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Berichten rondom
kerk en parochie

Kerstmis wordt door ieder van ons, door kinderen en grote mensen
als een heel groot en bijzonder feest ervaren. En toch valt het wat
de voorbereiding betreft in het niet bij Carnaval. Het verschil is wel,
dat Kerstmis in veel landen wordt gevierd. Trouwens, onze hele
jaartelling gaat terug op de geboorte van Jezus Christus. Hij is het
middelpunt van de geschiedenis der mensheid. Carnaval benadrukt
het vergankelijke. Kerstmis combineert oorsprong en einddoel van
alles. Wat Westerhoven uitzonderlijk maakt is de verering van Sint
Valentinus op 14 februari en verder het gehele jaar door.
Valentijnsdag, zoals de laatste jaren in opmars, heeft een totaal
andere oorsprong en inhoud dan de verering van Sint Valentinus in
Westerhoven. Toevallig is de datum 14 februari dezelfde. In
Westerhoven gaat de verering van Valentinus terug op de eerste
christenen in onze omgeving. Deze heilige is een priester die op
jonge leeftijd in Rome als martelaar is gestorven. Zijn verering vindt
zijn oorsprong bij een waterbron aan de rivier de Keersop.
Missionarissen bezochten Rome om van de Paus de opdracht te
ontvangen om hier het Evangelie te verkondigen. Zij kwamen op
hun weg in Rome langs het graf van deze jonge martelaar. Dat
maakte indruk. Bij hun missiewerk werden hier de eerste Christenen
gedoopt. Er waren geen kerkgebouwen. Zoals van Sint Willibrord
bekend doopte men bij een waterbron, levend water. Bij deze bron
van Valentijn zijn aldus mensen hier gedoopt tot Christen. De
huidige Sint Valentinuskapel is later in 1947 gebouwd uit
dankbaarheid. Bij deze bouw stiet men bij toeval op oude
fundamenten van een vroegere kapel waarvan men het bestaan niet
kende. De waterbron, de bron van Valentijn, is de eeuwen door
vereerd. Dit maakt Westerhoven in deze heel uniek. Valentinus is
ook afgebeeld door de jaren heen als priester-martelaar. Dit jaar is
14 februari Aswoensdag. Daarom vieren wij Sint Valentinus op
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zaterdag 17 februari ’s avonds met een Misviering om 7 uur
gevolgd door de processie naar de Sint Valentinuskapel. Op
zaterdag 24 februari a.s. is de feestelijke viering van het
H. Vormsel van jongeren uit Riethoven en Westerhoven samen.
Deze Misviering begint om 6 uur ’s avonds in de kerk van
Westerhoven. Hulpbisschop Mgr. R. Mutsaerts is de bedienaar van
dit Sacrament. Het belooft een mooie viering te worden waar vele
jongeren getuigen van mogen zijn.
Pastoor Rijkers.
Agenda:
ma. 13 febr.: parochie-vergadering.
za. 10 febr. 19.00 uur: Misviering in teken van Carnaval.
Aswoensdag: de Avondmis op deze 14 febr. is om 19.30 uur.
De Vormselviering is op zaterdag 24 februari om 6 uur
‘s avonds voor de Vormelingen van Riethoven en
Westerhoven samen in de kerk van Westerhoven. Vormheer
is hulpbisschop Mgr.R.Mutsaerts.
Overleden: 19 dec. 2017: Marie van Hulsel – Smits, 91
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jaar.

maandag
5e - 19e - 26e
9.00 – 11.15 meer bewegen voor ouderen
maandag
5e - 12e - 19e - 26e
13.30 – 16.30
biljarten en kaarten
e
maandag
12 - 19e - 26e
14.00 – 15.30
bespreking van Engelse romans
dinsdag
6e - 13e - 20e - 27e
13.30 - 16.30 koersbal
13.30 – 16.30
servicepunt R.S.Z.K.
dinsdag
13e - 27e
16.30 – 19.00
samen koken en eten
woensdag 7e
13.30 – 16.30
kienen
woensdag 7e - 14e - 21e - 28e
8.50 – 9.50 volksdansen
10.00 – 11.15
koorrepetitie “De Wielewaal”
woensdag 14e - 21e - 28e
13.30 – 16.30
kaarten en biljarten
woensdag 7e - 14e - 21e - 28e
14.00 – 16.00
jeu de boules (behalve bij slecht weer)
19.45 – 23.00
bridgen Multi Colour
donderdag 8e
17.30
eetpunt bij Woest
vrijdag
2e
Alle
19.30 – 24.00
seniorencarnavalsbal
vrijdag
2e - 9e - 16e - 23e
activiteiten
9.30 - 12.00 dagbesteding
zijn in
9.30 – 12.00 servicepunt R.S.Z.K
Hoefzicht
12.00 – 13.30
lunch
tenzij anders
13.30 – 16.00
dagbesteding
aangegeven
14.00 – 15.00
groepstherapie
15.00 – 16.00
groepstherapie
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23e
vergaren van de MikMak

