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Berichten rondom
kerk en parochie
Het leven in stilte
Beste Westerhovenaren en Parochianen.
Het is deze dagen en weken erg stil. De kerk en de samenleving zijn
bijna tot stilstand gekomen. Ik hoorde van mijn familie in mijn
moederland in India dat daar al een maand geleden de “lockdown”
was afgekondigd voor heel India. Normaal is dat na de carnaval de
vieringen van de veertigdagentijd, de vieringen van de Goede Week
en Pasen volop gevierd worden in alle parochiekerken. Maar dit jaar
ging alles in stilte, gelukkig worden wij op diverse momenten
gesteund in deze stilte.
Onze Paus Franciscus heeft samen met de hele wereldkerk op 25
maart om 12:00 uur het ‘Onze Vader’ gebeden. Op 27 maart om
18:00 uur zag ik op de televisie op NPO 2 het gebed en toespraak
op het Sint- Pietersplein in Rome. Dat gebed en de toespraak van de
Paus was heel indrukwekkend.
Ook het zien en deelnemen aan de hele viering was heel emotioneel
voor mij. Op het einde van de aanbidding gaf de Paus zijn zegen
gaf met de Monstrans met daarin de Heilige Hostie. Tijdens de
opheffing en zegening werden de klokken geluid en tegelijk hoorde
je de sirenes van alle hulpvoertuigen (ambulances). Dat was ook
heel ontroerend en indrukwekkend. Hij heeft de duistere en de
moeilijke situatie van de hele wereld aan God toevertrouwd. Zijn
woorden waren hoopgevend in deze moeilijke tijd en misschien
geeft dat een aanzet om niet bang te zijn en te vertrouwen en
houvast te hebben en solidair zorg dragen. Het kruis van Jezus kan
een troost zijn in deze tijd en Jezus blijft met ons in deze moeilijke
tijd door onze onderlinge zorg, ondersteuning en bemoediging. Op
12 April , Paaszondag om 12:00 uur, werden in heel Nederland de
kerkklokken een kwartier geluid om te laten horen dat het Pasen
was, alhoewel dat in stilte was gevierd. Iedereen alsnog een zalig
Pasen.
Pater Pushparaj, HGN.
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Activiteiten voor ouderen
Mei 2020

maandag
9.30 – 10.30
maandag
13.30 - 16.30
maandag
20.00 – 22.00
maandag
14.00 – 15.30

11 – 18 - 25
meer bewegen voor ouderen
11 – 18 - 25
biljarten en kaarten
11 – 18 - 25
repetitie zanggroep Kloos
11 – 18 - 25
bespreking van Engelse romans

dinsdag
13.30 – 16.30
dinsdag
16.30 - 19.00

12 – 19 - 26
koersbal
12 – 19 - 26
samen koken en eten

woensdag
13.30 – 16.30

13
kienen

woensdag`
8.50 – 9.50
10.00- 11.15
13.30 – 16.30

6 – 13 – 20 - 27
volksdansen
koorrepetitie “De Wielewaal”
kaarten en biljarten
(behalve de datum wanneer er kienen is)
jeu de boules (behalve bij slecht weer)
competitie bridgen Multi Colour
(deze is inmiddels gestopt)

14.00- 16.00
19.45 – 23.15
donderdag
17.30

14
eetpunt bij Woest

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

1 – 8 – 15 – 22 - 29
dagbesteding
servicepunt voor hulpmiddelen
lunch
dagbesteding
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vrijdag
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00

1 – 8 – 15 – 22 - 29
bewegingstherapie
bewegingstherapie

vrijdag
13.30

29
vergaren van de MikMak

Programma bij de dagbesteding
01 mei
Soep koken
08 mei
Bloemstukje maken
15 mei
Kienen
22 mei
Geheugenspel
29 mei
Creatief

Gehele programma
onder voorbehoud
Doorgestreept
gaat sowieso
Niet door!!

Programma KBO
Geen programma ontvangen

Deze zonnige 1e paasdag is een prima moment
om te reageren op de optimistische en
moedgevende attenties die wij de afgelopen tijd
kregen. Wekelijks een opkikkertje in de vorm
van een tekeningetje, lief berichtje, een
bloemetje enz.
Ook een opbeurend kaartje van de burgemeester.
Zeer, zeer bedankt, WijWesterhoven, dorpsraad, dorpsondersteuner.
Het sterkt ons om vol te houden!
80+ers Tineke & Ad Volkerijk
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Samen Koken Samen Eten.
Het is begrijpelijk maar spijtig dat onze koken/eten activiteit in
Hoefzicht voorlopig nog stilligt vanwege de Coronacrisis.
Na 1 juni weten we wat de vooruitzichten zijn en afhankelijk van de
maatregelen kunnen we dan hopelijk mondjesmaat weer opstarten,
we wachten af!
Gelukkig spreken we onze gasten regelmatig telefonisch of we
zwaaien naar elkaar als we hun woning voorbijlopen.
Ook verrassen de vrijwilligers van Samen Koken Samen Eten hen af
en toe op een maaltijd of lekkernij.
Er is nog een plaatsje vrij voor een oudere of alleenstaande.
Voor meer informatie tel. 0627101110
Coördinator Joan Bruns

BEDEVAART NAAR MEERVELDHOVEN
Wellicht heeft u het al in de Eykelbergh gelezen of verwachte u het
al…De bedevaart naar Meerveldhoven gaat dit jaar niet door! De
uitbraak van het coronavirus heeft veel veranderd.
Op 9 mei zal bij Onze Lieve Vrouw ter Eik de processiekaars van
vorig jaar branden, om zo te vragen om Westerhoven in deze tijd te
sparen. Precies ook de reden waarom men 150 jaar geleden voor de
eerste keer naar Meerveldhoven ging….
De mogelijkheid bestaat voor Westerhovenaren om in tijd van nood
de processiekaars te laten branden. Een verzoekje hier voor kan via
Antoinette Peeters, telefonisch via 0634778967.
We hopen volgend jaar in goede gezondheid voor de 150-ste keer
naar Meerveldhoven te kunnen gaan!

