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Berichten rondom
kerk en parochie

Bewust of onbewust zijn wij allen opgegroeid met de vraag: Waar
leven wij voor? Wat is de bedoeling van ons bestaan? Of anders
gezegd: waartoe zijn wij op aarde? Leven wij om vroeg of laat weer
in het niets te verdwijnen? Heeft ons bestaan hier echt een doel en
wie bepaalt dit? Wij leven hier in Nederland en hebben hieromtrent
geen inspraak gehad. Wij konden niet bepalen “ik wil in Nederland
geboren worden in dat gezin, bij die ouders”. Mijn ouders hoopten
bij mijn geboorte op een meisje en het werd een jongen. Waarom
zijn wij niet in China geboren? Alles draait ook in onze tijd om de
vraag “Waartoe zijn wij op aarde?” Wij mogen naar het antwoord
zoeken. En dat is bij ons mensen toch anders dan bij een hond.
Denk maar aan de stem van ons geweten. De Bijbel stelt ook die
vraag: “Wat is de mens, dat U, God, aan hem denkt. Wat is een
mensenkind dat hij U ter harte gaat. Niet veel minder dan een engel
hebt Gij hem geschapen, hem omkleed met schoonheid en met
pracht, heel de schepping aan hem onderworpen, alles zijn voeten
neergelegd. Wij leven toch niet om vroeg of laat in het niets te
verdwijnen als hadden wij nooit bestaan. Ons leven is een wonder,
met heel vragen omgeven. Wij zijn kostbaar in Gods ogen, wij zijn
geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. En niemand van ons leeft
voor zijn eigen ik. Deze aarde is de woonplaats van alle mensen.
Het is helaas nog heel oneerlijk verdeeld. Wij kunnen zingen “Het
leven is goed in het Brabantse land waar eens onze wieg heeft
gestaan”. Elders in de wereld is ellende, honger en narigheid.
Samen delen wij de wereld met al zijn lief en leed: hierbij mogen wij
elkaar helpen. Het is altijd toch prettiger te geven dan geholpen te
moeten worden. En we zijn op de wereld om elkaar te helpen.
Pastoor Rijkers.
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Doop:
9 april 2017: Jack, zoon van Jarco Schrijvers en Neeltje Plompen
Agenda:
ma. 8 mei: 20.00 u
Doopvoorbereiding.
Graag enkele dagen tevoren uw komst
aanmelden.
di. 9 mei:
Werkgroep Diaconie/Ziekenbezoekgroep.
za. 13 mei:
Bedevaart Meerveldhoven met Misviering om
10.30 u
wo. 17 mei: 14.00 u Communicanten oefenen in de kerk
vr. 19 mei:
Communicanten oefenen in kerk.
Zo 21 mei: 10.30 u Feestelijke 1e Communie-viering.
ma 22 mei: 20.00 u Parochie-vergadering
Do. 25 mei: 10.30 u Hemelvaart: Misviering te Westerhoven
28 mei:
Vanwege kermis en wielerronde Misviering om
10.30 u
Wo. 31 mei 14.00 u Bijeenkomst Communicanten plus ouders in
pastorie.

Menu Eetpunt Hoefzicht/Woest
do. 11 mei 2017
Gebonden aspergesoep
Cordon bleu met roomsaus
of
Lekkerbekje remouladesaus
Verrassingsdessert
Aanvang: 17:30 uur
Reserveren bij Mieke van Aalst
Tel: 040-2213047
E-mail: miekevanaalst@hotmail.com
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26e
vergaren van de MikMak

vrijdag
13.30

Activiteiten voor ouderen
mei 2017

Alle activiteiten zijn in Hoefzicht tenzij anders aangegeven.
e

e

e

e

e

maandag :
9.00 – 11.15
13.30 – 16.30
maandag
14.00 – 15.30

1 - 8 - 15 - 22 - 29
meer bewegen voor ouderen
biljarten en kaarten
15e - 22e - 29e
Engelse conversatieles

dinsdag :
13.30 – 16.30
13.30 - 16.30

2e - 9e - 16e - 23e - 30e
koersbal
servicepunt R.S.Z.K.

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

3e - 10e - 17e - 24e - 31e
volksdansen
koorrepetitie “De Wielewaal”.
3e
kienen
10e - 17e - 24e - 31e
kaarten en biljarten
jeu de boules
met ‘n nieuw clubje, iedereen is welkom.
3e - 10e - 17e - 24e - 31e
instuif bridgen Multi Colour

donderdag :
17.30

11e
eetpunt bij Woest

vrijdag
5e - 12e - 19e - 26e
9.30 - 12.00 dagbesteding
9.30 - 12.00 servicepunt R.S.Z.K.
12.00 – 13.30 lunch
13.30 - 16.00 dagbesteding
14.00 - 15.00 fysiogym
15.00 – 16.00 fysiogym
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Zaterdag 13 mei processie Meerveldhoven.
(dit voor de 147e keer)
Zoals elk jaar willen we ook dit jaar weer
gebruik maken van de gastvrijheid van de
Christus Koningkerk (voorheen
H.Lambertuskerk) te Meerveldhoven.
De voetgangers vertrekken vanaf de St.
Servatiuskerk om 7.30 uur.
In Riethoven hopen wij dat er veel
bedevaartgangers zich bij ons aansluiten.
10.15 uur opstellen van kerkgangers, fanfare en
zangkoor bij het begin van de Kapelstraat zuidhoek Raadhuisstraat, Meerveldhoven (tegenover
hoorcentrum Verhoeven).Vandaar gaan we in
processie naar de Christus Koningkerk.
10.30 uur begint de H.Mis voorgegaan door onze pastoor Rijkers, en
wordt opgeluisterd door ons parochieel zangkoor en de fanfare.
Natuurlijk vinden wij het geweldig als er veel kinderen meekomen
om een bloemetje naar O.L.Vrouw ter Eik te brengen.
Voor meer informatie:
Rikie van Eck