HOEFZICHT
IS SERVICEPUNT VOOR MEDISCHE HULPMIDDELEN

Menu Eetpunt Hoefzicht/Woest
do. 8 februari 2018

Iedereen vanaf 55+ is van harte
welkom, prijs € 10,00

Activiteiten voor ouderen
februari 2018

vrijdag
13.30

Uiensoep met croutons

Wortelstamp met gehaktbal
of
visstoofpotje

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

-5-

AGENDA

WESTERHOVENS WINTERFEEST
“Koud hè…” Hoe vaak zou dat gezegd zijn op 7 januari jongstleden?
Want koud wás het door de snijdende wind tijdens het negende
Winterfeest! Gelukkig weerhield dat het Westerhovense publiek niet
om van het feest op het plein te komen genieten en elkaar een goed
2018 toe te wensen. Na een gezellig senioren-verwen-uurtje hebben
bijna 200 gasten met elkaar geproost op het nieuwe jaar en
gelukkig werden dat er gedurende de middag steeds meer. En waar
andere jaren het middenplein gevuld was met gasten was dit jaar de
Rabotent de meest bezochte plek.
Voor de organisatie is een grote opkomst dé waardering die het het
vele werk meer dan waard maakt. We kijken daarom graag,
enigszins ver, vooruit om in 2019 voor u allen weer een
nieuwjaarsreceptie te organiseren en we hopen iedereen dan weer
te treffen. Want dat is de kracht van Westerhoven; voor en met
elkaar een evenement neerzetten.
Bij deze dan ook een bijzonder hartelijke dank voor alle vrijwilligers
en sponsoren die hun steentje hebben bijgedragen. Voor de
duidelijkheid, het is meer dan alleen een feestje: de vergaderingen
vooraf, de inkoop, het opbouwen op vrijdag én zaterdag, de
gezamenlijke lunch op zaterdag, de voorzieningen van licht, geluid
en verwarming, het bemannen en de invulling van de hutjes, het
werk achter de schermen, de unieke loterij van Piet, het opruimen
op maandag, de verzorging van de opslag… kortom “’t is nie zo mèr
wâ” en dus is een welgemeend
DANK JE WEL
en een applaus voor alle vrijwilligers meer dan verdiend!!
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05 feb
10 feb
t/m 13 feb
26 feb

Evaluatie Westerhovens Winterfeest
Carnaval o.l.v. De Koffieleuters
20.00 uur Lezing Marjolein Zaal;
Body-mind en Deep tissue massage


KAMPVUURMOMENT
WIJ WESTERHOVEN OP 28 NOVEMBER 2017
Op dinsdagavond 28 november jl. hadden we ons
kampvuurmoment, maar anders dan in juni, nu binnen bij
ons clubhuis De Buitengaander. Er was aanleiding genoeg om
verhalen te vertellen rondom het alternatieve kampvuurtje,
onder het genot van een kop warme chocolademelk of
glühwein. In totaal waren weer zo’n 20 dorpsgenoten
aanwezig om elkaar bij te praten over de vorderingen van
WIJ WEsterhoven.
WIJ WEsterhoven draait inmiddels al weer zo’n anderhalf jaar. Doel
van de bijeenkomst was om elkaar te inspireren en ook om te
bekijken waar er nog behoefte is aan ondersteuning, want niets
gebeurt vanzelf. Zo hebben we diverse malen oproepen gedaan om
onze Dorpsraad aangevuld te krijgen. Het goede nieuws is, dat dit
inmiddels gebeurd is. Belangrijk voor Westerhoven, want de
Dorpsraad heeft een belangrijke rol richting gemeente en dorp.
Samen met de Dorpsraad zijn we als bestuur van WIJ een visie aan
het opstellen voor de langere termijn. Die visie is handig om te
hebben, omdat een aantal ontwikkelingen te voorspellen zijn en dus
ook wat je dan vervolgens zou moeten doen om goed te kunnen
blijven wonen en werken in Westerhoven op lange termijn. Ook
helpt het om prioriteit te bepalen, want ook onze inzet als
vrijwilligers is nu eenmaal beperkt. Het initiatief WIJ WEsterhoven
wordt steeds meer bekend en valt kennelijk op. Zo is het initiatief
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bijvoorbeeld opgenomen in het landelijke WMO-magazine.
Thema WIJ Groeien op
Voor 2018 zijn de gesprekken weer opgestart om iets te organiseren
voor onze jeugd tijdens de kermis. Gezien de opkomst van 2017
zien gemeente en de meeste kermisexploitanten de voordelen van
deze actie. In samenspraak met de gemeente is een groepje bezig
om de weerbaarheid van jongeren en ouders te versterken om
verslaving aan alcohol, drugs en gamen te voorkomen. Hiervoor
wordt gedacht aan het inschakelen van een deskundige interactieve
theatergroep. Baby’s krijgen een rompertje via de verloskundige
met de tekst Wè, wè, welkom in Westerhoven. Nieuwe inwoners
krijgen een pak koffie met omslag met de uitnodiging om het
gesprek met onze dorpsondersteuner aan te gaan en mee te doen.
Thema WIJ Wonen en leven
De Esdoornstraat heeft het idee opgepakt om een braakliggend
plantsoen te gaan beheren door er volkstuintjes aan te leggen in
samenspraak met de grondeigenaar. Dit idee zou op meer plaatsen
opgepakt kunnen worden. Een groep is op initiatief van de
Dorpsraad aan de slag gegaan om het wandelpad van Luyksgestel
naar Eindhoven verder vorm te geven. In Westerhoven gaat het als
eerste om het aanleggen van een ommetje Westerhoven en het
doortrekken van het stuk vanaf het Valentinuspad richting Bergeijk.
Het gaat vanwege de waterstand hierbij om een laarzenpad. Op 21
december geeft zanggroep Stringz een optreden in de
Buitengaander onder de naam ‘Wijnter in Westerhoven’. Daarbij
wordt geld ingezameld voor Serious Request.
Inmiddels is twee keer ‘Wil je bij mij op de koffie? georganiseerd.
Vorig kampvuurmoment ontstond het idee om dit format ook te
gaan gebruiken om gezelschapsspelletjes te gaan organiseren. Voor
het eerst zal op 27 december een spelletjesmiddag georganiseerd
worden in het Wapen van Westerhoven. Ook is een actie ‘Samen
koken, samen eten’ in voorbereiding. Een groepje gaat in Hoefzicht
met en voor elkaar koken. Daarvoor zijn speciale Westerhoven
schorten gedrukt.