DODENHERDENKING
Ook de dodenherdenking moeten we laten vervallen voor dit jaar.
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In quarantaine
Als houvast in deze moeilijke tijd hou ik een soort dagboekje bij en
schrijf elke dag een “zonnestraaltje” met een begeleidend schetsje.
Het “zonnestraaltje” beschrijft een of meerdere alledaagse
gebeurtenissen met een glimlach, en zoals een volger zei:
“Ieder zonnestraaltje draagt bij aan onze gemoedstoestand”.
De verhaaltjes stuur ik dagelijks naar een aantal volgers in mijn
naaste omgeving.
Enkele wil ik in deze MikMak met jullie delen.
Veel leesplezier.
Bob Bruns
Quarantaine
De groene kikker is al actief in onze vijver, z’n drang tot paren is
duidelijk aanwezig. Het vrouwtje is overgeleverd aan het mannetje,
of hij nu knap is of lelijk. Na een aantal weken ligt daar opeens het
kikkerdril. Het moment voor de salamanders die zich andere jaren
tegoed deden aan deze lekkernij. Vorig jaar zaten er wel 10
salamanders tussen het dril en hadden ze bijna alle kikkervisjes
opgegeten. Dit jaar was ik ze voor en bracht het dril in veiligheid in
een afgezet deel van de vijver, in quarantaine, solidair aan de mens.
Nu, een paar weken later zijn de honderden kikkervisjes ontsnapt
uit het dril en zwemmen vrij rond tot ze volwassen zijn. Wat zal dat
een gekwaak zijn in de zomer...
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Vijver
‘s Morgens, als ik uit mijn bed rol, is mijn eerste taak de gordijnen
open schuiven en een naarstige blik werpen op de vijver. Zou de
reiger er zitten of is z’n buikje al gevuld? Talloze pogingen heb ik al
ondernomen om mijn vissen in bescherming te nemen, maar niets is
tot nu toe gelukt. Draden spannen, een kunststof reiger, een sensor
die ultrasone geluiden geeft, het gooien van rotte appels ons
blaffende hondje Nina. …Op afstand slaat hij mij gade en als ik me
omdraai ziet hij z’n kans schoon. In deze opgelegde periode van
rust en bezinning kwam
ik op het heldere
alternatieve idee om
een vaartuig te bouwen
met spiegeltjes,
misschien zou de reiger
zo schrikken van z’n
lelijke kop dat hij
rechtsomkeert
maakt…… Met gebruik
van plastic flessen, stukjes spiegel, een paar houten plankjes en Jan
de Wind ontstond mijn reigerverschrikker…. Het resultaat is
bedroevend….. de reiger stoort zich niet aan dit drijvende object
en gaat gewoon door met het in gevaar brengen van de visstand in
mijn vijver zodat ik weer naar andere oplossingen moet zoeken, tijd
zat in deze ophoktijd.
Hometrainer
Quarantaine, vrij vertaald afgezonderd.
Boven is zo’n kamertje, waar je helemaal in
gedachten de tijd kan doorbrengen lezend in
een boek of op de hometrainer.... stom voor
je uitstarend, trappend terwijl je geen meter
vooruit komt. Echt iets van deze tijd,
vroeger moest je lopen om op visite te gaan,
nu pak je de auto of de elektrische fiets en
ga je ’s avonds op de hometrainer om te
bewegen en je calorieën te verbranden.
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Basisschool de Ster tijdens de Coronacrisis
MSc, medewerker basisschool de Ster.