tel. 040-2041549

Henk Heijmans tel. 040-2045738
Truus Kwinten

tel. 040-2030412

Sisca Smolders tel. 040-2012332
Piet Wuyts

tel. 06-16623639

Riek van Beek

tel. 040-2019569
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BIJEENKOMST WESTERHOVENS VERENIGINGSLEVEN 2017
Doel:
gezamenlijk knelpunten oplossen
Datum: 16 maart 2017
Locatie: De Buitengaander
Inleiding
In 2016 zijn brainstormsessies gehouden vanuit het initiatief WIJ
WEsterhoven. Daarbij is het idee geopperd om elkaar, als
Westerhovens verenigingsleven, te helpen bij het oplossen van
knelpunten. Vanuit de Dorpsraad en WIJ WEsterhoven is het
initiatief genomen op de problemen bij verenigingen en stichtingen
te inventariseren.
Inventarisatie knelpunten
Van de 38 verenigingen (en stichtingen) hebben wij 23 ingevulde
vragenlijsten terugontvangen, ruim 60 procent. Daaruit blijkt dat
driekwart van onze Westerhovense verenigingen één of meerdere
problemen ondervindt. Deze zijn weergegeven in onderstaand
schema.
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Met name het werven en houden van bestuursleden, vrijwilligers en
leden wordt als probleem ervaren, maar daarnaast zijn er ook een
aantal specifieke problemen. Door de verenigingen is aangegeven er
behoefte aan te hebben om deze gezamenlijk te bespreken.
Bijeenkomst
Op 16 maart 2017 is een bijeenkomst georganiseerd, waarvoor alle
verenigingen en stichtingen uitgenodigd zijn. Op de bijeenkomst
waren 9 vertegenwoordigers aanwezig. Het elkaar helpen is
uitgesplitst in twee delen:
a. Het benoemen van tips en gezamenlijke acties voor de grote drie
problemen en
b. het geven van tips voor de kleinere knelpunten.
a. GROTE PROBLEMEN
Werven vrijwilligers
Tips
1. Webinar:
De Sportservice Noord-Brabant heft op facebook een praktische
instructie geplaatst voor Scouting hoe men vrijwilligers kan werven.
Vanzelfsprekend is het niet alleen belangrijk om vrijwilligers te
werven, maar ook te begeleiden bij hun introductie en te behouden.
De aanpak van de Sportservice is voor tal van verenigingen effectief
gebleken. Deze aanpak komt op meerdere plaatsen op internet
terug.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10154927458874253
&id=324002099252
2. Duidelijke vraagstelling:
Omschrijf duidelijk welke vraag je hebt als vereniging dus een
taakomschrijving, tijdsbesteding, is het eenmalig, ad hoc,
structureel etcetera.
3. Durf te vragen:
Noodkreten uiten werkt niet, mopperen ook niet. Als je geen vraag
uit, verwacht dan geen antwoord; je doet het niet voor jezelf, maar
in het belang van de vereniging. Schroom is dus niet nodig.
4. Persoonlijk benaderen:
Maar liefst 95% van alle vrijwilligers in Nederland blijkt vrijwilliger
te zijn geworden, nadat men daarvoor persoonlijk gevraagd is.
5. Vacatures bekend maken:
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Aanvullend op het persoonlijk benaderen is het goed om vacatures
binnen en buiten de vereniging bekend te maken. Dat kan
bijvoorbeeld via nieuwsbrieven en social media als facebook, maar
ook via een vrijwilligers- of vacaturebank.
6. Moreel appèl op eigen leden:
Het consumentisme neemt toe. Het lid zijn van een vereniging is wel
vrijwillig, maar niet geheel vrijblijvend. Binnen een vereniging kun
je een moreel appèl op elkaar doen om naar vermogen mee te
helpen.
7. Opknippen grote taken:
De tijd dat veel vrijwilligers 10 uur per week of meer tijd
besteedden aan hun vereniging is voorbij. Vaak is het mogelijk om
grote vrijwilligerstaken op te knippen in kleinere onderdelen, zodat
het voor vrijwilligers qua inzet behapbaar wordt.
Ideeën gezamenlijke acties Westerhoven
1. Maatschappelijke stage in combinatie met vacaturebank:
Wat zou de jeugd zelf aanspreken en motiveren om vrijwilligerswerk
te doen? Deze vraag wordt gesteld aan de werkgroep WIJ Groeien
op van WIJ WEsterhoven.
Via de website Westerhoven-events wordt een vacaturebank met
vrijwilligersfuncties en bijvoorbeeld snuffelstages opgezet. Om het
praktisch te houden zijn er twee varianten. Verenigingen met een
eigen website plaatsen hun vacature op hun eigen website en sturen
per mail een verzoek aan info@westerhoven-events.nl om deze
specifieke pagina te delen. Verenigingen zonder eigen website
sturen een korte tekst met hun eigen e-mailadres als contactadres
naar info@westerhoven-events.nl met het verzoek om deze
vacature te plaatsen op Westerhoven-events. S.v.p. na invulling van
de vacature Westerhoven-events ook weer melden dat de vacature
ingevuld is.
2. WEsterhoven doet:
Landelijk wordt jaarlijkse een doedag georganiseerd NLdoet. In
Westerhoven zou dit ook als dorp en verenigingen voor elkaar
georganiseerd kunnen worden onder de naam: WEsterhoven doet.
Dit wordt door WIJ WEsterhoven in overleg met de
dorpsondersteuner opgepakt kunnen.
3. Samenwerken of fuseren:
Soms is het voor verenigingen, ondanks alle pogingen daartoe, niet