gemeente een heel druk bezochte bijeenkomst plaats over het idee
om een zorgcoöperatie op te richten. De mensen deden actief mee
in werkgroepen om na te denken over wensen en behoeften van
ouder wordende dorpsgenoten voor de langere termijn. We hoeven
het wiel niet opnieuw uit te vinden, want er zijn goede voorbeelden
waar we van kunnen leren, zoals in Hoogeloon. We zouden hierin
samen op kunnen trekken met een vergelijkbaar initiatief in
Riethoven.
Thema WIJ Werken, leren en ondernemen
Na de eerste technieklessen op proef is er veel enthousiasme
ontstaan bij leerlingen, leerkrachten, directie en onze vrijwilligers
om door te gaan en de technieklessen uit te breiden. Daarom
kunnen we alle hulp goed gebruiken, ondanks dat ouders al
behulpzaam zijn tijdens de les. Na het kampvuurmoment boden zich
spontaan twee technisch geschoolde nieuwe inwoners aan om mee
te doen: super!
WIJ Werken is een initiatief dat zeer geslaagd is en was ook de
aanleiding om WIJ WEsterhoven op te richten. Inmiddels zijn acht
mensen aan het werk geholpen en worden er diverse presentaties
verzorgd binnen andere dorpen van onze gemeente. Ook uit andere
Kempengemeenten bestaat interesse bij ondernemers om
soortgelijke initiatieven op te pakken. Op 15 december werd een
presentatie verzorgd voor het Kempisch Ondernemers Platform.
Volgend kampvuurmoment…
Het volgende
kampvuurmoment zal weer
plaatsvinden in juni, hopelijk
dan weer buiten bij mooi
weer.

Thema WIJ Worden ouder
Op 16 november jl. vond in Hoefzicht in samenwerking met KBO en
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Beste
Westerhovenaren,
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 februari 2018
Dementie en ondersteuning thuis

Welke hulp bij allerlei (praktische) problemen kun je krijgen?
Gastspreker, een zorgtrajectbegeleider.
Informatie: Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met Mw.
Van Engelen
GOW welzijnswerk Tel: 0497-514746
Of u kunt mailen naar info@gowwelzijnswerk.nl

Sinds kort hangt er
rechts bij de ingang van
de Buitengaander een
buitenkast met AED.
Deze kast is geschonken
door de Hartstichting.
Hierdoor is het voor ons mogelijk om deze AED voortaan dag- en
nacht ter beschikking te stellen en niet, zoals eerst, alleen tijdens de
openstelling van de Buitengaander.
Er zit echter wel een beveiliging op.
Om bij de AED te kunnen is het noodzakelijk via een draaisysteem
de code, die de hulpverlener bij de oproep krijgt, op een rijtje te
zetten.
Daarna kan de AED eruit gehaald en gebruikt worden bij hartfalen.
Geef het altijd door aan een van de onderstaande telefoonnummers
als deze gebruikt is, zodat de AED ook weer meteen “gebruiksklaar”
gemaakt wordt voor een volgende noodsituatie.
Lijkt het u interessant om zelf ook te leren reanimeren? Deze
vaardigheid kan levens redden!
In een reanimatiecursus leert u precies wat te doen bij een
hartstilstand. Ook de bediening van de AED. Na afloop kunt u zich
aanmelden als burgerhulpverlener.
Aanmelden voor een reanimatiecursus kan via:
Onze instructrice Lies Boonstra:
info@boonssafety.nl of telefoonnummer
0497-844029
óf via de hartstichting:
www.hartstichting.nl/reanimatiecursus
óf bel André Jeunink: 0497-577109
óf Jan Kwinten: 06-53710080
óf Roos Verhoeven: 040-2012010
Ook bij interesse in een opleiding tot Eerste
Secretariaat:
Hulpverlener kunt u bij ons terecht.