door Nicky Willekens

Op het moment van schrijven is het 15 april 2020. Precies een
maand geleden, op 15 maart 2020,
kondigde ons kabinet een zogenoemde
'intelligente lockdown' aan. Precies een
maand geleden, sloot basisschool de Ster
- tijdelijk - haar deuren. In deze maand is
er veel gebeurd. Als team hebben we
gezocht naar wegen om onze leerlingen
op een zo goed mogelijke manier
onderwijs op afstand te bieden. De eerste
tijd in de vorm van 'thuiswerkpakketten'
die later werden aangevuld met digitale
middelen om thuis ook aan het werk te
kunnen. Inmiddels hebben we manieren
gevonden om o.a. via het internet toch
met elkaar in contact te zijn. Zo
(video)bellen we met kinderen en hun ouders en maken we
instructiefilmpjes die kinderen thuis terug kunnen kijken.
Naast dit alles vangen we ook dagelijks een aantal kinderen op
waarvan ouders in een cruciaal beroep werkzaam zijn. We proberen
er met elkaar het beste van te maken, maar merken ook dat de hele
situatie voor zowel onze leerlingen, ouders als voor onszelf soms
lastig is.
Op de Ster willen we graag leren van èn met elkaar. Ondanks dat we
momenteel niet met elkaar op school kunnen zijn, zien we dat dit
nog steeds gebeurt. Kinderen laten elkaar digitaal zien wat ze
gemaakt hebben, anderen geven hen vervolgens complimenten. Als
team hebben we in deze periode veel (van èn met elkaar) geleerd
wanneer het gaat om het inzetten van digitale leermiddelen.
We hebben gezien dat Westerhoven zich van haar mooiste kant
heeft laten zien; oudere, kwetsbaardere mensen worden verblijd
met post, mensen doen boodschappen voor elkaar of bellen met
elkaar als ze het even moeilijk hebben, zelfs de PMDzakken worden
door vrijwilligers thuisbezorgd. We zagen heel veel kinderen
meedoen aan een ontzettend gave Kids@home Challenge,
georganiseerd door WIJ WEsterhoven!
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Zoals jullie wellicht hebben gezien, wappert de Brabantse vlag op
onze school. Onze provincie is enorm getroffen door het
coronavirus. Er wordt van iedereen erg veel gevraagd in deze
moeilijke tijd. Maar... Brabanders krijg je er niet onder en om de
verbinding te laten zien en de dank uit te spreken aan iedereen die
de samenleving draaiende houdt, hangt bij ons de Brabantse vlag
buiten! We doen dit om elkaar een hart onder de riem te steken
zodat iedereen kan zien: je staat er niet alleen voor!
Lieve kinderen van de Ster, we missen jullie enorm! We hopen dat
we jullie snel weer allemaal kunnen zien. Jullie mogen er trots op
zijn dat jullie in zo'n mooi dorp wonen waar mensen er voor elkaar
zijn. Blijf goed voor elkaar zorgen!

Tips in tijden van Corona:
-

Hebben je kids tijd over of kunnen ze wat extra uitdaging
gebruiken? Misschien vinden ze een (gratis) online training
programmeren en daarmee uiteindelijk zelf spellen maken
helemaal ‘de bom’:
https://online-learning.tudelft.nl/courses/scratchprogrammeren-voor-kinderen/

-

Wil je ‘in shape’ blijven? Je hebt geen fitnessschool en dure
apparaten nodig om fit te blijven.
Voor de wat minder geoefende of minder jonge medemensen
kun je via omroep Max kijken naar of meedoen met
‘Nederland in Beweging’.
Nog nooit meegedaan of leuk gevonden? Misschien is juist nu
de tijd om te beginnen.
Daarnaast kun je thuis van alles doen: yoga, fitness, touwtje
springen, Zumba. Gewoon Googelen of zoeken op youtube.
Je komt van alles tegen. Of misschien heb je nog wel ergens
een DVD-tje liggen.
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-

Ontspanning voor je geest: er zijn van allerlei manieren om
te mediteren. Je kunt zelf beginnen met gewoon zitten,
download een app zoals
Headspace of zoek eens
gewoon op internet.
Juist in deze tijd kan
(beginnen met) mediteren
een zeer welkome aanvulling
zijn in op je leven.
Probeer eens een heerlijk
ontspannende Yoga Nidra
(bijvoorbeeld via youtube)

-

Begin met wandelen of
hardlopen. Je hebt er
nauwelijks iets voor nodig
(behalve goede schoenen). Je hebt apps die je kunt
gebruiken tijdens het lopen of schema’s die je kunt opzoeken
op internet.

-

Houd je van bordspellen maar heb je niemand om je heen
die tegen jou wil of durft te spelen? Kijk op
https://www.jijbent.nl/

-

En bij alles wat je gewoon lastig vindt, niet weet wat je zou
kunnen doen of hoe je moet beginnen…er zijn zo veel
mensen om je heen die je via heel veel verschillende
middelen willen helpen, ondersteunen, een luisterend oor
bieden, tips geven of gewoon ervaringen uitwisselen.

-

Organiseer met je gezin een film/foto-avondje en ga
fotoboeken of filmpjes van ‘vroeger’ terugkijken.

-

Trek de stoute schoenen aan en ga tekenen, schilderen,
knutselen, kleien, timmer een vogelhuisje, maak iets
creatiefs wat je anders nooit zou doen. Daag jezelf eens uit
of doe gewoon eens iets raars

-

WijWesterhoven en onze Dorpsondersteuner hebben
misschien niet alle wijsheid in pacht, maar zij zijn wel een
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beginpunt en kunnen je doorverwijzen naar allerlei mogelijke
instanties of personen met ervaring, tips of expertise op het
gebied waar jij naar op zoek bent.
-

Houd afstand!

Tips voor een goede mentale gezondheid in Coronatijd
1. Zoek en lees informatie van betrouwbare bronnen en beperk
de tijd dat je met het nieuws bezig bent
2. Zorg goed voor jezelf door thuis een vaste dagindeling aan te
houden
3. Zorg voor voldoende ontspanning en plezier (doe
bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen of leer jezelf iets
nieuws aan)
4. Houd vast aan punten van hoop en probeer positief te
denken (bedenk bijvoorbeeld iedere dag waar je dankbaar
voor bent)
5. Laat dingen waar je geen invloed op hebt los. En erken je
gevoelens
6. Blijf in beweging, slaap goed (en zoek tips en oplossingen als
slapen moeilijk is)
7. Vraag om professionele hulp als je merkt dat dat nodig is
8. Zoek contact met anderen. Zorg goed voor elkaar. Probeer te
helpen of te ondersteunen. Praat erover met de kinderen.
Geef elkaar de ruimte.