of nauwelijks meer mogelijk om voldoende vrijwilligers te werven.
Dan kan het voor het behoud van het goede doel beter zijn om
intensief samen te werken met een andere vereniging of zelfs te
fuseren.
4. Functies delen:
Een aantal functies binnen een vereniging, die niet al teveel tijd
kosten en waarbij het meerdere pettenprobleem niet speelt, zijn
gemakkelijk in te vullen door dezelfde persoon. Te denken valt aan
de functies van penningsmeester, administratie, secretariaat,
webbeheer.
Werven leden
Tips
1. Mond tot mond reclame:
De beste promotie is die van bekenden onderling, omdat die
informatie oprecht is en dus uit een betrouwbare bron komt.
2. Groepen als groep trekken:
Met name jeugd is gevoelig voor groepsgedrag. Probeer ze dus als
groep aan te trekken.
3. Op proef meedraaien:
Het lid worden van een verenigingen is voor menigeen een
behoorlijke stap. De drempel kan verlaagd worden door een tijd
gratis mee te mogen draaien, voordat men zich voor een of
meerdere jaren verbindt aan de club.
4. Activiteiten afstemmen:
Mensen zijn vaak lid van meerdere verenigingen, waardoor van het
ene op het andere jaar keuzes gemaakt moeten worden, omdat
activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden. Het is dan ook goed om, oog
te hebben voor agenda’s van ‘concurrerende’ activiteiten en zo
mogelijk vooraf agenda’s onderling af te stemmen.
5. Minder activiteiten:
In zijn algemeenheid worden steeds meer activiteiten
georganiseerd. Vanuit een verenigingsdoelstelling, bijvoorbeeld om
goed te kunnen sporten of musiceren, is het belangrijk om zo veel
mogelijk te oefenen. Toch kan dat tijdsbeslag reden worden om af te
haken voor leden. Het kan dan een keuze zijn om minder
activiteiten te organiseren en daarmee de lat minder hoog te leggen
of een ‘recreatief’ team op te richten.

-8-

-9-

Ideeën gezamenlijke acties Westerhoven
1. WElkomstmap of WElkomstflyer met persoonlijk gesprek:
Nieuwe inwoners krijgen een bord in de tuin dat ze welkom zijn in
de buurt. Ze zoeken daarna langzaam maar zeker hun eigen weg.
Nieuwe Westerhovenaren zijn welkom en zouden op een meer
persoonlijke manier wegwijs gemaakt kunnen worden in
Westerhoven. Dat zou kunnen door een welkomstmap of
welkomstflyer te maken met een uitnodiging voor een persoonlijk
gesprek met iemand die Westerhoven en haar verenigingsleven
goed kent. Daardoor voelt men zich wellicht extra welkom en kan
het de drempel verlagen om lid te worden van een vereniging of om
vrijwilligerswerk te gaan doen. Nieuwe inwoners schrijven zich in via
de gemeente. Vanwege de wet of de privacy zullen die gegevens
niet vrijgegeven worden, maar kan de gemeente die mensen wel
attenderen op de mogelijkheid voor een gesprek en welkomstmap of
-flyer. WIJ WEsterhoven zal met de gemeente en de
dorpsondersteuner bespreken en bekijken of deze activiteit opgezet
kan worden.
Werven bestuursleden
Alles wat aan tips en gezamenlijke acties geldt voor het werven van
vrijwilligers geldt ook voor het werven van bestuursleden.
Aanvullend gelden de volgende tips.
Tips
1. Openstellen bestuursvergaderingen voor leden:
Het kan stimulerend zijn om bestuursvergaderingen open te stellen
voor leden, als men nieuwe bestuursleden zoekt. Uiteraard hebben
zij dan geen zeggenschap, maar het laagdrempelig bijwonen kan
helpen om de stap naar een rol in het bestuur te zetten. Ook het op
proef mee laten draaien kan helpen.
2. Aftreedschema:
Veel potentiële bestuursleden hebben in meerdere of mindere vorm
een angst, dat als zij eenmaal toegetreden zijn tot een bestuur, zij
niet meer gemakkelijk van die functie afkomen. Het structureel
hanteren van een aftreedschema of vooraf afspreken van een
termijn, kan helpen om de verwachtingen over en weer duidelijk te
maken en zo de drempel te verlagen.
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b. KLEINE KNELPUNTEN
Met kleine knelpunten wordt bedoeld dat het aantal verenigingen,
dat deze knelpunten als probleem ervaart beperkt is. Dat wil dus
niet zeggen, dat dit knelpunt voor de betreffende vereniging geen
serieus probleem is. Hier worden de gegeven tips tijdens de
bijeenkomst genoemd.
Bankkosten
Voor kleinere verenigingen met beperkte activiteiten maken de
stijgende bankkosten een steeds groter deel uit van het budget.
Soms geven banken een bijdrage in de vorm van sponsoring of
clubkascampagne en soms worden bankkosten op de factuur
opgevoerd, maar ook deels vergoed en is dit laatste niet helder voor
de vereniging.
Onderhoud
Bij twee verenigingen spelen op hun locatie specifieke problemen
met achterstallig onderhoud en zijn investeringen nodig om
problemen op te lossen. Beide verenigingen zijn in overleg met de
gemeente.
MikMak
De MikMak krijgt steeds minder lezers en steeds minder artikelen.
Het lijkt een vicieuze cirkel. Om de Mikmak als communicatiemiddel,
met name ook voor ouderen, in stand te houden en daarmee in een
behoefte te voorzien, is het nodig om meer artikelen te plaatsen.
Vriendelijk verzoek dus aan het verenigingsleven om artikelen te
blijven aanleveren.
Sponsoring, subsidies en fondsen voor cultureelmaatschappelijke activiteiten
Naast de bekende sponsoring via het bedrijfsleven, waaronder
banken, zijn er ook mogelijkheden via het ANBO-cultuurfonds,
stichting promotie Bergeijk en is er een subsidieregeling doebudgetten van de provincie Noord-Brabant.
Afspraak
Afgesproken is om dit verslag te delen met de verenigingen,
stichtingen via de mail en het publiek via de facebookpagina van
WIJ WEsterhoven en de MikMak.
Verslag opgemaakt door: Michel Sengers en Ben Cornelis.