Hoeverstraat 2
5563 AJ Westerhoven
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Valentinusdag!
Het Licht is uitgezaaid
en niet door weer en wind te doven.
Hoe diep het donker ook,
wij zullen in zijn kracht geloven.
Het Licht is uitgezaaid in ons,
opdat wij zullen stralen.
In onze liefde wil het zich
in duizendvoud herhalen.
Maak ons tot lichtjes in de nacht
voor al wie met ons ademhalen.

In verband met Carnaval vieren we dit
jaar op zaterdag 17 februari
St. Valentinus!
8.00 uur Opening Kapel
19.00 uur Plechtige mis in de kerk voor onze zieken en daarna
lichtprocessie naar kapel en put.
Wij hopen dat u ook dit jaar weer met ons kunt komen vieren en/of
meelopen.
U bent van harte welkom.
Wij wensen u in ieder geval een fijn Valentinus-feest.
De Kapelmeesters.
Wilt u eerder op de hoogte zijn van ons Valentinusfeest of andere
activiteiten? Volgt u ons dan op facebook.
We vinden het fijn wanneer u uw mooie momenten en/of plaatjes bij
de kapel met ons zou delen. www.facebook.com/valentinuskapel
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Het kan er stil zijn
Het kan er koud en nat zijn Het kan er stormen…..
En toch een plek van rust
Een plek van bezinning
Een plek met een ingetogen lach
Kortom…...
Een heel kostelijk kostbaar plekske!!
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Beschrijvingen van Westerhoven, deel 2:
In 1648 werd de vrede van Munster gesloten. Dat betekende voor
ons dat Brabant ging behoren bij Noord-Nederland. Maar ook dat
het Katholieke geloof verbannen werd en er protestanten naar het
zuiden kwamen. De kerken en kloosters werden afgenomen.
Van 1795 tot 1813 behoorden wij tot Frankrijk (Napoleon) en in
1815 werd Nederland zelfstandig. De stukken hieronder zijn dus uit
de Franse tijd.
Stephanus Hanewinkel was een predikant en schrijver van
reisverhalen uit Nuenen.
Servaas van der Graaf was een letterkundige en schrijver uit
Dordrecht. Hij heeft ongeveer heel het toenmalig Holland
beschreven, waarbij dus ook een stukje over Westerhoven.
“Reize door de Majorij van ’s-Hertogenbosch”
door Ds. Hanewinkel uit 1799
Hier ziet men een putjen, het Heilig putjen genoemd. Het water
uit hetzelve is heilzaam voor onderscheidene Ziektens, vooral
voor de Koorts; men bezoekt hetzelve op ene jaarlijksche
Bedevaart, en ook op andere tijden, zeer vlijtig; kruipt op de
knieën rondom hetzelve; en men ziet rondom hetzelve een paadjen,
veroorzaakt door het rondkruipen.
"Aardrijkskundige beschrijvingen"
door Steph. Hanewinke1 uit 1803.
Westerhoven is een klein dorpjen, horende onder de dingbank van
Bergeyk, waarvan het ten noordoosten omtrent ene halve uur afligt
aan het riviertjen de Kíerschop, aan welks oever men hier een
klein rond putjen, het heilig putjen genoemd, ziet; deszelfs
water zou goed wezen tegen de koorts. Het houdt, door ene soort
van Wel, altijd water, Bron wordt op ene jaarlijksche bedevaart, en
ook op andere tyden, door ijverige roomschen vlijtig bezocht.
Er plagt hier ene zeer grote kerk te staan, waarvan thans, dewijl
het dak reeds voorlang is ingestort, niets meer dan de bouwval,
bestaande in enkele muren, te zien is.
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Er ligt hier een kornmolen
op gemeld riviertjen. De inwoners bestaan uit 481 zielen.
De Franschen eisten ene contributie (brandschatting) van dit
Dorpjen.
"Aardrijkskundige beschrijvingen"
door Serv. van der Graaff uit 1807.
Westerhoven, Bergeyk, Riethoven, Borkel en Schaft maken eene
Ding- of Rechtbank uit, met en benevens een Scout civiel, die te
Bergeyk woont. De rechtbank is samengesteld uit 7 Schepenen, als:
3 uit Bergeyk, 2 uit Riethoven, 1 uit Westerhoven, en 1 voor
Borkel en Schaft, behalven nog 17 Gecommitteerden uit de respective opgenoemde plaatsen, er waaronder er 5 voor Bergeyk zijn.
Het geheel valt onder het kwartier van de Kempenland.
Westerhoven is een klein dorpje een uur van Bergeyk, aan het
riviertje de Kierschop, bevat 160 morgen gecultiveerd land, bijna
van denzelfden aart als Riethoven, en dus van even zo veel waarde
het morgen; dit dorpje is niet zeer bevolkt. Westerhoven telt
thans 456 inwoners. De ingezetenen vinden hun bestaan uit den
landbouw, maar er zijn vele arme lieden en wel 30 huisgezinnen,
die van den armen bedeeld worden. Een arbeider kan hier nauwelijks zoo veel daggeld verdienen als te Bergeyk, en is dikwerf
zonder werk. Een levendige wel of bron, welks water goed voor de
koorts wordt gehouden, lokt soms eenige vreemdelingen herwaarts;
maar dat dit zogenaamde heilig putje zoo ijverig in bedevaart zou
bezogt worden, als sommigen voorgeven, wordt ontkend door de
inwoners der plaatse zelve. Er is hier een korenmolen en de ruïne
van eene kerk, een pastoor en schoolmeester, die f200,- tractement geniet.
Januari 2018,

