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Samen tegen het Corona-virus
Om onze ouderen en zieken te helpen of een luisterend oor te
bieden, is WijWesterhoven een initiatief gestart.
Op de website www.wijwesterhoven.nl kun je hier meer over lezen.
Ook kun je daar een flyer downloaden, deze printen en in de bus
stoppen bij mensen die wellicht hulp nodig hebben.
Er ligt ook een stapeltje van deze flyers in het boekenkastje bij de
basisschool.
Wil jij dorpsgenoten helpen, of ben of ken jij iemand die wat extra
hulp nu goed kan gebruiken? Meld je dan aan bij onze
Dorpsondersteuner:
Helma van Gerven: dorpsondersteunerwh@gmail.com
Tel. 040 - 303 54 83 of, alleen voor Whtsapp: 06-30900687
Helpen jullie mee? Samen zijn WIJ WEsterhoven!

De MikMak, ook online op: www.westerhoven-events.nl

Correspondentieadres:
Jo & Sophie
Ekkerweg 22
5563 BR Westerhoven
Telefoon 040-2047577
mikmakwesterhoven@gmail.com
Bank: Rabobank Bergeijk
Rekening NL 26 RABO 0157 992 993
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Voorwoord
Voor u ligt een bijzondere editie van de Mikmak.
Bijzonder omdat er een virus genaamd Corona rondwaart en
momenteel de levens van ons allemaal beïnvloedt.
Waar de MikMak normaal gesproken nieuws brengt met
evenementen, bijeenkomsten of cursussen die georganiseerd gaan
worden, treft u in deze uitgave heel veel annuleringen.
De overige data van geplande evenementen die u in deze uitgave
terug zult vinden, zijn bijna allemaal onder voorbehoud. We hebben
ons best gedaan om deze uitgave zo actueel mogelijk te laten zijn
op het moment van verschijnen. Echter, de huidige situatie en
daarbij horende richtlijnen kunnen elk moment weer veranderd zijn.
Deze april editie is de eerste editie die ik, met hulp van Jo
(Coppens) in elkaar gezet heb. Met heel veel plezier ga ik ervoor
zorgen dat Jo een vaste back-up heeft en gaan we bekijken hoe we
in de komende maanden taken gaan verdelen.
Ik ben Sophie Blummel. Opgegroeid in Bergeijk en daarna heb ik
lang in Waalre gewoond. Enkele jaren geleden ben ik in
Westerhoven komen wonen en dat doe ik nog steeds met heel veel
plezier. In het dagelijks leven ben ik HR-adviseur.
Omdat ik het leuk vind om een toegevoegde waarde te hebben in
mijn woonomgeving, heb ik met mijn schoonzus Kitty enige jaren
geleden het initiatief genomen om in onze wijk de (WhatsApp)
buurtpreventie op te starten, waarvan ik nog steeds de
buurtcoördinator ben. Ook maak ik een vuist met enkele mede
straatbewoners (Heijerstraat-Provincialeweg-Loveren) om onze weg
veiliger te krijgen. Daarnaast ben ik bestuurslid van een superleuke
en enthousiaste skiclub (Montana Race Department) die wekelijks
slalomtrainingen organiseert bij Montana.
Omdat ik nieuws en schrijven altijd al erg leuk gevonden heb,
reageerde ik vorig jaar op de oproep in de MikMak. Samen met Jo
en de andere vrijwilligers hoop ik een leuke bijdrage te kunnen gaan
leveren.
Wij wensen iedereen veel positiviteit, wijsheid en vooral gezondheid
in de periode die ons tegemoet gaat komen.
Namens redactie en vrijwilligers van de MikMak
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Berichten rondom
kerk en parochie

Voornemen tot grafruimingen op begraafplaats Westerhoven
Gebleken is dat van een aantal graven op de begraafplaats van
Westerhoven de betaalde grafrechten (soms al meerdere jaren) zijn
verlopen.
Bij de administratie op het parochiecentrum zijn hiervan echter
geen nabestaanden of rechthebbenden bekend, zodat die niet
kunnen worden aangeschreven met de vraag of de grafrechten
verlengd moeten worden of dat het betreffende graf kan worden
geruimd.
Op de begraafplaats wordt een lijst opgehangen van de graven, die
dit betreft.
Ook wordt op de bedoelde graven een kaartje geplaatst, waarop
staat aangegeven, waar evt. nabestaanden zich kunnen melden,
indien men de grafrechten wenst te verlengen (of dat men wil
aangeven dat het graf geruimd kan/mag worden)
De genoemde kaartjes blijven conform wettelijk voorschrift één jaar
op het graf staan.
Wanneer in de loop van 2020 zich geen nabestaanden hebben
gemeld, zullen wij de betreffende graven laten ruimen.
Bestuur R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux
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Activiteiten voor ouderen
April 2020
Zoals vrijwel iedere maand, zetten we bij de geplande activiteiten
‘wijzigingen voorbehouden’. In verband met het Coronavirus zijn
alle genoemde data onder voorbehoud.
Zo is voor de gehele maand april het Eetpunt bij Woest afgelast.
maandag
9.30 – 10.30
maandag
13.30 - 16.30
maandag
20.00 – 22.00
maandag
14.00 – 15.30