- 11 -

Decathlon Dikke Banden Race voor
de Westerhovense jeugd

niet toegestaan. De banden moeten namelijk breder dan 28
millimeter zijn. Niet helemaal zeker of de fiets geschikt is voor de
race? Op de wedstrijddag, wordt de fiets nog gecontroleerd door de
organisatie.
Meld je op zaterdag 28 mei uiterlijk om 15:30 uur bij de
inschrijving in de foyer van de Buitengaander, zodat jouw
wedstrijd om 16:00 uur van start kan gaan.

zaterdag 27 mei
De Decathlon Dikke Banden Race is een fietswedstrijd voor jongens
en meisjes van 7 tot en met 12 jaar oud, die geen wielerlicentie of
basislidmaatschap bij de KNWU hebben. Deelname is mogelijk op je
eigen fiets – geen racefiets – en er wordt gereden in verschillende
leeftijdsgroepen. Bij voldoende deelnemers rijden de jongens tegen
elkaar en de meisjes tegen elkaar. De winnaars van de lokale Dikke
Banden Races nemen het tegen elkaar op tijdens de landelijke
finaledag. In 2017 op zondag 17 september in Breda.

MEEDOEN?
Aanmelden voor de Decathlon Dikke Banden Race kan per
mail aan : frank.claas@planet.nl tot en met 25 mei.
Vermeld in je opgave mail duidelijk je voor- en achternaam, of je
een jongen of meisje bent en
je geboortejaar. Wanneer je bent ingeschreven, wordt de rest
geregeld op de dag zelf. De race voldoet dan ook aan alle eisen van
de KNWU. Het parkoers wordt afgezet en een helm dragen is
verplicht. Mocht je die niet hebben, dan zijn deze te leen bij de
organisatie. De wedstrijd gaat over drie rondjes van elk 1.500
meter.

Eigen fiets
Je kunt deelnemen aan de Decathlon Dikke Banden Race zonder
dure materialen aan te hoeven schaffen. Je kunt meedoen op je
normale (stads)fiets, mountainbike of crossfiets. Racefietsen zijn
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Deelnemers aan de Decathlon Dikke Banden Race stemmen in
met het gebruik van foto’s en videomateriaal, die tijdens hun
deelname zijn gemaakt door de KNWU en nadien als
promotiemateriaal gebruikt kunnen worden.


Donderdag 11 mei
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
Welke deuren kan muziek in ons brein
openen?
Mensen met een dementie raken steeds meer kwijt wie ze eigenlijk
zijn. Muziek is één van de laatste dingen in het brein die verloren
raakt. Muziek beïnvloedt de stemming zeer positief en blijkt een
prachtige manier om contact te maken. Vaak komen naar aanleiding
van muziek herinneringen, verhalen en emoties los. Vanavond is
Evelien Mescher, muziektherapeute, onze gast.
Voor meer informatie kunt u mailen naar info@gowwelzijnswerk.nl
of bellen naar 0497-514746
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90 jarig bestaan ZSC

ZSC 90 JAAR JUBILEUMLOTERIJ
Om het 90-jarig jubileum van VV ZSC Westerhoven luister bij te
zetten organiseert ZSC een grootse jubileumloterij!
De verkoop van de loten is inmiddels gestart maar er zijn nog
steeds loten te koop! Wie maakt ons los en gaat er vandoor met de
gloednieuwe Hyundai i10 van Auto Smolders Westerhoven, de Ebike van Pitt fietsen uit Dommelen, het weekendje weg van Center
Parcs of één van de vele (50+) andere prijzen? GROTE WINKANS:
er worden slechts 1.500 loten in omloop gebracht.
De loten à € 25 kunnen op onderstaande manieren verkregen
worden:
Via onze Ambassadeurs;

In 2017 viert voetbalvereniging ZSC
Westerhoven haar 90-jarig bestaan! In het
Pinksterweekend op 2, 3 en 4 juni wordt dit
uitgebreid gevierd.
Het programma is als volgt:

PROGRAMMA WEEKEND:

Vrijdag avond 2 juni:
19.00 – 23.00 uur D’n aftrap, een avond voor (oud) ZSC-ers,
vrijwilligers, sponsoren en andere genodigden.
Met muziek van DJ Omske en Duo Vreemd.

-

Zaterdagmiddag 3 juni:
13.00 – 17:00 uur Voetbalmiddag voor alle jeugd van ZSC. Met
medewerking van Jeand Doest, Nasser El Jackson en Tom Vegter.
15.30 – 17:30 uur Vlogger LuckygraafNL (PSV vlogger)
17:00 – 19:00 uur jeugddisco met DJ Omske en Partyfriex
Zaterdagavond 3 juni:
Vanaf 21:00 uur knallende feestavond voor ZSC-ers, inwoners van
Westerhoven en omstreken met feestband Khick en DJ Omske.
Kaartjes te koop in de kantine van ZSC voor €5,00 inclusief 2
consumptiemunten.
Zondagochtend 4 juni:
11.00 – 13.00 uur Familie- brunch. Gratis brunch voor alle ZSCleden, leden ZSC-supportersvereniging en vrijwilligers ZSC.
13.00 – 17.00 uur Penalty toernooi (mmv Dennis Gentenaar en de
huidige keeper van FC Eindhoven, Ruud Swinkels) Voor jong (vanaf
de D-jeugd) en oud.
17.30 uur Prijsuitreiking toernooi door Dennis Gentenaar en Ruud
Swinkels
18.00 uur eindtrekking van de ZSC jubileum-loterij. Wie wint de
auto en de vele andere prijzen?
19:00 - 22:30 uur afsluitfeest jubileumweekend, met vanaf 19:00
uur live band Royal Beat (bekend van TVOH) met dance, stadionrock
en meebrullers. Muzikale omlijsting door DJ Omske.
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Jack van Gils
Twan de Louw
Joost Thijssens
Stefan de Graef
Daan Neutkens
Wout de Wit
Kees Kwinten Jr.
Pascal Ziyan
Ralf van de Ven
Eric Heesterbeek
Tom Kwinten
Niek Hoppenbrouwers
Stef Claes
Nicole Cremers
Roy van Dooren

-

Frans Kwinten
Erik van Rooij
Eric Daris
Frank Bax
Peter Claes
Tom Lathouwers
Noud van Beek
Harald van Beek
Hans Lueb
Arno van Rijbroek
Winand van Maasakkers
Ton Lueb
Inge Lohman
Joost van Beek



In de kantine: aan de bar kunnen loten gekocht worden, dit gaat
via Wim Verhagen.