OPROEPJE
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. Werktijden en
uurprijs in overleg. Voor meer informatie, bel Nico of
Charlotte 06-54636093.
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26 maart- FaceTime
Nu we al weken
opgesloten zitten in ons
huis kunnen we de
groeivorderingen van
onze kleinkinderen
haast niet volgen. Het
enige is dat filmpje en
fotootje uit Borkel
waarop je ziet en hoort
dat Evie, die elke keer
weer zorgt dat we
positief de nieuwe week
ingaan, al meer zegt
dan oooopa en
ooooma....en haar woordenschat misschien heeft uitgebreid met
“corona”, hoewel het verdomd veel op opa en oma lijkt…De laatste
weken worden we zondag ‘s morgens verrast met FaceTime, een
rechtstreekse uitzending op de iPad vanuit Borkel en Valkenswaard
met het hele gezin van 6 personen gepropt op een schermpje van
25x20 cm. Iedereen wil in beeld en heeft het hoogste woord zodat
er een kakofonie van onverstaanbare woorden ontstaat. Alle
plussen en minnen van de afgelopen week passeren de revue.
Onze familievakantie tijdens de Hemelvaart in een vakantiepark bij
Doorn gaat niet door. Met de hele familie, al 36 jaar, gaan we met
rond de 50 broers, zusters, aangetrouwden, kinderen en
kleinkinderen een paar dagen op stap, iets waar we allemaal naar
uitkijken. In overleg met het park zijn al onze reserveringen
doorgeschoven naar 2021, toch weer iets om naar toe te leven met
z’n allen. Eerst maar eens zorgen dat er een oplossing komt voor
dat rotvirus.
Bob Bruns
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Kids@home challenge in Westerhoven
op 4 en 5 april 2020.
werkgroep
Wat een geweldig
resultaat van onze
werkgroep van
Wijwesterhoven. In
een
voorbereidingstijd
van ongeveer anderhalve week hebben we
een challenge gemaakt voor de kinderen
tussen de 4 en 14 jaar, en de rest van het
gezin. Alles RIVM-proof oftewel met behulp
van een digitale omgeving waarin alles
verstuurd en aangeleverd werd. Na het
beoordelen van zo ongeveer 1250
ingezonden filmpjes en foto’s kwamen er
winnaars uit. Niet iedereen heeft alles
gedaan, wat helemaal geen punt was. Een
gezellig weekend met elkaar is veel
belangrijker! Even geen corona maar
creativiteit, humor en saamhorigheid, en een leuke tijdbesteding.
Het was erg leuk om te ervaren dat het ook voor alle leeftijden
geschikt was. Natuurlijk zijn de kleintjes geholpen door ouders of
andere gezinsleden maar dan is ons doel bereikt. Voor ieder wat
wils.
Wij, van de organisatie, zijn erg geraakt door de vele enthousiaste
en lieve reacties op facebook en via whats-app. Op Kempen-tv zijn
we te zien en we hebben in het ED gestaan.
De winnaars zijn:
Van 4 tot en met 7 jaar:
1. Sem van Son. 2 Fem Adriaans, 3.Evi Kwinten
Sem

- 13 -

Evi
Fem

Van 8 tot en met 11 jaar:
1.Sam Cornelis, 2.Kris Slegers, 3.Teun Adriaans
Sam

Kris

Teun

Van 12 tot en met 14 jaar:
1.Didier Tetteroo, 2.Lotte Smolders,
3.Jerko van Hoof
Iedere deelnemers heeft een leuke
attentie ontvangen en de winnaars
nogmaals proficiat en geniet
van je prijs!
En stay save, stay at home!