20
meer bewegen voor ouderen
20
biljarten en kaarten
20
repetitie zanggroep Kloos
20
bespreking van Engelse romans

dinsdag
13.30 – 16.30
dinsdag
16.30 - 19.00

14 – 21 - 28
koersbal
14 – 21 - 28
samen koken en eten

woensdag
13.30 – 16.30

8
kienen

woensdag`
8.50 – 9.50
10.00- 11.15
13.30 – 16.30
14.00- 16.00
19.45 – 23.15

8 – 15 – 22 - 29
volksdansen
koorrepetitie “De Wielewaal”
kaarten en biljarten (behalve wanneer er kienen is)
jeu de boules (behalve bij slecht weer)
competitie bridgen Multi Colour

vrijdag
9.30 – 12.00
9.30 – 12.00
12.00 - 13.30
13.30 - 16.00

10 – 17 - 24
dagbesteding
servicepunt voor hulpmiddelen
lunch
dagbesteding
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vrijdag
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00

10 – 17 - 24
bewegingstherapie
bewegingstherapie

vrijdag
13.30

24
vergaren van de MikMak

Programma bij de dagbesteding
10 april
Paasbloemstukjes maken
17 april
Iets koken of bakken
24 april
Spel/ Activiteit Koningsdag

Wijzigingen
voorbehouden

Programma KBO
16 april
Lezing dr Schoone “thuiszorg in deze tijd”, introducees
welkom
20 april
Fietsen 13.00 uur verzamelen Hoefzicht

Het concert CHEER WITH US dat
gegeven wordt op zaterdag 18 en
zondag 19 april 2020 ligt niet ver
meer van ons vandaan.
Voor een muzikale beleving die begint
bij de 60-er jaren en doorloopt tot nu, die muziekstijlen tot leven
brengt van gospel, soul, classics tot rock en dit alles overgoten met
een tintje GUILTY PLEASURE kunt u zich vervoegen tot de site van
de Kattendans te Bergeijk.
Zanggroep Cheer’s staat onder leiding van dirigent Marly Sengers
en pianist Rick Sengers. De zang wordt ondersteund door een
liveband.
Graag tot ziens!
Voor kaartjes: www.kattendans.nl
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Buitengaander gesloten i.v.m.
Corona-virus
De Buitengaander is voorlopig gesloten.
In haar bestaansgeschiedenis is het buiten de vakanties om nog
nooit voorgekomen dat we zo’n lange periode gesloten zijn en zeker
niet dat we activiteiten moesten annuleren. De Buitengaander is bij
het uitkomen van deze MikMak, tot en met 6 april gesloten. We
ondervinden allemaal in grote of kleine mate de gevolgen van de
maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het
Coronavirus.
Wij zullen ons aan het einde van de afgekondigde periode opnieuw
beraden wat de vervolgstappen zullen zijn, dit aan de hand van de
overheidsmaatregelen en de adviezen van RIVM.
Wij hopen op uw begrip voor deze ongewone maatregel en wensen
allen sterkte en een goede gezondheid toe.
Bestuur Stichting De Buitengaander

JUBILEUM NIEUWS

Ondanks de tijdelijke sluiting gaan we achter gesloten deuren voort
met de voorbereidingen voor het jubileumfeest van De
Buitengaander. En we kunnen op dit moment slechts hopen dat alle
festiviteiten doorgang kunnen vinden.
In maart zijn we al gestart met de verkoop van loten voor de loterij
van kunstvoorwerpen: schilderijen, glas-in-lood, beelden, foto's.
Online loten kun je vinden op www.debuitengaander.nl en op
www.westerhoven-events.nl. Op zondag 17 mei worden om 15.00
uur de loten getrokken en de prijzen bekend gemaakt. Ook deze
datum is onder voorbehoud en afhankelijk van het verloop van de
ontwikkelingen die nu gaande zijn wordt de trekking naar een later
tijdstip geschoven.
Kijk op onze website - www.debuitengaander.nl – waar een speciale
jubileumpagina is ingericht. Daar vind je alle informatie, foto’s
etc.etc.
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Onder voorbehoud:
In april zal onze jubileumkrant huis-aan-huis worden bezorgd.
Jubileum activiteiten:
*Zaterdag 16 mei
Graffitispuiten (vanaf 9 jaar)
Raamschilderen (tot en met 8 jaar)
*Zaterdag 16 mei
Expositie van alle creatieve gebruikers
en
van de Buitengaander (beeldhouwers,
*Zondag 17 mei
schilders, fotografen, glas in lood
makers). Fotostudio. Trekking loterij
*Zondag 7 juni
Dauwtrappen
Dorpsontbijt
Gezelligheidsrit
Borrelen en uitslag Gezelligheidsrit
Mochten de jubileumfestiviteiten niet op de geplande tijdstippen
doorgang vinden dan geven we dat aan op onze website, onze
Facebookpagina en op Westerhoven-Events.
BIBLIOTHEEK NIEUWS: vrijwilligers gezocht!
De bibliotheek is nog steeds op zoek naar een of meer vrijwilligers
om te ondersteunen bij Klik&Tik, een digitale cursus ‘gebruik van
tablets en laptops’.
Voor Westerhoven is dat op dinsdagochtend van 09.30 tot 11.00 uur
in De Buitengaander. De medewerkster van de bibliotheek is zelf
aanwezig en leidt deze ochtend. Echter een ondersteunend persoon
zou fijn zijn om meer mensen die ochtend te kunnen helpen.
Je hoeft geen ICT-er te zijn om te kunnen ondersteunen maar wel
je weg weten op het web (denk aan telebankieren, veilig
internetten, DigiD gebruiken, e-mailen enz.) Als vrijwilliger van Klik
& Tik ondersteun je de bibliotheekmedewerker bij het beantwoorden
van digitale vragen.
Aanmelden, vragen of proefdraaien, neem contact op met
Marly Sengers (Programmamaker Bibliotheek Bergeijk) via
m.sengers@bibliotheekdekempen.nl
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Toneelclub Westerhoven annuleert voorstellingen
van Liefde, Leed & List.
Ondanks alle voorbereidingen en inzet van onze
spelers, heeft ook Toneelclub Westerhoven
moeten besluiten om de voorstellingen niet door
te laten gaan.
De voorstellingen van Liefde, Leed & List stonden
gepland op 3, 4, 10, 11, 17 en 18 april a.s.
Omdat we u dit dolkomische volkstoneelstuk niet
willen onthouden, houdt u deze nog van ons
tegoed. Zodra de nieuwe data bekend zijn, laten
we dat via onze website en facebook meteen
weten.