Via bankoverschrijving; NL 62 RABO 0313 3056 41 t.n.v. Stichting
Vrienden van ZSC onder vermelding van uw naam, adres en
telefoonnummer. We zorgen daarna dat u het lot ontvangt.
De opbrengst van de jubileumloterij komt ten goede aan de
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jeugdafdeling van ZSC. Kijk voor meer informatie op
www.zscwesterhoven.nl/zsc90
Wees er op tijd bij want OP = OP!
Stichting vrienden van ZSC


De Kledingactie van j.l. 6 april is een groot succes geweest,
hartelijk dank daar voor.
De vrijwilligers zijn van plan om in het najaar
weer een kledingactie te houden, om die actie
ook weer tot een succes te maken, vragen
iedereen om vanaf nu de kleding te bewaren.
BEDANKT namens Marietje en Mimi.


Aministratief (financieel) spreekuur in Eersel en Bergeijk

Heeft u vragen over uw administratie?
Wij helpen u graag met brieven die u niet begrijpt, het invullen van
formulieren of om iets op te zoeken op
internet. In de bibliotheek is een
computer aanwezig waar u gebruik van
kunt maken.
Tijdens het wekelijks spreekuur kunt u ook terecht met uw
financiële vragen of zorgen en vragen over uw budget/inkomen.
Aan het spreekuur zijn geen kosten verbonden
Bergeijk: elke donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur in
Aquinohuis. Dr. Rauppstraat 52 in Bergeijk. 0497 - 84 54 34
Eersel: elke donderdagmiddag van 16.30 tot 17.30 uur in de
Bibliotheek, Dijk 7 in Eersel. Telefoon: 085 7733288
Voor meer informatie: GOW Welzijnswerk: telefoon: 0497 514746,
e-mail: info@gowwelzijnswerk.nl
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NIEUW IN
WESTERHOVEN: DE
Menig omringend dorp
kent hem al: de eigen
dorpskwis. Een spel dat in teamverband in het dorp waar je woont
wordt gespeeld. Voor het eerst gaan we in Westerhoven nu ook de
Westerhovense kwis spelen.
Wat houdt de Westerhovense kwis in?
Er worden vanuit diverse Westerhovense groeperingen teams
geformeerd die elk (gelet op de hoeveelheid werk) uit 10 à 15
personen moeten bestaan. Deze teams wordt via het kwisboek een
scala aan vragen voorgelegd. De vragen hebben bijna allemaal
betrekking op Westerhoven.
De vragen zijn gerangschikt in diverse categorieën zoals, bekende
Westerhovenaren, verenigingsleven, historie, muziek,
Westerhovense wetenswaardigheden, wetenschap, algemene zaken,
etc. Ook is er een geheime opdracht voorzien. Kortom intelligentie,
creativiteit, durf en lef wordt van je team gevraagd!
Wanneer is de Westerhovense kwis te doen?
Op zaterdag 7 oktober moet elk team haar vragenboek om 19.15
uur ophalen in café ’t Wapen van Westerhoven. Met dit vragenboek
gaat het team op een door henzelf gekozen locatie aan de slag.
Uiterlijk om 23.30 uur dient het boek met de ingevulde antwoorden
ingeleverd te worden bij café de Kroon. Een kleine week later, op
vrijdag 13 oktober vindt er vanaf 20,00 uur in de Buitengaander een
gezellige feestavond met alle deelnemers plaats. Op deze avond
worden de antwoorden op de vragen gegeven, de uitslag wordt
bekend gemaakt en de film van het kwisgebeuren wordt vertoond.
Dit alles met als afsluiting een gezellig, onvervalst Westerhovens
feest.
Hoe kunnen wij meedoen?
Ga binnen je familie, vereniging, bedrijf, vriendenclub,
wagenbouwersgroep, hobbyclub of noem maar op, op zoek naar
teamleden. Wij adviseren een team te formeren van circa 10 à 15
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personen uit diverse leeftijdscategorieën. Bedenk een originele
teamnaam, vul het inschrijfformulier volledig in en lever dit zo
spoedig mogelijk in bij Frank Claas, Meanderstraat 23 of per mail
frank.claas@planet.nl
Het inschrijfformulier kan je downloaden via de site:
www.westerhoven-events.nl
Je ontvangt dan via je teamcaptain, medio september alle verder
van belang zijnde informatie van ons om met jouw team de
Westerhovense kwis te spelen en op 7 oktober een supergezellige,
uitdagende, competitieve en spannende avond met elkaar te
beleven en mee te dingen naar de eeuwige roem en de prijzen.
Daarbij komt dan nog het dorpsfeest op 13 oktober in de
Buitengaander. In het reglement voor de Westerhovense kwis kun je
de verder van belang zijnde informatie vinden zoals de
teamopbouw, de inschrijfvoorwaarden, de werkwijze en de
algemene informatie. Dit reglement kun je downloaden via de
site: www.westerhoven-events.nl
Dus: aarzel niet: formeer je team en ding op 7 en 13 oktober
mee naar de overwinning en de eeuwige roem in de
Westerhovense Dorpskwis.
Wil je meer informatie? Bel dan naar 06-30398785 of stuur een mail
naar frank.claas@planet.nl.
Wij hopen dat de Westerhovense Dorpskwis 2017 een groot aantal
deelnemers gaat krijgen en dat het een zodanig succes gaat
worden, zodat het jaarlijks herhaald kan worden.
Met vriendelijke groet van het organiserende comité Westerhovense
Dorpskwis:
Miriam Bolte, Joost van Beek, Frank Claas, Peter Claes, Fer van
Maasakkers, Peet Kaptheijns,
Brigitte van de Pas en Peter Verhoeven.
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NIEUWS VAN FANFARE IRENE
Programma 2017
27 april
30 april
13 mei
25 juni
in juni
09 juli
25 en 26 nov

