die op een officiële nationale feestdag vallen, worden uit
de planning verwijderd. Klanten die hun vaste rit ook op 1 e of 2e
kerstdag of op Nieuwjaarsdag willen maken, dienen dit apart en
tijdig door te geven.
Tarieven Taxbus 2017
Voor 2017 zijn de volgende klanttarieven vastgesteld:
Wmo tarief
€ 0,70
Ouderentarief in Bladel en Helmond
€ 0,70
Ouderentarief in Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende
en Valkenswaard
€ 1,25
Tarief voor extra meereizenden*
€ 6,60
OV-tarief in Helmond (binnen gemeentegrens) € 4,20
OV-tarief in Deurne
€ 4,15
Commercieel tarief**
€ 9,00
Toeslag aankomstgarantie
€ 7,95

per zone
per zone
per
per
per
per
per

zone
zone
rit
zone
zone

* Niet zijnde medische of sociaal begeleider, (maximaal 2)
minderjarige kinderen of hulphond.
**Het commerciële tarief geldt vanaf de 6e zone en voor zones die
buiten uw individuele vervoersgebied vallen (niet van toepassing
voor OV Helmond).

BERICHT VAN FILMCLUB WESTERHOVEN
De Filmclub wenst u prettige feestdagen en een
voorspoedig 2017. Tevens willen wij iedereen, die in
2016 zo vriendelijk was mee te werken met ons
reportageteam hartelijk danken. En natuurlijk zijn wij
alle belangstellenden bij onze presentatie in 2016 én
alle gulle, anonieme sponsoren erkentelijk voor hun steun.
Zo hebt u het samen met ons mogelijk gemaakt, dat wij u weer
kunnen verrassen met het “Journaal 2016”. U krijgt dan de kans nog
eens terug te kijken naar het jaar dat bijna voorbij is.
Wij zien u graag op vrijdag 17 maart om 19.30 u in de
“Buitengaander” voor onze nieuwe productie: “Journaal 2016”.
Noteer de datum alvast in uw nieuwe agenda.
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Baetsen nieuwe afvalinzamelaar voor de Kempen
De gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De
Mierden hebben per 1 januari 2017 een nieuwe overeenkomst
gesloten op het gebied van duurzaam afvalbeheer. Baetsen
Containers BV gaat voor de Kempengemeenten de huis-aanhuisinzameling van GFT, PMD en restafval verzorgen. Ook het
ledigen van de glascontainers, de oud papier inzameling (met
verenigingen) en het beheer van de milieustraat wordt vanaf 1
januari door Baetsen verzorgd.
De Kempengemeenten maakten gebruik van verschillende bedrijven
voor de verschillende taken op het gebied van afval. Veel van die
overeenkomsten eindigen eind 2016 en dit vormde voor de
Kempengemeenten aanleiding om de verschillende onderdelen van
de afvalinzameling in zijn geheel in één Europese aanbesteding te
verwerken. Deze aanbesteding heeft in 2016 gelopen en Baetsen
Containers BV is daarbij economisch gezien als beste aanbieder uit
de bus gekomen.

huisinzameling van GFT, PMD en restafval, inclusief de verwerking
van restafval. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de glascontainers
geleegd worden, dat het oud papier (met verenigingen) opgehaald
wordt en dat het beheer van de milieustraat is geregeld. Baetsen
Containers BV heeft in haar inschrijving diverse ideeën opgenomen
die een bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van 5%
restafval in 2020. De Kempengemeenten gaan die ideeën samen
met Baetsen verder uitwerken. .
Biogas
Voor de huis-aan-huisinzameling in de kernen gaat Baetsen rijden
met voertuigen op groen gas. Deze stoten minder CO 2 uit dan
voertuigen op benzine of diesel en zijn bovendien stiller.
Samenwerking
De overeenkomst met Baetsen wordt aangegaan voor een periode
van tenminste 2 jaar en kan worden uitgebreid tot maximaal 4 jaar.
Op 29 december vindt een startmoment plaats waarbij de
samenwerking formeel vastgelegd wordt. Het thema Samen op weg
naar 5% restafval zal de komende jaren ook centraal staan in de
communicatie en onder meer terugkomen op de inzamelvoertuigen
van Baetsen.