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, einde 21:30 uur.
Donderdag 9 april 2020:
Hoe bewandel je de weg in zorgland.
Wanneer je de diagnose dementie krijgt en je ondersteuning nodig
hebt komen er veel vragen en regeltaken op je af. Hoe bewandel je
de weg in zorgland? Waar moet ik zijn voor hulp bij de zorg? Welke
indicatie heb ik nodig om zorg te krijgen en bij wie moet ik dan zijn?
Wie ondersteunt je in het proces? Waar moet je zijn om de
dagactiviteit te regelen? Wie benader je voor hulpmiddelen?
Onze gasten voor vanavond zijn een wijkverpleegkundige en een
WMO-consulente.
Voor meer informatie kunt u mailen naar info@welzijndekempen.nl
of bellen naar 0497-514746
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Nieuws van het Oranje Comité
Het OC was weer volop aan de slag om de Koningsdag en het
Lente-Event voor 2020 te organiseren. Maar gezien de situatie
rondom het corona-virus is de agenda reeds aangepast.
LENTE-EVENT zaterdag 25 april VERVALT
Op zaterdagavond was een groot muziekspektakel voorzien
in een daarvoor speciaal gebouwde feesttent op het festivalterrein
aan de Oude Weerderdijk.
I.v.m. het corona-virus komt dit voor dit jaar te vervallen.
Lente-Event Zondag 26 april VERVALT
Ook het geplande Event op zondag in de feesttent wat een
echt familiegebeuren moest worden komt te vervallen.
Uiteraard houden we het draaiboek gereed tot volgend jaar.
U kunt ook altijd informeren bij het secretariaat:
Provincialeweg 2-B , of fanfare.irene@upcmail.nl
KONINGSDAG op maandag 27 APRIL
Ook dit jaar willen we deze bijzondere dag weer groots vieren ter
ere van de verjaardag van koning Willem-Alexander.
Onze HERAUTEN, de AUBADE en de versierde FIETSJESTOCHT met
medewerking van fanfare Irene en het Gilde.
Of deze dag wel doorgang kan vinden hangt erg af van de situatie
rondom het corona-virus en de maartregelen vanuit de overheid.
MVG uw Oranje Comité
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Moedige Moeders
Dinsdag 31 Maart hebben de
Moedige Moeders weer een
bijeenkomst in Het Thomas van
Aquinohuis in Bergeijk.
Adres: Dr. rauppstraat 52.
Iedereen is welkom.
Aanmelden is niet nodig iedereen kan zomaar aansluiten. De avond
is van 20.00u-22.00u.
Wij bieden een veilige plek als u eens uw hart wilt luchten, omdat u
zich zorgen maakt over een van uw kinderen waarvan u
vermoedens hebt dat die weleens te vaak en te veel drugs gebruikt.
Voor praktische tips en bruikbare adviezen bent u bij ons wel aan
het juiste adres.
Tegenwoordig lijkt het een van de normaalste zaken van de wereld
dat bij het uitgaan of bezoeken van een festival er wat bij geslikt of
gesnoven wordt. Iedereen komt er vroeg of laat mee in aanraking,
dus probeer het bespreekbaar te maken en neem niet zomaar
klakkeloos aan dat die van jou het nooit zal proberen. Weet wat er
speelt en praat erover.
Nog elke maand komen er ouders bij ons aankloppen die zich soms
geen raad meer weten met het uit de hand gelopen middelengebruik van een van hun kinderen. Na verloop van tijd maken we
gelukkig ook mee dat alles toch weer de goede kant op gaat.
Dat iemand uiteindelijk. na jaren gebruik, in een goede afkickkliniek
terecht is gekomen en zijn leven weer onder controle heeft
gekregen. Daar doen we het uiteindelijk voor.
Voor meer info bel: Kitty: 06-44625441 of Sandra: 06-13400967
Of mail ons op moedigemoedersdekempen@hotmail.com
Kijk ook eens op www.moedigemoeders.nl
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Dorpsraad Westerhoven,
visie 2030