Jacques van Veldhoven
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Je bent weer bijgepraat als je naar de Koffiegatse
Zitting gaat!
Vele enthousiaste deelnemers hebben het afgelopen weekend
Westerhoven voorzien van een geweldige avond. De Koffiegatse
zitting geeft je elk jaar weer een goede update over het leven in
Westerhoven.
Joggers, lees sjokkers, maar ook de duiven op de kerk kunnen ons
van laatste nieuwtjes voorzien. Ook de tonprater komt met info over
het wel en wee van ouderen. Ga je op vakantie met de bus of zit je
in de schoolbanken, het zijn uitstekende momenten voor
gesprekken en grappen. Zo krijg je een kijkje in t leven van
bekende Westerhovenaren. Zelfs je tekst niet meer weten was
aanleiding voor humoristische momenten.
De dansmarietjes de Leuterhannekes deden wederom prachtige
showdansen. Wat zag dat er leuk uit. Van eigentijds muziek tot
cowgirls. Van schattige mini’s tot hele jongedames.
De Koffieleuter van Verdienste is dit jaar Pietje Val, of eigenlijk Piet
Adriaans. Na jaren van enorme inzet werd hij in het zonnetje gezet.
Voor hem een reden om eens achter de door hem gemaakte ton
plaats te nemen en Koffiegat toe te spreken. Mooi was ook zijn
oproep aan de jeugd om deel te nemen aan initiatieven rondom
carnaval.
We kunnen spreken van een zeer geslaagde avond.
Natuurlijk hopen wij dat we volgend jaar wederom genoeg
deelnemers zullen hebben. Mochten
mensen zich geïnspireerd voelen, dan
hopen wij dat ze zich op willen geven. De
gangmakers (het slotnummer) wil graag
doorstarten, en heel graag met jongelui!
Het podium is er voor de jongeren!
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NIEUWS VAN FANFARE IRENE
17
17
17
20
08
14
27
12

febr.
febr.
maart
maart
april
april
april
mei

ophalen oud papier
viering Valentinus
concert samen met Duizel
algemene ledenvergadering
jeugdmuziekdag
oud ijzeractie
viering Koningsdag
processie Meerveldhoven

AFSLUITING 2017 EN START 2018
Het jaar 2017 mochten wij afsluiten met een geweldig weekend met
de uitvoering van onze Themaconcerten ‘Wild WesterNhoven’.
2 Dagen met muziek, dans en entertainment en volle zalen.
Wij hebben ervan genoten
en aan uw applaus konden we afleiden U ook!! Dank voor uw
bezoek aan onze concerten en uw steun in 2017. Ook voor 2018
hebben wij weer een mooi muzikaal programma. U kunt dit in de
MikMak volgen en wij hopen u dan weer te mogen begroeten.
UITWISSELINGSCONCERT MET MUZIEKVERENIGING DUIZEL
Op zaterdag 17 maart houden wij een uitwisselingsconcert samen
met muziekvereniging De Volharding uit Duizel. Dit concert,
waaraan ook de beide slagwerkgroepen deelnemen, vindt plaats in
de Buitengaander.
Aanvangstijd is 19.30u en de toegang is gratis.
JEUGDMUZIEKDAG 8 APRIL
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.
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OPROEP: Versterking voor de 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 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 erover 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