5% restafval in 2020
De Kempengemeenten hebben een gezamenlijke doelstelling van
(maximaal) 5% restafval in 2020. Nu al zitten de
Kempengemeenten ruimschoots onder de landelijke doelstelling van
100 kg restafval in 2020 in het kader van het landelijk programma
‘Van Afval Naar Grondstof’ (VANG-programma). De
Kempengemeenten zetten zich in om ook de volgende stappen te
blijven zetten, op weg naar 5% restafval.
Alles-in-één
De Kempengemeenten hebben nagenoeg alle taken op het gebied
van afvalinzameling en afvalverwerking nu bij één partij liggen.
Baetsen Containers BV gaat onder meer zorgen voor de huis-aan-
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Stille nacht
Kerstmis 25 december 2016.
O,kindeke klein o,zo teer
Van waar zijt gij gekomen.
In geloof vanuit de hoge hemel
Hoe velen worden en zijn arm, moeten we hierop hopen.
Gij de Heer van ons allen.Jij kwam op deze aarde
Opnieuw telken jaren met hoge levens waarde groot
Voor de mens geboren op deze aarde in grote nood
Gij kwam, tot de mens in eenen schamele stal
Hoe is het nu mijn god, op de wereld voor velen is dit nog het geval
Hoor en zie alles met geweld gaat het nog steeds verder
Kind Gods help de mens in deze duistere ellende of wordt het nog
erger?
Laten we hopen op barmhartigheid en liefde.

O ,Heer wie zal al die bedroefde moeders troosten?
Laten we de hoop niet verliezen gaan met de wijzen uit het oosten
Laat de vrede spoedig komen laat het volk hiervoor kiezen
Dan komt een betere toekomst er voor iedereen houd moed deze
niet verliezen.
F.v.V.

Vliegtuigen met een groot geweld
Menig huis met gezin weg gekweld
Jong en oud zij liggen in grote rijen
En oud zij liggen in grote rijen
Wachten, waarop met geweld uit het lijden
Alles gaat ten onder radeloze ouders en kinderen
Het vrede op aarde is nog voor velen zoek, wat voor hinder?
Den machtigen der aarde zij proberen de vrede te vinden alsnog.
De hoop op het kerstkind telken jaren opnieuw herdenken het kan
toch?
Verloren in smaad en verachting, Heer waar is de kracht, gebleven
Het godsvolk met goede bedoelingen voor het verder leven,
rust en vrijheid een verwachting de norm van het leven een
opdracht.
Voor eenieder dit is een grote belofte waar een ieder naar smacht.
O, Kerstnacht schoner dan de dagen
De tijd waarin de mens het getij doet dragen,
Waarom moet uw volk dit alles beleven
De moorden van vele miljoenen kinderen nu in dit leven?
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS & ADRESSEN

DATA
ma 26 december Winterwandeling



2017
do 12 januari
za 21 januari
zo 08 januari
ma 09 januari
vr 13 januari
di 17 januari
vr 20/za/21/zo22
wo 25 januari

Eetpunt Hoefzicht
Oud papier
Westerhovens Winterfeest
Aanvang Beeldhouwen
Aanvang Teken- en schilderles
contact avond MIR 20.00 uur
januari Koffiegatse zittingsavonden
Informatie avond Gemeente: Buurtpreventie
Aanvang: 19.30 uur

Alarmnummer
Politie
Gemeenschapshuis
Steunpunt ouderen
Huisarts
Apotheek
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
Frank Claas
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
040-2019401
040-2018125


EHBO-verbandposten:
Di 14 februari
Feest Valentinus
za 25 februari
Concert Carnavalesk
zo 26/ma 27/di 28 februari Carnaval
za 25/zo 26 mrt./vr 7 apr./za 8 apr./zo 9 apr. Toneel, Foute Scouten
zo 24 april
Voorjaarsmarkt
do 27 april
Koningsdag



vr. 20 januari, uiterste datum inleveren kopij MikMak februari
za. 28 januari, de MikMak februari 2017 verschijnt
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Merel Brandsma
Ria Hoskam
José Hoeks
Toon Teuwens
Roos Verhoeven

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

AED-apparaat aanwezig bij:
Medisch Centrum Westerhoven
Hoefzicht
De Buitengaander
Coppens Constructie
COTA
Luxlight
Beukers Autoschade
Beukers Autoschade
ZSC (pincode vereist)

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

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