Lotte

Didier
Jerko
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Hondenleven…
Nou daar zitten we dan. Thuis in quarantaine, geïsoleerd. Verplicht
thuis werken.
Vriendlief, zoonlief en 2 bonusliefkinderen
Allemaal hebben we de wifi nodig. En allemaal hebben we ook een
plekje nodig (ja in die volgorde).
Wat een weekendhobby was voor mijn vriend is dagelijkse kost
geworden. We hebben elke dag vers brood. Heerlijk. Ook de
aanrecht staat dus 24 uur per dag vol met kneedapparaat,
bakblikken, en alles bezaaid met bloem. Want ja opruimen daar is
geen tijd voor. ‘Ik moet ook nog gewoon werken hoor’ krijg je dan
te horen.
De jongste uit ons samengesteld gezin zit nog op de Ster. De eerste
paar weken was ze al klaar met al haar huiswerk als mijn
werklaptop (Ja Windows hè) net klaar was met opstarten. En toen
bedachten ze op de Ster, nu hebben ze wel genoeg geoefend met
stof die ze al gehad hadden, laten we er een dosis online
oefenmogelijkheden, nieuwe stof en een online prikbord aan
toevoegen. Tja…nu heeft ze zo veel te doen dat wij tijdens de lunch
ons heerlijk vers gebakken brood al op hebben als zij onderhand
klaar is.
Maar ja…dan is het nog pas net middag…en is de dag nog steeds
lang.
Dan de (pre)puber. Die zit op het Weredi. Met capuchon over zijn
veel te lange haren onderuitgezakt zit hij naar een juf te luisteren
die eigenlijk zelf ook niet zo goed weet hoe ze een hele les vol moet
kletsen en een beetje interactief contact/controle moet houden over
zo’n stelletje …. Tja…hoe noem je die tegenwoordig. Gewoon
pubers? Want ja…die moeten natuurlijk hun ‘grenzen’ verkennen. De
boel saboteren (geluid uit zetten zodat niemand de juf meer kan
verstaan of haar gezicht veranderen in een aardappel).
En ja die krijgen maar maximaal 3 uur les per dag. Beetje huiswerk
en…
dan is het nog pas net middag…en is de dag nog steeds lang.
Dan de oudste (post-puber). Die is 23 en werkt ook vanuit huis.
Hele dag beetje bellen, offertes maken. Echt super vermoeiend. Die
houdt dus ook energie over. Kan niet sporten buiten de deur dus die
besluit om thuis te gaan trainen. Moeten we ineens overal de
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eiwitten in tellen. Veel en gezond eten is het devies. Voor hem dan.
Voor ons is dat laatste al uitdaging genoeg. Dus alles in het teken
van sporten en voeding. Maar als je dan vraagt of ie even een
doosje eieren kan gaan halen bij een van de lokale kippenboertjes
hier in de buurt kijkt ie je aan of ik vraag of ie even het huis af wil
breken en opnieuw op wil metselen. Als ie dan zuchtend en
steunend de trap op strompelt om zijn autosleutels te halen moet ik
even diep ademhalen en nadenken of ik zal tippen dat ie dat kleine
stukje ook op de fiets kan gaan.
Maar ja…toch staat alles in het teken van zijn toekomstige gespierde
lichaam.
En dan wij zelf…papa en mama (bonus of echt…we zijn het allebei).
We doen onze meetings online terwijl ondertussen de bel gaat en Ed
zijn pakketje probeert te slijten en tegelijkertijd ver uit onze buurt
te blijven, de hand blaft (waarom eigenlijk?), kinderen hebben hulp
nodig bij huiswerk, of roepen ‘waarom is internet zo traag’?
We werken door tot we ’s avonds honger hebben en beseffen.. hee
wat eten we eigenlijk? Wie gaat er nog even snel naar appie om een
mooi gedesinfecteerd boodschappenkarretje te besturen?
Ik ga maar even de hond uit laten…wat is die eigenlijk slank…en wat
heeft ie een berenconditie. Dat beestje heeft de tijd van zijn leven.
Zal niet even zeggen; ja maar ik ben net ook al uitgelaten. Nee die
gaat gewoon dubbel zo veel mee op pad
dan normaal. Tussen de lessen door even
mee naar buiten, kids op de trampo, hond
rent met bal.
Een hondenleven…was al nooit het meest
slechte leven wat je je voor kon stellen.
Maar in tijden van Corona…
Wie kan raden wie dit artikel geschreven
heeft, mag voor de volgende MikMak editie
ook een verhaaltje uit zijn/haar leven
schrijven…
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31 maart- voorrecht
Nog halfdronken van de slaap neem ik na de enthousiaste ochtendbegroeting van onze Nina
( boomertje) al het leed van de wereld in me op via de digitale krant
en bekijk de prachtige tuin vanachter de tuindeuren. Wat een
weelde, de enorme perenboom toont zijn schitterende witte bloesem
en de bedrijvige vogels zijn al vroeg uit de veren om hun buikjes te
vullen.
Wat is Westerhoven toch een prachtig dorp, iedereen staat voor
elkaar klaar, voor een kort wandelingetje moet je toch het dubbele
uittrekken i.v.m. de talloze praatjes onderweg, waarin zo’n kleine
gemeenschap groot kan zijn.... Als inwoner is het toch een groot
voorrecht daarvan deel te zijn. Gisteren werd ik verblijd door
prachtige viooltjes namens de Dorpsraad, de dorpsondersteuner en
WEsterhoven. Tijdens de carnaval komt de Raad langs met een
fruitmand, met Valentinus viering wordt er een plantje afgegeven,
en tot voor kort een levensmiddelen pakket van Herwonnen
Levenskracht, je wordt hier niet vergeten.... Nu met het
coronavirus worden door persoonlijke initiatieven van vrijwilligers
eenzame inwoners verwend met een
maaltijd of leuke tekeningen van de
schooljeugd en gisteren stond er van mijn
overbuurman een bierpakketje voor de
deur als blijk van wederzijdse dank. Wie
had ooit gedacht dat toen ik 54 jaar
geleden als rasechte Amsterdammer met
mijn ouders emigreerde naar dit knusse
dorpje in de Kempen, een Westerhovense
zou trouwen of zoals Jan Neut vroeger
lachend zei: gij nie Bruns, verrekte