Definitieve
overeenstemming Hof
Noord BV
Oude postkantoor op ’t Hof wordt her ontwikkeld tot supermarkt
met appartementen
Al meerdere jaren wordt er gesproken over herontwikkeling van een
locatie in het centrum van Bergeijk op Hof Noord, in de volksmond
beter bekend als ‘het oude postkantoor’. In de intentieovereenkomst
van december 2015 is afgesproken te onderzoeken of het haalbaar
is om op de locatie van het oude postkantoor en omgeving een
supermarkt en appartementen te realiseren. Het maken van
afspraken om de ontwikkeling mogelijk te maken, bleek lastiger dan
gedacht en heeft daarom ook meer tijd gekost. Inmiddels is er een
aparte BV voor de ontwikkeling van Hof Noord opgericht. Deze Hof
Noord BV gaat overeenkomsten aan met de gemeente,
Woningbelang en AH-exploitant Beekman. Vrijdag zijn de partijen
definitief tot overeenstemming gekomen. Wethouder Mathijs
Kuijken is verheugd dat de overeenkomsten nu aan de
gemeenteraad kunnen worden voorgelegd.
Supermarkt en sociale woningbouw
Het project omvat de realisatie van een supermarkt (1600m2), 30
energiezuinige (goed voor de portemonnee van de huurder en goed
voor het milieu) sociale huurappartementen en tenminste 70 extra
autoparkeerplaatsen in het openbaar gebied. Een supermarkt aan
de noordzijde van het Hof fungeert als trekker en zorgt voor veel
meer combinatiebezoeken en helpt zo om (het risico op) leegstand
terug te dringen (doelstelling uit de Centrumvisie van Bergeijk).
Daarnaast wordt de parkeersituatie verbeterd, komt er een betere
verbinding tussen het noordelijk en zuidelijk deel van het centrum
en wordt de ruimtelijke kwaliteit van bebouwing en openbaar gebied
verbeterd. Ook draagt het project bij aan het volkshuisvestings- en
duurzaamheidsbeleid; het aantal sociale huurwoningen neemt toe
met 7 en de in totaal 30 (23 bestaand, 7 nieuw) appartementen
worden levensloopbestendig en gasloos uitgevoerd. In dat verband
zijn ook de 6 tot 8 sociale huurwoningen in de voormalige
bibliotheek en 6 sociale huurwoningen op de St Bernarduslocatie als
“aangehaakte” projecten van belang.

- 18 -

- 19 -

Investering
Om de ontwikkeling mogelijk te maken dragen alle partijen bij. Voor
de gemeente gaat het vooral om de herinrichting van het openbaar
gebied. Zoals gebruikelijk in Bergeijk, wordt voor de inrichting
hiervan een klankbordgroep opgericht. Hier tegenover staan het
vervallen van exploitatielasten oude bibliotheek en (eventueel) het
resultaat van de ontwikkeling van de oude Bernardusschool.
Communicatie
De omwonenden en bewoners van de huidige appartementen op ’t
Hof zijn inmiddels geïnformeerd. Woningbelang is individueel met
alle huurders in gesprek gegaan om een passende oplossing te
vinden. Tussen de verhuizing van alle huidige bewoners en de
daadwerkelijke sloop en nieuwbouw zit een relatief lange tijd. Het is
belangrijk om gedurende die periode de leefbaarheid en veiligheid
op het Hof niet uit het oog te verliezen. Daarom worden de
woningen die vrijkomen tijdelijk verhuurd. Dat zorgt ervoor dat het
complex niet verloedert en de kans op kraken en vandalisme wordt
hiermee aanzienlijk verkleind. Voor de tijdelijke verhuur werkt
Woningbelang samen met ervaren leegstandsbeheerder Alvast.