Koningsdag, aubade, kinderspelen
LENTE-EVENT met kraamverkoop
Processie Meerveldhoven
Themaconcert Leerlingenorkest
Donateursactie fanfare
Terrasconcert fanfare
Themaconcerten

De Adriaan
Op 8 april hebben we meegedaan met
muziekwedstrijd “De Adriaan” in Riethoven.
De Adriaan wordt eens in de twee jaar
georganiseerd en is een gerenommeerd
concours, waarbij een jeugdige solist (tot 23
jaar) zijn of haar beste beentje voorzet onder begeleiding van een
fanfare- of harmonieorkest.
Dit jaar keer heeft onze eigen Meike Theuws op altsax het nummer
Caprice met het orkest van Fanfare Irene op fenomenale wijze ten
gehore gebracht. Het was het resultaat van maandenlang keihard
repeteren, voor Meike en voor het orkest. In de aanloop naar de
wedstijd zag (en hoorde) je Meike groeien in muzikaliteit en
zelfvertrouwen. Daarom stond ze ook heel zelfverzekerd op het
podium toen het moment suprême daar was. Ze kreeg een
oorverdovend applaus en ook de jury had lovende woorden voor
Meike. En dan te weten dat ze pas vier jaar saxofoon speelt, dat
belooft wat voor de toekomst. We zijn enorm trots op Meike en
hopen dat we nog lang samen met haar kunnen musiceren. Wellicht
inspireert Meike met haar bevlogenheid ook andere kinderen en
jongeren om in haar voetsporen te treden en samen met ons
muziek te gaan maken? Als jij je geroepen voelt, dan word je zeker
met open armen ontvangen. Kom eens luisteren naar een repetitie
op dinsdagavond, je bent altijd welkom.
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Oud ijzer- en elektronica-actie 22 april
Met de opbrengst van deze actie hebt u bijgedragen aan de
opleiding van onze leerlingen. Deze leerlingen zijn ook de toekomst
van onze fanfare.
Wij danken u voor uw bijdrage. Wij nodigen u dan ook graag uit tot
het bijwonen van het Themaconcert van onze leerlingengroep op 25
juni in de Buitengaander. Noteert u de datum alvast in uw agenda.
Lente-Event (voorheen de voorjaarsmarkt)
Op deze dag zal ook de fanfare zich weer presenteren. Bij onze
boeken- en snuffelkraam kunt u voor een prikje weer een koopje
doen. Ook houden wij weer onze gebruikelijke enveloppenactie met
mooie prijzen. Bent bovendien goed in noten en raden? Kom dan
langs..??

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 kunt u zich aanmelden via
onderstaande mail.
Versterking gezocht voor Verjaardagenclub
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 het 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:
0653498642
PROEVEN AAN MUZIEK MAKEN
Muziek maken is een geweldige invulling van uw vrije tijd.
Gewoon als 30+er met muziek beginnen! Ik zeg 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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LENTE - EVENT TE

WESTERHOVEN

Zondag 30 april van 12.00 uur tot 19.00 uur
IN HET CENTRUM VAN WESTERHOVEN
Al vele jaren is deze gezellige Voorjaarsmarkt een begrip in de
Kempen en omstreken. De Organisatie vond dat het tijd werd voor
een ander jasje. Om het Evenement toekomstbestendig te maken is
gekozen voor een complete make-over.
Wij presenteren u een heuse Food-markt met vele vrolijke
kramen.
Daarbij kunt u creatieve inspiratie opdoen en rondsnuffelen bij de
kramen die u hun koopjes aanbieden. De Westerhovense
verenigingen zullen zich presenteren met leuke spelletjes en acties.
Op het kerkplein staan diverse originele Food-trucks met een grote
variëteit aan lokale en exotische gerechten. De sfeer op het plein
wordt
versterkt met een doorlopende show van Live-muziek en
entertainment. U kunt hierbij gezellig plaatsnemen op het sfeervol
aangelegde terras en genieten van een hapje en een drankje. Dit
kan tevens op de uitgebreide terrassen van de aan het parkoers
gelegen horecagelegenheden en het speciale terras van groep 8 bij
de school.
Voor de kinderen is veel vertier met een groot KinderSpeelkussenplein op het Plaza tegenover het Wapen van Westerhoven en een
Draaimolen en Bungee bij restaurant Bij de Neut.

KONINGSDAG

WESTERHOVEN

De aubade zal plaatsvinden op donderdag 27 april 2017 in
Westerhoven om 11.15 uur bij gemeenschapshuis De
Buitengaander in de Dorpstraat.
Daar zullen dan ook Fanfare Irene, het St. Annagilde en de
kinderen in hun versierde kleding en met hun versierde fietsjes na
hun rondgang arriveren.
Vooraf zullen tussen 09.00 uur en 10.00 uur ‘herauten’ u oproepen
tijdig
bij de aubade aanwezig te zijn.
De volgorde van de aubade zal zijn:
1. Welkomstwoord voorzitter OC
2. Muzikale groet Fanfare Irene.
3. Vendelgroet St. Annagilde.
4. Aanbieding bloemen.
5. Speech burgemeester.
6. Fanfare Irene met het Wilhelmus.
7. Prijsuitreiking versierde fietsjestocht.
8. Ballonnenfestijn.
9. Traktatie voor de kinderen.
’s Middags zijn er in ‘t centrum van het dorp de Kinderspelen voor
de basisschoolkinderen en
de Zeepkistenrace voor de
oudere groepen.
TOT DAN,
het ORANJE COMITÉ .