Op donderdagavond 18 februari vond in de Buitengaander het
overleg plaats tussen de Dorpsraad en de Bergeijkse politiek. Alle
politieke partijen waren met een aantal raadsleden op de avond
aanwezig. De avond die ondanks de verschillende signatuur van de
vier Bergeijkse partijen een bijzonder constructief verloop kende
stond in het teken van de visie op langere termijn, te weten, de
visie van Westerhoven als vitale samenleving tot 2030.
Het visiedocument dat enkele jaren geleden door Wij-Westerhoven
en de Dorpsraad is ontwikkeld is inmiddels door de Dorpsraad
verder uitgewerkte en op 18 juli 2019 met een aantal mensen met
een specialisatie in een bepaald vakgebied besproken, uitgewerkt en
aangepast Het betreft dus een groeidocument dat steeds verdere en
concretere vorm krijgt.
Een belangrijk aandachtspunt in het document is het bouwen van
sociale huurwoningen en starterswoningen waaraan in Westerhoven
een tekort is. Met de politieke partijen werd hierover flink
gedebatteerd. Het gemeentelijk bouwprogramma dat enkele weken
geleden aan de Dorpsraden is gepresenteerd stelt een harde eis van
minimaal 30% aan nog te bouwen huurwoningen. Westerhoven zit
hier duidelijk ver onder. Ondanks dat er op het Sint Servatius
terrein woningen worden gebouwd waarin enkele starters gaan
wonen is er, zoal het er nu naar uitziet een tekort aan
starterswoningen. De Dorpsraad wil op korte termijn een gedegen
onderzoek naar de exacte woonbehoefte gaan uitvoeren. Voor wat
betreft de eventuele mogelijke bouwlocaties heeft de Dorpsraad die
avond aan de hand van een plattegrond wat suggesties aan de
raadsleden meegegeven.
De conclusie van het bovenstaande is dat snel handelen erg van
belang is om Westerhoven als vitale samenleving 2030 op peil te
houden.
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Verder werd er gesproken over de mogelijke subsidie van ruim €
8000,- die vanuit het onlangs door de Gemeente gepresenteerde
DNA project onder bepaalde voorwaarde voor het dorp beschikbaar
kan worden gesteld.
Vanuit de bewoners is er al een aantal ideeën bij de Dorpsraad
binnen gekomen, te weten;
− het ontwikkelen van wandelpaden die het dorp kruisen en
die voorzien zijn van informatieborden
− uitbreiden van de plaquette van de oppermannen
− het plaatsen van vlaggenmasten op het Kerkplein
− het openstellen van de kerk in het toeristenseizoen
− het plaatsen van een digitaal infobord aan het begin van de
bebouwde kom van het dorp waarop de verenigingen hun
aankondigingen kunnen presenteren.
Om voor de DNA-subsidie in aanmerking te kunnen komen zijn er
door de Gemeente voorwaarden opgesteld, deze voorwaarden zijn:
− het initiatief moet de kern versterken/bijdragen aan de
leefbaarheid van de kern (denk hierbij aan kansrijke
doelgroepen)
− het initiatief sluit aan bij het DNA van de kern
− het initiatief draagt bij aan de gemeenschapszin
− binnen de kern is brede gedragenheid voor het initiatief
(breder dan alleen binnen de eigen organisatie)
Verdere ideeën blijven van harte welkom en deze kunnen bij het
secretariaat worden ingediend.
De avond kenmerkte zich tot een zeer positieve en constructieve
bijeenkomst.
In de Jaarvergadering van de Dorpsraad die voor de zomer zal
worden gehouden willen wij graag met onze inwoners over een
aantal thema’s van gedachte wisselen.
Voorzitter Dorpsraad Westerhoven.
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Fanfare Irene Westerhoven 70 jaar
Vervolg fanfare Irene 70 jaar. In 1966 werd uit leden van de
fanfare blaaskapel de Dors(t)vlegels opgericht. Doel was in eerste
instantie om tijdens de Carnavalsdagen dansmuziek te maken in
café ’t Centrum van toenmalig kastelein en gastheer van de fanfare
Kees Neutkens. Muzikale leider was A v.d. Ceelen
tevens dirigent van de fanfare. En bekend nummer uit die tijd
stammend was De Tiroler Holzhacker Buab’n. In 1974 werd
vd Ceelen opgevolgd door Andre Bos die inmiddels zijn
conservatorium-papieren orkest-directie had behaald.
In 1967 werd ook een eerste groep jonge muzikanten
bijeengebracht om opgeleid te worden tot muzikant. Hieronder deze
groep voor zover bij mij(de voorzitter) bekend…..