Sportgala Bergeijk

Wat zijn we als gemeentebestuur
trots op al onze topsporters en
sporttalenten! Die mogen best
eens flink in het zonnetje worden
gezet. Op donderdag 22 februari organiseren we in theater De
Kattendans voor de eerste keer het BErgeijk ACTIVE Sportgala. Op
deze manier willen we de sporters en hun sport de aandacht geven
die ze verdienen. Dit is de opvolger van de sportthema-avond… 3.0!
Tot eind vorig jaar konden topsporters, sporttalenten en sportteams
worden voorgedragen. Vanaf nu t/m vrijdag 9 februari kan gestemd
worden op de genomineerden:
Sporter van het jaar:
 Kim Valkenaars (Turnen)
 Harrie Lavreysen (Baanwielrennen)
 Etienne Bax (Zijspancross)
 Maud Kaptheijns (Veldrijden)
 Robert Dirks (Enduro)
 Harrie van de Ven (Biljarten)
Sporttalent van het jaar:
 Janne Slegers (Zwemmen)
 Jessie Heuveling (Korfbal)
 Myrthe de Backer (Korfbal)
 Guus Siebers (Breakdancen)
Sportteam van het jaar:
 Braboteam (Enduro)
 Stormvogels 1 (Korfbal)
 Stormvogels Senioren 2 (Korfbal)
 Terlo 3 (Voetbal)
 Terlo Meiden <19 jr (Voetbal)
 Bergeijk 5.0 (Voetbal)
In de categorie G-sporter (mindervalide sporters) kwamen helaas
geen nominaties binnen. De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens
het Sportgala op donderdag 22 februari as. in de Kattendans.
Besturen van sportverenigingen in Bergeijk zijn uitgenodigd
hiervoor. Daarnaast mogen genomineerden natuurlijk mensen
uitnodigen. Stemmen kan via www.bergeijk.nl/sportgala
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Verkiezing ondernemer
van het jaar
Is Bergeijk ondernemend?
Ja!
Onze ondernemers zorgen
ervoor dat de economie flink
groeit en zorgen bovendien
voor werkgelegenheid in Bergeijk.
Wie is de beste ondernemer naar uw mening en verdient hiervoor
extra waardering?
Meld deze persoon/personen aan voor de Ondernemer van het Jaaraward!
Uit alle inzendingen kiest de jury drie genomineerden. Zij
presenteren zich tijdens het Ondernemerscontact op 13 maart 2018
in de Kattendans. Aan het einde van de avond wordt de winnaar
bekend gemaakt.
Vorig jaar werden Willem Neutkens en Bart Theuws, bekend van
restaurant Bij de Neut, restaurant Woest en Willy Nacho,
ondernemers van het jaar.
Maar we hebben nog genoeg ondernemers die in aanmerking komen
voor deze erkenning. Kent u een ondernemer, die iets bijzonders
doet? Meld die persoon/personen dan aan via

www.bergeijk.nl/ondernemervanhetjaar

Aanmelden kan tot en met 30 januari 2018.
Iedereen kan een aanmelding doen, dus wacht niet!
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's Ochtends en/of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij
vriendjes, de vakantie of een schoolkamp dat in het water belandt.
Daar wil je toch van af, als kind én als ouder! De GGD BrabantZuidoost organiseert een aantal informatieavonden in de regio voor
ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd die regelmatig in bed
plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn
eigen tempo plaatsvindt. De meeste kinderen worden tussen 2 en 5 jaar
droog. Ongeveer honderdduizend kinderen in Nederland, ouder dan 6
jaar plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet.
Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel
vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen. Vaak is het een combinatie
van verschillende factoren. Bedplassen is een onbewust verkeerd
aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met
gastsprekers van gespecialiseerde ziekenhuispoli’s een aantal
informatieavonden over bedplassen. U krijgt op deze avond
achtergrondinformatie over dit probleem en verschillende manieren en
praktische tips om het bedplassen aan te pakken worden uitgebreid
besproken.
U bent welkom op
Dinsdag 30 januari 2018 in het auditorium van het MMC Veldhoven
Dinsdag 29 mei 2018 in de Roozenveltzaal van het Elkerliekziekenhuis
Helmond.
Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot
ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond zijn 3 euro.
Vragen?
Voor meer informatie of vragen over deze avonden en voor eventueel
afmelden kunt u terecht bij de sector Jeugdgezondheidszorg van onze
GGD, telefoon 088 0031 100 of via
mail klantcontactcentrum@ggdbzo.nl
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MOEDIGE MOEDERS

1

Wat hadden wij misschien kunnen
doen?
Wat hadden wij, als ouders, kunnen
doen om te voorkomen dat ons kind
verslaafd is geraakt?
Achteraf bezien waarschijnlijk weinig!
Een kind maakt zelf een keuze om zich te begeven in een bepaalde kring.
Maar een kind maakt absoluut geen keuze om verslaafd te raken.
Omkijken heeft ook geen zin, want het kwaad is geschied en daar moet je
als ouders dan mee om zien te gaan. Maar kijken naar wat beter had
gekund en anderen daarvoor waarschuwen is wel zinvol.
Eén van onze conclusies is, dat een te grote mate van vrijheid tijdens de
puberteit niet goed is. De puber heeft duidelijke grenzen nodig en ook
goede regels waaraan hij/zij zich moet houden.
Met die vrijheid wordt bedoeld de ruimte om maar uit te gaan wanneer men
wil en daarbij het tijdstip van thuiskomen (als dit te laat wordt is de kans
groot dat er te veel alcohol en ook drugs in het spel komen). Bovendien is
een te grote ruimte in de financiële middelen een groot gevaar.
Contact tussen ouders over deze zaken zou al behoorlijk mee kunnen
werken in het stellen van grenzen. De puber heeft namelijk al gauw het
verhaal, dat iedereen het mag!
De grootste fout is echter te denken, dat het drank- en drugsgebruik bij de
ontdekkingsreis in de pubertijd hoort en dat het wel weer overgaat. In veel
gevallen gaat het ook weer over, maar in te veel gevallen slaat verslaving
toe. Dit is van te voren niet te zeggen. Bovendien geeft ook incidenteel
gebruik al gedragsverandering en veroorzaakt veel ellende.
Zeg dus nee tegen drugs en probeer de puber goed in de gaten te houden.
Grijp onmiddellijk in bij twijfel over gebruik. Hoe langer je het kind af kunt
houden van teveel alcohol en drugsgebruik, hoe groter de kans op een
toekomst zonder afhankelijkheid van deze middelen.
Zou u over deze zaken eens met anderen willen praten , die hier ook mee te
maken hebben gehad of nog hebben, dan bent u bij ons aan het goede
adres.
Op dinsdag 30 Januari hebben wij onze maandelijkse samenkomst weer.
Van 20.00u-22.00u in het Thomas van Aquinohuis , Dr Rauppstraat 52 ,
Bergeijk.
Voor nog meer info vooraf kunt u bellen met : 06-44625441. Mailen kan
ook: moedigemoedersdekempen@hotmail.com of kijk op de landelijke site:
moedigemoeders.nl
Iedereen is van harte welkom.
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2