Amsterdammer.....en me later
Westerhovenaar noemde....Nee, in
Westerhoven ben je niet alleen........
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4 april- leeftijd
Het coronavirus houdt ons al weken aan huis gekluisterd, deels een
lock-down noemen ze het. De verzorgingstehuizen zijn volledig
geisoleerd van de buitenwereld. Ouderen staan achter glas te
zwaaien naar hun kinderen en kleinkinderen. Hoe moet het straks
als we heel langzaam maar gecontroleerd onze oude manieren
proberen op te pikken? Waarschijnlijk zal dit gefaseerd aangepakt
worden, mogelijk afhankelijk van leeftijd en omvang. Allereerst de
horeca en de kleine winkels incl. supermarkten voor een spaarzaam
publiek openen. Leeftijd is misschien het
enige houvast… 70 jaar is een moeilijke
leeftijd, het klinkt oud - is het natuurlijk ook- ,
is net even anders dan 69…. Stel je voor dat
Joan met de kinderen bij restaurant Woest
kunnen eten terwijl ik thuis, omdat ik zo’n
jong vrouwtje heb getroffen, de restjes
stamppot opmaak. Het is dan net als bij het
uitgaansleven, een potige uitsmijter staat bij
de deur met “Hoe oud bent u of jij”?
O wee als je smokkelt. Ik kan me voorstellen
dat ik m’n korte broek en een pruikje opdoe,
dit in gezelschap van mijn schoondochter
scheelt toch een aantal jaren.
Zover zal het niet komen, maar hoe het dan
wel moet…..
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Van onze dorpsondersteuner en diverse
andere actieve dorpsgenoten
Koffiegatse introductiekoffie
Ben je in Westerhoven komen wonen of ken je
een nieuwe dorpsbewoner, meld dit bij onze
dorpsondersteuner Helma van Gerven. Zij komt u
graag vertellen wat Westerhoven te bieden heeft
en als welkomstgeschenk krijgt u een pak koffie.
Helma van
Gerven:dorpsondersteunerwh@gmail.com
Tel. 040 - 303 54 83
Tel. 06-30900687 (alleen voor WhatsApp)
Het Westerhovense rompertje
Woon je in Westerhoven en heb je zelf, je
buurvrouw of buurtbewoner een baby gekregen?
Kom dan gratis een rompertje afhalen in de
Buitengaander.
Nieuw: voor alle wandelliefhebbers
In samenwerking met de Gemeente Bergeijk,
Natuurmonumenten, de dorpsraad en -namens Wij WEsterhoven- de
drijvende kracht Johan van Beek- is het 'Ommetje Ganzenbroek'
geopend.
Het Ommetje Ganzenbroek is een wandelroute welke start nét
voorbij de nieuwe parkeerplaats van 'Bij De Neut', rechts. Hiermee
sluit het aan op het Valentinuspad. Het nieuwe Ommetje is een
laarzenpad, het kan namelijk nat zijn op de lagergelegen stukken.
Het Ommetje kent twee
gedeelten: vóór en na de
Borkelsedijk.
Er wordt gewerkt aan een plan om
een wandelpad vanuit Waalre
richting Luyksgestel te
ontwikkelen. Het Valentinuspad en
dit Ommetje Ganzenbroek zijn
alvast een prachtig deel van de
route op Westerhovens
grondgebied!
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Wat een prachtige knutselwerkjes
In samenwerking met BS De Ster heeft de jeugd van Westerhoven
massaal gehoor gegeven aan de oproep om te gaan knutselen en
kleuren voor onze oudere / zieke dorpsbewoners.
Er zijn de afgelopen weken vele poststukken ingeleverd op school.
Via vrijwilligers zijn deze prachtige knutselwerkjes bezorgd.
Sommige kinderen ontvingen zelf ook post terug.
We hebben hele fijne reacties terug gehoord!
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Samen zorgen we voor elkaar
“Let een beetje op elkaar,” verzocht Mark Rutte
ons een aantal weken terug. En dát doen we hier
in ons durpke. Het wekelijkse ‘Samen koken,
samen eten’ in Hoefzicht kan momenteel ook
helaas geen doorgang vinden als gevolg van de
corona-maatregelen. Maar... alle vrijwilligers
kookten gewoon een extra potje en ieder van
hen bracht dit bij een van de deelnemers thuis!
We hopen de wekelijkse bijeenkomsten weer snel te mogen
hervatten.
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12 april-Pasen
Alweer zo’n schitterende blauwe lucht, al dagen achtereen, het doet
me denken aan Spanje en aan de heerlijke vakanties aan zee.
Vandaag is het Pasen, de herdenking dat Jesus verrijst uit de dood,
normaal een familiefeest maar dit jaar zijn we meer bezig met het
coronavirus dat het traditionele eieren zoeken naar een tweede plan
heeft gedegradeerd. Jammer, zeker nu met onze eerste
kleinkinderen. Het verstoppen alleen al was een spannende
bezigheid die we al die jaren hebben volgehouden totdat Job en Gijs
ver in de dertig waren en buitenstaanders zich afvroegen of dat nu
het niveau was van de familie Bruns. De verstopplaatsen werden
steeds ingewikkelder want voor 2 jongens van boven de 30 moet je
wel inventief zijn. Zo kwam het voor dat de eitjes verstopt lagen in
het water onder een waterlelieblad of op een vlotje dreven midden
in de vijver, in de regenafvoerpijpen en in de waterput hangend aan
een draadje, tussen 5 kuub brandhout of op de grond onder een
graspol. Soms waren de eieren zo slim verstopt dat ik ze na een
halfuur zoeken moest aanwijzen, tenminste als ik het zelf nog wist.
De laatste jaren schreef ik het op of maakte er een hele perspectief
tekening van. Het gebeurde ook wel dat onze dalmatiër plotsklaps,
na 3 maanden, met een ei
in z’n bek de tuin uitkwam
met een grijns op z’n kop
alsof hij wilde zeggen: daar
ben ik nou jachthond
voor...uiteindelijk zijn wij
ermee gestopt toen er
kleinkinderen kwamen. Stel
dat de kleinkinderen de
eieren eerder zouden
vinden dan je eigen
kinderen...... In
bescherming nemen
noemen ze dat.....
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NIEUWS VAN FANFARE IRENE