Leerling muzikanten 1967:
Achter v.l.n.r. Karien Kuylaars, Henk Neutkens en Lenie Verhoeven
Voor v.l.n.r. Peet Neutkens, Arianne Neutkens, Cis Kuylaars, Martien
Smolders, Theo v. Beek en Martha Smets
Tot zover dit verslag, volgende keer meer!!
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Concertband Irene, leerlingenorkest Thats It en
slagwerkgroep Beat Id steunen de uitdaging van Meike
Theuws met een Benefietconcert voor Alpe d’HuZes / KWF
Kankerbestrijding
Begin juni doet onze saxofoniste Meike Theuws mee aan de Alpe
d'HuZes. Maar liefst twee keer zal zij de enorme Alpe d’Huez
opwandelen om zoveel mogelijk geld op te halen voor stichting Alpe
d’HuZes/KWF Kankerbestrijding. Natuurlijk willen we haar graag
helpen om haar doel te bereiken en daarom organiseren wij een
benefietconcert op dinsdag 12 mei in De Buitengaander in
Westerhoven! Aanvang 20.30u.
Kaartjes voor het concert kosten € 5,00 per stuk en de opbrengst
komt volledig ten goede aan KWF Kankerbestrijding.
Wilt u kaartjes bestellen? Dat kan! Stuur een privé-bericht via de
Facebookpagina van Fanfare Irene of mail naar
bfcAlpedHuZes@outlook.com. of fanfare.irene@upcmail.nl
Of het concert doorgang kan vinden hangt natuurlijk af van
de ontwikkelingen rondom het coronavirus!!
Niemand meer dood aan kanker. Dat wil jij toch ook?
Steun Meike dan tijdens haar beproeving, want opgeven is geen
optie!
Oudijzer- en Elektronica-actie fanfare VERVALT
Vanwege het coronavirus is de oudijzer- en elektronica-actie
van 4 april tot nader order opgeschort.
Als 40+er en (nog) met muziek beginnen! Ja DOEN !!
Het plezier hebben in het samen musiceren staat daarbij voorop.
Loop eens binnen op dinsdag bij onze repetitieavond.
Of stuur een mail naar: fanfare.irene@upcmail.nl
en Muziek maken daar word je blij van!!
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Volksverhalen uit Westerhoven
Westerhoven kent, net als zo vele andere dorpen
en gehuchten ook volksverhalen. Mr Panken, de
schoolonderwijzer uit Westerhoven in de 19e
eeuw, heeft er diverse volksverhalen opgetekend.
Ik wil jullie niet onthouden van deze plaatselijke
verhalen over geesten, katten, kabouters,
heksen, enz. enz. En bedenk dat al deze verhalen vaak ook nog een
kern van waarheid hebben!!! Je moet die alleen weten te vinden.
Geniet er maar van. Deel 2.
Eene Luxemburgsche heks te Westerhoven:
Op het einde der vorige eeuw (19e) dreef Theodoor Verbeek van
Westerhoven handel in Luxemburg en andere daar omtrent
gelegene landen, terwijl hij zijn huisgezin in genoemd dorp, hetwelk
hij nu en dan bezocht , had achter gelaten. Tot zijne blijdschap en
verbazing vertelde hem in een zekere plaats van Luxemburg, eene
onbekende vrouw, dat zijne echtgenoote van een meisje ( Meintje
genaamd) bevallen was, en dat moeder en kind, benevens het
geheele gezin, welvarend waren. Zij voegde er bij dat zij een brok
van de “zuipe”geeeten had, toen men de geboorte van het kind
vierde. En waarlijk ! Toen de huisgenotenen eenige bloedverwanten
te Westerhoven aan tafel zaten, kwam eene vreemde kat door het
mozegat binnen, ging door de kamer nar den pot waarde “zuipe”in
was, nam en at daaruit eenen brok en verdween zoals ze gekomen
was. Zoo had eenen heks zich alweer in eenen kat weten te
veranderen.
De kattendans in de heide te Westerhoven:
Ruim eene halve uur van de tegenwoordige kerk te Westerhoven,
10 minuten van Klein-Borkel, in de richting van dit gehucht en
Valkenswaard, even noorderwaarts den Rijksstraatweg, ziet men
eenen kring van verschillende ellen in den omtrek. De oppervlakte
binnen dezen cirkel is, evenals die groote uitgestrektheid gronds
aldaar, met schraal heidekruid begoeid en daartegen eene smalle
strook met mager, altijd groen gewas, “heksendans” genoemd,
hetwelk alhier en eenen omtrek van vele uren zelden gevonden
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wordt. Op den kring of het pad, rondom deze zeldzame plaats
groeit, naar men beweert, nooit iets, en de grond is er altijd kaal en
hard. Spit met de grond al eens om, hij wordt toch weer spoedig
hard. Dit nu, wordt door lichtgeloovigen verteld, veroorzaken de
katten, die er ’s nachts, sedert onheugelijke tijd, vergaderen en
onder andere poot aan poot ronddansen, waardoor deze kring
ontstond en blijft bestaan. Om deze reden gaf het volk eenmaal
aan deze plaats den naam Kattendans, zooals zij nog uitsluitend
geheeten wordt. Vroeger, meer dan nu, dacht men dat al wie het
waagde zich binnen den kring te begeven van den Kattendans, er
door de macht der heksen voortdurend staande werd gehouden.
De naam Kattendans komt op meerdere plaatsen voort met een
soortgelijk verhaal. Daarom hebben we ook het theater “de
kattendans” in Bergeijk.
In 2010/2011werd in Westerhoven nabij de Valentinus kapel tussen
een kringgreppel gevonden, die daarop van toepassing zou kunnen
zijn. Bij onderzoek van deze kring werden de restanten gevonden
van een grafheuvel uit het Neolithicum (4000-1500 voor Chr.). Als
verder bijzonderheid van deze plaats is dat er vuurstenen bijltje en
houtskoolresten gevonden werden. Ook in 2008 werden
houtskoolresten gevonden bij de herinrichting van de Keersop die
32.000 jaar oud bleken te zijn.
De Heksen in eenen boom te Westerhoven:
Er stond een zeer groote, oude en breedgetopte lindeboom, in het
begin dezer eeuw (begin 1800) omgeworpen, aan de zuidzijde der