3
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6

7
9
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10

11
12

13
14

Horizontaal:
2 Deze rijden vaak mee in de optocht …………….
3 Drinken haal je aan de …………….
6 Wedstrijd tussen blaaskapellen …………….
9 De ……………. van elf.
10 Dit wordt veel gedronken met Carnaval …………….
11 In welke provincie wordt het meest Carnaval gevierd? …………….
12 Met Carnaval kun je je …………….
13 Met Carnaval mag je lekker ……………. doen
14 Van het ene naar het andere café gaan …………….
Verticaal:
1 Danseressen die met prins mee gaan …………….
2 In welk jaargetijde valt Carnaval …………….
4 Ook kinderen hebben hun eigen prins, de …………….
5 Zo kun je je gezicht mooi maken …………….
7 Zo noem je dansen met Carnaval …………….
8 Grappen vertellen met Carnaval …………….
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Wat een natuur hebben we weer
Toch nog heel veel kou keer op keer
De zon doet al pogingen met haar warmte en licht
De morgen is nog donker het licht dat zwicht.
De natuur is toch nog niet geregeld
Vogeltjes vliegen al zoekende rond niet vervelend ,
Langzaam komt de mooie tijd daarna
Maar eerst moeten de oliebollen ons verlaten.

Laten we ons leiden door de weg van gerechtigheid
Dit alles wordt voorzien met de komende tijd,
Mensen van goede wil ,zij staan niet stil
Dat geeft kracht aan de natuur, zie alle rampen om ons heen.
Met al onze oude gebruiken en deze in gedachte
Kan men nog veel goeds bepalen en te verwachten
Laten we hopen dat de natuur met de aarde
Ons geeft de rust en groei naar waarde.
F.v.V.

De zon met haar lichtende gloed
Geeft al een goede werking in de moed
Om te nu te kunnen leven met deze tijd
Geruststelling komt er al aan zonder nijd.
De bomen zonder bladeren o zo kaal
Het komt veler tijd weer terug, geen verbaal
Laten we zien hoe groen het gras er nog is
Dat geeft hoop voor al wat goed is zeer gewis.
We gaan de weg op naar het PASEN
Dat geeft weer veel ruimte om te denken
De toekomst is somber maar de natuur heeft wat te schenken
De moed geeft de kracht om steeds te blijven gedenken.
De eeuwen kent de ups en downs die er geweest zijn
Zijn al vele jaren aan ons voorbij gegaan,
We moeten met zijn allen jong of oud
De toekomst tegemoet treden dat is de levensweg te gaan.
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Oplossing MikMak januari 2018 Kerstwoordzoeker:

De MikMak wenst u fijne feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS & ADRESSEN

DATA
do 08 februari
zo 11/ma 12/di 13
za 17 februari
za 17 februari

Eetpunt Hoefzicht/Woest
februari Carnaval
Feest Valentinus
Oud papier

Apotheek


za 07 / vr 13 apr. / za 14 apr.
vr 20 apr. / za 21 apr. / zo 22 apr. Toneeluitvoering
zo 29 april
Bourgondisch Lente Event
vr 27 april
Koningsdag

Pastorie
Gemeente Bergeijk
Dorpsondersteuner

Dorpsraad
KBO-Klussendienst


Za. 12 mei

Alarmnummer
Politie
Gemeenschapshuis
Steunpunt ouderen
Huisarts

De jaarlijkse bedevaart naar Meerveldhoven

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

AED-APPARAAT AANWEZIG BIJ:

do. 15 februari, uiterste datum inleveren kopij MikMak maart
za. 24 februari, de MikMak maart 2018 verschijnt
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Medisch Centrum Westerh.
Hoefzicht
De Buitengaander

Provincialeweg 22
Hoefzicht 7

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

Heijerdijk 1
Leemskuilen 1E
Leemskuilen 34
Leemskuilen 23
Heijerstraat 7
Koolakkers 7
Dorpstraat 8

(24 u P/dag bereikbaar)

Dorpstraat 9