Fanfare Irene Westerhoven 70 jaar
Vervolg fanfare Irene 70 jaar.
In de beginperiode kreeg iedereen een
instrument in de handen gedrukt en kon men
proberen er een geluid uit te krijgen.
Bovendien konden de meeste leden geen noot
lezen. Echter de ambitie en inzet was
grandioos. Als men na de repetitie naar huis
ging was dat vaak al toeterend, soms ook tot
ergernis van omwonenden, het instrument had men in de hand want
ze zaten toen vaak nog niet in koffers zoals nu. Thuis moest men
zelf uitzoeken wat op de repetitie geleerd was. Dat is nu wel anders.
Een stuk instuderen duurde dan ook erg lang en voor deelname aan
een concours moest men wel tot een jaar uittrekken.
In 1963 werd besloten ook dames bij de fanfare toe te laten, een
vooruitstrevende en verstandige beslissing ook m.b.t. de bezetting
van de instrumenten.
In 1970 werd het 1e festival gehouden, de viering van het
20-jarig bestaan. Groots opgezet met als hoogtepunt de
‘Boertjes van Buuten’ in de loods van Beukers aan de
Boellebusseweg, was u er ook bij??
Tot zover dit verslag, volgende keer meer!!

Oudijzer verzamelen en containerplaats
Zoals reeds gemeld in de vorige uitgave is de actie gepland op 4
april vanwege de maatregelen rondom het corona-virus komen te
vervallen. Ook onze eigen oudijzer-container was tijdelijk vanwege
bouwactiviteiten op het oude schoolterrein niet bereikbaar.
Inmiddels is de container weer bereikbaar en kunt u er weer terecht
op zaterdag tussen 11,00u en 16,00u.
Ingang via het oude schoolterrein vanuit de Kerkstraat en dan via
de groene poort aan de rechterzijde. Alvast onze dank!!
Als 50+er en (nog) met muziek beginnen! Ja DOEN !!
Het plezier hebben in het samen musiceren staat daarbij voorop.
Informeer bij het bestuur of stuur een mail naar:
fanfare.irene@upcmail.nl
en Muziek maken daar word je blij van!!
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KONINGSDAG
op maandag 27 APRIL
Ook dit jaar willen we deze bijzondere
dag weer vieren ter ere van de
verjaardag van
koning Willem-Alexander.
De Herauten en de Aubade moet u dit
jaar missen maar!!
Gezien de omstandigheden een programma in een
aangepaste vorm. Hieronder het Programma:
Om 08.00uur: we hangen de vlag uit en u maakt kans op
een tegoedbon van ‘t Wapen van Westerhoven.
Om 09.45uur: de kerkklokken luiden zoals in het gehele land.
Tussen 10.00uur en 18.00uur: gezinsspeurtocht met versierde
fietsen. Crêpepapier af te halen op zaterdag 25 april tussen
10.00uur en 12.00uur in de Aarperstraat nr. 26.
Starten op 27 april bij de Buitengaander,
daar hangt dan ook uw 1e opdracht.
Tussen 14.30uur en 16.00uur zullen diverse groepjes
muzikanten van fanfare Irene een muziekstukjes spelen bij
ouderencomplex ’t Hoefzicht.
Natuurlijk kunt u ook daarbij aanwezig zijn maar!!
Volg de landelijke regels en houdt gepaste afstand!!
Om 16.00uur: we brengen, thuis of waar u zich bevindt,
een toost uit op de Koning.
U kunt verder informeren bij het secretariaat :
tel. 0653.498642 of mail naar fanfare.irene@upcmail.nl

MVG uw Oranje Comité
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Beste hondenbezitters,
Een verzoek aan alle baasjes en
bazinnetjes van de hen dierbare
viervoeters die dagelijks een wandeling
maken over de Oude Weerderdijk en in
de prachtige omgeving daarvan.
De berm van de dijk is niet te betreden
als je ruimte wil maken en voldoende
afstand probeert te houden van
tegemoetkomende en passerende
fietsers en wandelaars.De hoeveelheid bruine hondendrollen langs
het pad is verbazingwekkend!
Of deze nu groot of klein zijn, er is altijd wel een passend zakje om
deze trofeeën in mee te nemen naar de daarvoor
geplaatste drollenbak aan het begin/eind van de dijk als je richting
Provincialeweg loopt.
Dus....houdt aub de berm schoon, dat is niet alleen prettiger voor
iedere wandelaar die schone schoenen wil houden en voor het oog,
maar ook voor de gezondheid van onze snuffelaars op 4 poten die
ziektes of wormen kunnen oplopen.
Een buurtbewoner is zo aardig om regelmatig met een karretje en
schep de drollen op te ruimen, dat moet niet nodig zijn als iedereen
dat zelf doet, maar toch hartelijk dank hiervoor.
Groet van een hondenbezitster.