straat, omtrent het midden van het gehucht Lovere te Westerhoven.
In dezen hoogen linde vergaderden schier elke avond en nacht eene
ontelbare menigte katten, die de geburen en voorbijgangers dan
allerlei geras hoorden maken en zich met verschillende spelen en
dansen bezig houden. Het volk meende dat al deze katten de
heksen niet alleen van het dorp, maar van den geheelen omtrek
waren en deze boom eene hunner geliefde bijeenkomsten was,
alwaar uitsluitend beraadslaagd werd over de geheime kunsten, die
zij uit te voeren hadden.
Geen wonder dus dat het vertrek, zoomin als de komst dezer katten
door de eenvoudige lieden opgemerkt werd, daar zij geloofden dat
eene heks zich willekeurig in eene kat en ook omgekeerd kon
veranderen en zich voor den mensch onzichtbaar kon maken.
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De Belleman te Westerhoven:
Westerhoven heeft zijnen Belleman. Ouderlingen verzekeren dat er
zich nu en dan een in het dorp vertoond en menigeen beangstigd
heeft. Ook vele der tegenwoordige inwoners deed hij het koud
zweet uitbreken, schoon hij niet kwaad is. De meeste
geestenzieners houden hem voor een leelijken hond of een
soortgelijk dier, met een bel omhangen. Zij hoorden dan altijd het
geluid der bel en veeltijds het gaan des honds, doch gemeentelijk
zonder het spook te zien.
Te Riethoven en andere plaatsen, ontmoet men ook wel eens den
Belleman. Peter Schellens te Braambosch was weinig minder dan
voor een dronkaard bekend. Eens beschonken van ’t dorp naar huis
keerende, roept hij bij de hoef, waar het spook zich meestal
vertoonde: “He, Belleman! Kom nu maar eens voor de dag!”En
aanstonds was de Belleman daar en vergezelde den uitdager, die
een huivering door al zijne leden gevoelde, tot aan de deur zijner
woning, die een kwartier van de hoeve gelegen was. Zijn zoon Jan
en zijne kleinzonen verhaalden dit geval alzoo gedurig.
Er zijn tijdgenoten die staande houden, dat in de nabijheid der hoef
gedurende onheugelijke jaren, tot op ’t einde der vorige eeuw (eind
1700), alle nachten een Belleman – een geest of een mensch,
steeds onzichtbaar – met kettingen rondliep.
Eene Heks en een mol:
Van de kermis van Klein-Breugel naar Westerhoven terugkeerende,
kwam J. Verkooien eens langs een gehucht van Neerpelt, toen eene
vrouw hem benaderde en hem vroeg of hij van Klein-Breugel kermis
kwam. Hij wist dat die vrouw voor eene heks bekend stond,
verschikte en ging zijns weegs, zonder nauwelijks te antwoorden.
Pas eenige
schreden verder, liep een schoone mol, veel groter dan en gewone,
voor Verkooien over de weg. De heks wist hem hiermede erg te
ontstellen.
Jacques van Veldhoven
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Bedevaart Meerveldhoven
Op 9 mei is het al zover, we kunnen daarom onze kuiten gaan
smeren om mee te lopen naar Meerveldhoven …… Is de hele afstand
een probleem?
Dit jaar gaat er zoals in
het verleden een huifkar
mee, om af en toe een
rustpauze te kunnen
nemen als het nodig is!
De huifkar was destijds
van de familie Mannaerts,
Dorrie heeft haar
herinneringen op papier
gezet:
Ik kan me nog herinneren
dat ik het heel fijn vond als klein meisje om mee te mogen gaan
met de huifkar naar Meerveldhoven. We kregen allemaal een mooi
wit jurkje aan, dat was je communiejurkje of anders kreeg je er een
te leen van iemand. Volgens mij zorgde zuster Bernadette hier ook
voor maar weet het niet zeker. We kregen een mandje met daarin
bloemblaadjes die we bij of in de kerk mochten uitstrooien. Ik vond
het heel imposant als kind hoe het Mariabeeld gedragen werd door
de kerk en door de tuin achter de kerk. Buiten werden dan
verschillende rondes gelopen en liedjes gezongen en wij liepen daar
ook mee. Ik herinner me dat het wel mooi weer was toen ik er bij
was. De liedjes die werden gezongen vond ik mooi. Na afloop
gingen we met zijn allen in een klooster aan de overkant van de
kerk broodjes eten. Ik weet nog dat ik de krentenbollen zo lekker
vond. De huifkar bleef daarna bij ons thuis nog lange tijd zo staan
en daar hebben we nog veel op gespeeld in onze vakanties.
Later ben ik nog geregeld naar de mis gegaan met ons moeder en
mijn zussen als de processie vanuit Westerhoven weer kwam in
Meerveldhoven. We maakten er altijd een Moederdag uitje van die
dag met daarna winkelen en uit eten. Ons moeder heeft destijds
ook een Mariabeeldje van Meerveldhoven gekocht en heeft al die
jaren bij haar op de kast mogen staan.
Kortom, ik heb er mooie herinneringen aan.
Dorrie Mannaerts
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Gemeente berichten
Dansen met je brein
Workshop voor mensen met dementie
Het mag bekend zijn… Bewegen is goed
voor iedereen. Dus ook voor mensen met
dementie! Speciaal voor deze doelgroep en hun mantelzorgers,
organiseren we een bijzondere workshop ‘Dansen met je brein’.
Deze workshop wordt verzorgd door
Andrew Greenwood, een autoriteit op
dit gebied. Hij heeft aangetoond dat je
door te dansen je brein kunt trainen.
Zijn methode heeft verrassend
positieve effecten bij mensen met dementie. Dansen heeft een
gunstig effect op de fysieke gesteldheid, het brein wordt getraind en
het is goed voor het welbevinden van dementerenden in algemene
zin.
Zorg je voor iemand met dementie? Pak dan die kans, kom samen
naar de workshop en laat je verrassen door deze inspirerende man.
Waar:
Het Hofhuys
Wanneer: Dinsdag 31 maart 2020 aanvang 14.00 uur