Wij hopen op een zonnige dag en dat wij u mogen begroten.
Anders dan andere jaren is de ENTREE GRATIS
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 .
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Korfbalvereniging Rietvogels
organiseert een Mix toernooi
op donderdag 25 mei 2017
Hemelvaartsdag
We willen iedereen uitnodigen om een sportieve middag te
hebben. Een team bestaat uit 4 heren en 4 dames met minimaal 2
reservespelers.
Er is een jeugdpoule en een volwassenenpoule. Ook voor de
allerkleinste jeugd zijn er leuke activiteiten.
Aanvang van de middag is 13.00 uur, teams moeten uiterlijk om
12:30 uur aanwezig zijn.
Na het toernooi is er de mogelijkheid om gezellig mee te BBQen. Kosten voor de BBQ: kinderen tot 4 jaar € 3,-. Kinderen op
basisschool € 6,-. Voor leden €9,- en voor niet-leden €10,-.
Wil je deze dag niet missen? Geef je dan vóór 21 mei op!
Opgeven: mailen naar mixtoernooi.korfbal@gmail.com of
onderstaand formulier inleveren bij: Simone
van Grotel, Kievitlaan 12, Riethoven.
Indien je mee wilt BBQ-en graag het geld vóór 21 mei overmaken
naar NL33 RABO 0143 8018 64 t.a.v. Korfbalvereniging Rietvogels
(vergeet je teamnaam niet).
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Team naam:
Captain:

________________________________

______________________

Naam, leeftijd

geslacht

BBQ

Prijs BBQ

Spelletjes

______________

M/V

Ja/Nee

€ ___

ja/nee

______________

M/V

Ja/Nee

€ ___

ja/nee

______________

M/V

Ja/Nee

€ ___

ja/nee

______________

M/V

Ja/Nee

€ ___

ja/nee

______________

M/V

Ja/Nee

€ ___

ja/nee

______________

M/V

Ja/Nee

€ ___

ja/nee

______________

M/V

Ja/Nee

€ ___

ja/nee

______________

M/V

Ja/Nee

€ ___

ja/nee

______________

M/V

Ja/Nee

€ ___

ja/nee

______________

M/V

Ja/Nee

€ ___

ja/nee

______________

M/V

Ja/Nee

€ ___

ja/nee

______________

M/V

Ja/Nee

€ ___

ja/nee

______________

M/V

Ja/Nee

€ ___

ja/nee
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Willem Neutkens en Bart Theuws worden
‘Ondernemer(s) van het Jaar Bergeijk’
De jury kent de onderscheiding Ondernemer van het jaar 2016 toe
aan Willem Neutkens en Bart Theuws. Met hun drie bedrijven ‘Bij de
Neut’, ‘Woest’ en ‘Willy Nacho’ hebben Willem en Bart enorm sterke
concepten neergezet. Hun enthousiasme, focus, creativiteit en lef
hebben ervoor gezorgd dat zij meerdere succesvolle bedrijven
hebben gerealiseerd.
Duo
Willem en Bart zijn 11 jaar geleden gestart met restaurant ExpressZo. Hierbij hebben ze in de eerste jaren grote ups én downs gekend.
Dit was hiermee een leerzame periode.
Willem en Bart vullen elkaar aan: Bart is administratief en
organisatorisch sterk; Willem is heel conceptueel.
Bij de Neut
Samen met André en Ankie Beukers ontstond het idee om iets te
gaan doen in het pand van de opa van Willem. Het moest een
bijzondere binnenspeeltuin worden met een echt restaurant voor
pasta, pizza en pannenkoeken. Het resultaat mag er zijn: een
restaurant dat van heinde en verre bezoekers trekt. Dit door een
rotsvast concept. De inrichting van de speeltuin, inclusief ijscorner,
is tot in de puntjes afgewerkt. Op een zondag komen er zomaar
1.000 gasten naar Bij de Neut.

Personeel
De verschillende bedrijven hebben in totaal ca. 175
personeelsleden. Vooral veel jonge mensen kunnen horeca-ervaring
opdoen bij een van de bedrijven. Gastvrijheid en
klantvriendelijkheid zijn onontbeerlijk hierbij. Willem en Bart zorgen
ervoor dat zij dit overbrengen op iedereen die er werkt, waardoor
gasten zich altijd welkom voelen.
Vernieuwen
Ondertussen broeden de heren alweer op een aanpassing van het
interieur van Bij de Neut, nieuwe gerechten en op allerlei andere
ideeën. De jury is er van overtuigd dat we nog veel van deze heren
zullen horen. Willem en Bart zijn samen Ondernemer van het Jaar!
Voorgangers
Het komende jaar mogen ze de Ondernemersaward, gemaakt door
de Bergeijkse kunstenaar Willem Loos, een plekje in een van hun
restaurants geven.