Aanmelden: Meld je aan voor vrijdag 20 maart as. via
www.bergeijk.nl/workshop of bel 0497 - 551 455.
Deelname is gratis en wij zorgen voor koffie en thee.
Introductie nieuwe jeugdcoach: Marjolein Soetens
Ik ben Marjolein Soetens en per 1 maart 2020 de jeugd/preventiecoach van gemeente Bergeijk. Ik ben in dienst van
Lumens, Dynamo Jeugdwerk. Hier heb ik een breed netwerk
opgebouwd als buurtsportcoach, waarbij ik met name heb ingezet
op talentontwikkeling van kinderen en jongeren in de leeftijd van 8
t/m 27 jaar.
Als jeugd-/preventiecoach binnen de gemeente Bergeijk ben ik de
spil tussen verschillende disciplines, verenigingen, partners, maar
ook tussen verschillende dorpen en verschillende leeftijden. Het is
mijn kracht om met een helicopterview over mijn werkveld te
kijken. Daarnaast zoek ik naar mogelijkheden om verbindingen te
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leggen, die leiden tot samenwerkingen maar ook tot individuele
activering.
Als jeugd-/preventiecoach en motivator werk ik het liefst nauw
samen met jongeren, die mijn voornaamste doelgroep vormen. Ik
bouw graag een vertrouwensband op en zet middelen in om de
jeugd te activeren en te motiveren. Ondertussen breng ik jongeren
de nodige vaardigheden bij om ze in staat te stellen zelf een brug te
slaan naar school en/of werk.
Mensen zullen mij omschrijven als een enthousiaste en vlotte meid.
Ik ben ondernemend, werk graag in teamverband, maar kan ook in
de individuele begeleiding mijn mannetje staan. Plezier staat bij mij
voorop, maar zonder resultaat bereik je dit niet.
Mocht je kansen zien, een leuk idee hebben of gewoon een gezellig
praatje willen maken dan kun je me bereiken op 06 - 52 74 64 73 /
m.soetens@lumenswerkt.nl, of kom langs bij OJC Katapult.
Gratis woningcheck brandveiligheid
We staan er niet dagelijks bij stil, maar bij iedereen kan brand
ontstaan. Je moet er niet aan denken dat je op een nacht wakker
schrikt omdat er brand is in je woning. Hoe breng je de
(klein)kinderen, je partner, de huisdieren en jezelf in veiligheid.
Jaarlijks zijn er in Nederland zo’n 7.000 woningbranden waarbij
ongeveer 600 personen gewond raken en 40 mensen overlijden. Het
is erg belangrijk dat je weet hoe een woningbrand voorkomen kan
worden.
Medio november 2018 startte de gemeente Bergeijk in het kader
van het project Brandveilig Leven met gratis woningchecks op het
gebied van brandveiligheid. Twee voormalige vrijwilligers van onze
brandweer, Henny Jansen en Jack Smolders, hebben tot op heden
zo’n 125 woningen gecheckt op brandveiligheid. De reacties van
bewoners die hun woning hebben laten controleren zijn erg positief.
Beide ambassadeurs, die gespecialiseerd zijn op het gebied van
brandpreventie gaan wekelijks 1 avond op pad om woningen te
controleren. Ze komen graag bij u langs om uw woning te
controleren op brandveiligheid. U krijgt na afloop van de gratis
controle ook nog een rookmelder. Wilt u graag uw woning laten
controleren? Meldt u dan vóór 1 mei aan via
www.bergeijk.nl/woningcheck.
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OPROEPJES
Tuinhulp gezocht
Vaak hebben wij even geen tijd om ons
(bescheiden formaat) tuin goed te onderhouden.
Oftewel regelmatig gras maaien, blad ruimen, onkruid wieden, etc.
Lichte tuinwerkzaamheden, dus ideaal voor bijvoorbeeld een vitale
65-plusser. Werktijden en uurprijs in overleg. Voor meer informatie,
bel Nico of Charlotte 06-54636093.
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Oproep vrijwilligers tussenschoolse opvang BS De Ster
De tussenschoolseopvang (TSO) op basisschool De Ster is met
spoed op zoek naar een aantal nieuwe vrijwilligers!
Vrijwilligers ontvangen voor hun werk een vergoeding van € 10,-per keer. Een vrijwilliger kan tot € 1.700,-- oer jaar belastingvrij
aan vergoedingen ontvangen. Kinderen van TSO-vrijwilligers blijven
gratis over! De TSO vindt plaats op maandag, dinsdag en
donderdag (tussen 11.45 en ± 13.15 uur).
Belangstellenden hoeven zich niet voor alle drie de dagen aan te
melden, één of twee dagen per week wordt vanzelfsprekend ook op
prijs gesteld!
Ben jij die vader, moeder, opa of oma die het leuk vindt om samen
met de kinderen er een gezellige overblijftijd van te maken? Ken jij
een buurman of buurvrouw die dit leuk zou vinden? Wil je een keer
komen kijken of het iets voor je is of wil je wat meer informatie?
Neem dan contact op met de coördinator via tsodester@skozok.nl !
Hobbyclub/ Atelier: hobbyisten gezocht!!
Op maandagavond tijdens de wintertijd is er een Hobbyclub / Atelier
actief in de Buitengaander.
We maken handvaardigheid werkstukken zoals: Glas in Lood,
Haken, Breien, Schilderen, Tekenen etc. Alles wat je bedenkt om te
maken en waarvoor je de materialen zelf meeneemt.
Wil je meedoen ben je welkom!
Wil je eens komen kijken dan mag dat ook. Tijdens de expositie op
17 mei zijn een aantal van ons aanwezig in de hobbyruimte van de
Buitengaander.
Kosten: Ongeveer 30 euro voor 10 avonden We delen de huur voor
de hobbyruimte door het aantal personen die mee knutselen.
Info bij Sjef Meulendijks, Siem van Beek of bij de Buitengaander.
Verloren:
Op 3 maart heb ik tijdens een wandeling in en rond Westerhoven
mijn Buddha to Buddha-ring verloren.
Hopelijk heeft iemand deze bij toeval gevonden.
Je mag dan bellen naar 0634106596. Ben ik heel blij mee!
Jhon van Ginkel

- 22 -

- 23 -

Oplossing
carnavalspuzzel
MikMak maart:
Fietstochten

Kinderraadsel
Zit je nog op de (basis)school en vind je het leuk om
andere kinderen de hersens te laten kraken? Verzin
dan zelf een puzzel en stuur die naar ons op.
Loïs Claas heeft dit raadsel voor jullie gemaakt:

=…
=…
=…
jj bn ch n mserbrn
DATA (vervallen of onder voorbehoud)
April
za
zo
ma
zo
3, 4,

4
26
27
19
10, 11,

za
za
zo

16
16
17

oudijzeractie fanfare VERVALT
Lente-Event-familiedag VERVALT
Koningsdag met aubade VOORLOPIG
concert Cheer with us
17, 18: alle voorstellingen Toneelclub geannuleerd

Mei
Graffitispuiten & Raamschilderen
Expositie Buitengaander, fotostudio en trekking loterij
Expositie Buitengaander, fotostudio en trekking loterij

do. 16 april, uiterste datum inleveren kopij MikMak mei 2020
za. 25 april, de MikMak mei 2020 verschijnt
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS & ADRESSEN
Alarmnummer
politie/brandweer/ambulance
1-1-2
Politie
algemeen
0900-8844
Gemeenschapshuis
De Buitengaander
040-2013961
Steunpunt ouderen
Hoefzicht
040-2048927
Huisarts
Dr. Th. Schoone
040-2012531
spoednummer
040-2019629
dokterspost
09001232020
Apotheek
Bergeijk
0497-551111
Eersel (weekenddienst)
0497-514250
Pastoraal Centrum Bergeijk
0497-571828
Gemeente Bergeijk
Gemeentehuis
0497-551455
Dorpsondersteuner
Helma van Gerven
040-3035483
Bel & Herstellijn
0497-551480
Calamiteiten na kantoortijd
040-2895816
Storing openbare verlichting
0800-2345124
Dorpsraad
Joop Kock
040-2044916
KBO-Klussendienst
Bart Rijkers Aarperstraat 29
040-2018125
EHBO-VERBANDPOSTEN:
Merel Brandsma
Ria Hoskam
Angela v. Eijndhoven
Toon Teuwens
Roos Verhoeven
Marcel Gladdines

Dorpstraat 42
Hoeverstraat 26
Dommelsedijk 1
Heijerstraat 21B
Hoeverstraat 2
Braambos 7

040-2040252
040-2015833
040-2014154
040-2017510
040-2012010
06-49449361

AED-APPARAAT AANWEZIG BIJ:
Medisch Centrum Westerhoven
Hoefzicht (24u P/dag bereikbaar)
De Buitengaander
(24 u P/dag bereikbaar)
Coppens
COTA
Luxlight
Beukers Autoschade
Beukers Autoschade
ZSC (pincode vereist)
Bij de Neut
(24 u P/dag bereikbaar)
Infocentrum N69
(Pincode vereist/24u per dag)

Provincialeweg 22
Hoefzicht 7
Dorpstraat 9
Heijerstraat 29
Leemskuilen 1E
Leemskuilen 34
Leemskuilen 23
Heijerstraat 7
Koolakkers 7
Dorpstraat 8
Braambos 5

Tandartspraktijk Schenkelaars
Mts. F. van Poppel
Fysio / Manuele therapie van Hoof
Carnavalsstichting De Koffieleuters
Oranje comité / Stichting Lente Event
Fanfare Irene
TC Glas- & Schilderwerken
Smolders internationaal Transport
De heer J. Kwinten
Alle sponsoren een hartelijk dank je wel
voor jullie bijdrage aan de MikMak, zeker
niet te vergeten alle anonieme gaven



Draagt u de MikMak ook een warm hart toe en wilt u een
vermelding van uw naam/bedrijf/vereniging op deze pagina?
Info: mikmakwesterhoven@gmail.com / frank.claas@planet.nl