Meerdere bedrijven
Willem en Bart hebben het hier niet bij gelaten. Vanuit de roep:
“Willy, gooi er nog eens wat nacho’s in!” is Willy Nacho ontstaan.
Met een ronde sombrero van waaruit de nacho’s worden verkocht
verovert ‘Willy’ de festivalwereld. Het is gelukt om in deze wereld
een goed netwerk op te bouwen. Inmiddels staan zij op alle grote
festivals in Nederland en België, zoals Mystery Land, Lowlands en
Pukkelpop. Maar ook staan zij natuurlijk op het Ploegfestival in
Bergeijk! Express-Zo is inmiddels Woest geworden en richt zich –
weer een duidelijk sterk concept – op tapas, burgers en steaks. Ook
in de Vershal in Eindhoven zijn de heren actief. Hier kunnen nieuwe
ideeën ook getest worden.
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Tekenseizoen van start
Dat betekent dat het tekenseizoen van start gaat.
Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kán u ziek
maken als de teek lang vastgebeten in uw huid zit.
De app Tekenbeet helpt te controleren op teken en brengt u op de
hoogte van de actuele tekenactiviteit.
Teken komen op veel plaatsen in Nederland voor. Ze leven tussen
bladeren en in hoog gras en struikgewas. Ze lijken op kleine platte
spinnetjes. Sommige teken zijn besmet met de Lyme-bacterie die
de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Als een teek lang op de huid
zit, bestaat de kans dat hij deze bacterie overbrengt. De ziekte is
meestal goed te behandelen met antibiotica. Zonder behandeling
kan deze ziekte chronische klachten veroorzaken aan hart,
zenuwstelsel, gewrichten en huid.
De GGD Brabant-Zuidoost adviseert om uw huid en kleding altijd
goed te controleren op teken, als u in de natuur bent geweest. Vindt
u een teek? Dan kunt u die eenvoudig zelf verwijderen met een
pincet of tekentang. Ontsmet daarna het beetwondje en noteer
wanneer en waar u op de huid gebeten bent. Krijgt u de teken niet
uit uw kleding, was ze dan op 60°C of doe ze in de wasdroger.
Naar de huisarts?
Als de teek langer dan 24 uur in de huid gezeten heeft, overleg dan
met de huisarts of behandeling gewenst is. Heeft u een teek binnen
24 uur weggehaald? Houd tot drie maanden na de tekenbeet de
huid rond de beet in de gaten. Let op het ontstaan van een rode
ring of andere klachten die kunnen duiden op de ziekte van Lyme.
Krijgt u klachten? Ga naar de huisarts en meld dat u door een teek
gebeten bent.
App “tekenbeet”
De app Tekenbeet helpt te controleren op teken, laat zien hoe u een
teek kunt verwijderen en brengt u op de hoogte van de actuele
tekenactiviteit. U kunt een tekendagboek aanleggen en hierin een
tekenbeet registreren, waarbij u een herinnering ontvangt om de
beet te controleren. De app is te downloaden voor Android in de
Google Play Store en voor Apple-gebruikers in de App Store.
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GEDICHT.. VOORJAAR
Wat een mooie tijd te verwachten
Volop met bloesem vogels zij fluiten en zingen zacht,
De lente bode kleurrijk als zij is
Elke dag zoals hij komt vaak nog fris.
De Meimaand de Mariamaand moeder Gods
Meibloempjes zo alle dagen te bloeien Trots,
Hier en daar ziet men al koeien lopen vlot zoals het moet
De Mei met haar mooie dagen en veel warmte dat is goed.
We kennen nog de bruidjes in hun witte kleedjes
De processietocht gedragen het grote beeld,
Ook de vaandels moesten mee
Men ging immers voor het wel en wee.
In stilte wordt er gebeden
Ook nu nog voor de pijn en smart van heden,
Groots was de tocht met pijnlijke voeten
In weer en wind men ging Maria groeten.
Met muziek en zang naar Meerveldhoven
Groots was de viering en verering Maria te bidden en loven,
Pasen was men gepasseerd deze was in stilte voorbij
Zo gaat men het leven door ieder voor zich elk getij.
Laten we in deze trieste tijd
Waaronder het mensdom lijd,
Wachten op rust en VREDE voor iedereen
Dat is waarop de mensen verlangen, meteen.
Dat de jeugd in de zo mooie lente tijd
De schoonheid van het voorjaar begrijpt,
De jonge gehuwden geven elkaar de lievelingszoen
Dat dit alles moge getuigen zoals de bloesem en gras zo groen.
F .v,V.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS & ADRESSEN
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
Joop Kock
Bart Rijkers Aarperstraat 29

1-1-2
0900-8844
040-2013961
040-2048927
040-2012531
040-2019629
09001232020
0497-551111
0497-514250
040-2012937
0497-551455
06-52765150
0497-551480
040-2895816
0800-2345124
040-2044916
040-2018125

EHBO-VERBANDPOSTEN:
Merel Brandsma
Ria Hoskam
José Hoeks
Toon Teuwens
Roos Verhoeven

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

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

DATA
APRIL:
zo. 30 april

Lente - Event


MEI:
do. 04 mei
do. 11 mei
za. 13 mei
za. 20 mei
za. 27 mei
za. 27 mei

Dodenherdenking
Eetpunt Hoefzicht
Bedevaart Meerveldhoven
Oud papier
Wielerronde
Decathlon dikke banden race
27,28,29,30 mei Westerhoven kermis


JUNI:

2-3-4 juni weekend 90 jarig bestaan ZSC

AED-APPARAAT AANWEZIG BIJ:
Medisch Centrum Westerh.
Hoefzicht
De Buitengaander
Coppens Constructie
COTA
Luxlight
Beukers Autoschade
Beukers Autoschade
ZSC (pincode vereist)

- 31 -

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

za. 20 mei uiterste datum inleveren kopij MikMak juni
za. 27 mei de MikMak juni 2017 verschijnt
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OPROEP
Sponsering op deze pagina van de
Mikmak.
In de afgelopen jaren was de achterzijde
van de Mikmak opgevuld met reclame van
de Rabobank die ons hiervoor jarenlang
een sponsorbedrag betaalden.
Zij hebben aangegeven hiermee te
stoppen.
Wij zijn nu op zoek naar 4 sponsoren die
deze pagina van de Mikmak willen
opvullen en een kwart van de pagina
willen vullen met hun
bedrijfsnaam of logo.
Dit tegen een vergoeding van
€ 100 per jaar.
Het Mikmakteam