🐾
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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 3.
De geest van eenen pastoor:
Aan eene godvreezende vrouw op het gehucht Loveren, anderen
zeggen Braambosch, onder Westerhoven, verscheen een pastoor
dezer parochie, die toen nog niet lang overleden was, en verzocht
haar te willen zorg dragen, dat spoedig goed werk voor hem verricht
werd, hetgeen hij haar noemde, dan ware hij zalig en zij gelukkig.
En toen de geest dat gezeid had, was hij verdwenen. Onder
ouderlingen van dit dorp zijn er veel die aan die verschijning geloof
hechten: sommige beweren dien pastoor gekend te hebben, als ook
de vrouw, aan wie hij het werk opdroeg, dat hij nog te kort kwam
om de eeuwige zaligheid te kunnen genieten.
De behekste pastoor:
Op eenen namiddag kwam de eerwaarde heer van Ham, herder te
Westerhoven, †1807, van de naburige pastorij van Rijthoven, terug.
Eensklaps werd hij onderwege in den akker, door onzichtbare
wezens ten gronde geworpen en kon niet meer opstaan. Terwijl hij
daar zat, kwam een buurman die door de oude lieden nog dikwijls
genoemd wordt, er voorbij en vond den pastoor ter plaatse; zijne
pruik, zijn hoed en stok lagen eenige passen van hem in het
roggeland.
De pastoor verzocht dien buurman spoedig naar zijne Pastorij te
gaan en Joanna, de huishoudster te zeggen, dat zij hem het boek
zou geven, dat op eene door den pastoor aangeduide plaats lag.
Zoodra de pastoor wat in dit boek gelezen had, kon hij zich
oprichten en ongestoord zijnen weg vervolgen. Het waren de heksen
die hem deze poets gespeeld hadden, en die alléén macht over een
pastoor hebben, als hij niet tijdig zijne getijden leest.
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Het weergevonden peerd:
De eerwaarde heer Johan Samâls was van ’t jaar 1686 ( of iets
vroeger) tot 1735 pastoor te Westerhoven en bewoonde de
toenmalige pastorij, ten Noord Oosten van de Erperstraat, in de
nabijheid der aloude parochiekerk gelegen. Zeer lang is deze herder
bij de ingezetenen in ’t geheugen gebleven, voornamelijk wegens de
macht die hij in hoge mate bezat en bewees om verlorene,
gestolene en andere goederen, op geheimzinnige wijze aan de
eigenaars weer te doen komen. Tot omtrent het midden der
tegenwoordige eeuw (19e eeuw) heb ik eenige oude menschen in
deze parochie, nog menig zondeling geval van denzelfden aard
hooren verhalen, waar de meesten geloof aan gaven. Natuurlijk
verminderen deze vertelsels van langerhand.
Onder veel van die verhalen, wil ik hier vermelden hoe zeker man,
door het gebed en de voorzegging van dien vermaarden pastoor,
zijn peerd wedervond.
In een afgelegen dorp der provincie Antwerpen vermiste een boer
zijn peerd. Een wever uit Westerhoven, die aldaar zijn handwerk
dreef, raadde de man met hem derwaarts te gaan, om den pastoor
te verzoeken, zijn peerd aan te wijzen. Toen beide lieden te
Westerhoven gekomen waren, las de pastoor zijn brevier, al
wandelende in een dennebosch, niet verre van zijne pastorij. Terwijl
de boer op een kleinen afstand stond, verhaalde de wever den
pastoor, hoelang het peerd vermist was, enz. De pastoor zeide dat
op dien man (den eigenaar van het peerd) eene misdaad kleefde,
doch de wever verklaarde daar niets van te weten. Hierop duidde de
gedienstige pastoor hun eene plaats aan, waar zij het peerd zouden
vinden.
De twee mannen gingen nu onverwijld huiswaarts en troffen het
peerd in welstand aan, gebonden aan eenen berkeboom, niet verre
van hun woondorp. Later vernam de wever ook de misdaad van
zijnen reisgenoot: deze had namelijk eenen Tienenaar gedood.
Het peerd zonder kop:
Verscheidene inwoners te Westerhoven zien ’s avonds of ’s nachts
op ’t schoolplein een dier, het best aan een peerd gelijkende, doch
zonder kop, staan of gaan. Een en ander, minder huiverig dan
velen, naderen het, doch dan was het altijd plots en ongemerkt
verdwenen.
Jacques van Veldhoven
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Praatje met een maatje.
Wél!zijn de Kempen is gestart met een tijdelijke bellijn: Praatje met
een Maatje.
De telefoonlijn is bedoeld voor mensen uit de Kempen die tijdens de
Coronacrisis minder contacten hebben en binnen moeten blijven.
Even een praatje met iemand maken kan dan heel prettig zijn.
Bellers kunnen ook bij ons terecht voor een (hulp)vraag. Het
nummer is niet bedoeld voor vragen over het virus.
Het telefoonnummer is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar
van 10.00 uur tot 13.00 uur.
Praatje met een Maatje: 0497 – 229 040
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Vraag en Antwoord , test uw algemene kennis op het
gebied van Aardrijkskunde, Wetenschap en Europa!!
1

2

3

4

5

6

7

Wat betekent de naam va de Deense eilandengroep ‘Faeroer’?
A ijseilanden
B schapeneilanden
C bergeilanden
Hoe lang meet de tong van een Giraf?
A 45 cm
B 55 cm
C 65 cm
Hoe wordt de afstand tussen de sterren uitgedrukt?
A melkweg
B lichtjaar
C sterrenweg
Italië is de grootste Europese producent van?
A parfum
B schoenen
C hoeden
De bekende autorace van Le Mans in Frankrijk duurt?
A 12 uren
B 24 uren
C 36 uren
De langste spoorwegtunnel is 57 km lang en gaat?
A door een berg
B onder een stad
C onder een zee
De zalm zwemt van het zoute naar het zoete water om?
A te gaan paren
B te overwinteren
C te gaan sterven
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

De ‘Gouden Driehoek’ is het gebied tussen?
A Thailand, Laos, Birma
B Mongolië, China, Kazachstan
C Turkije, Iran, Irak
Als je lacht gebruik je?
A 1 spier
B 17 spieren
C 27 spieren
Struisvogels kunnen niet vliegen, hoe groot worden ze?
A 1 meter
B 1,5 meter
C 2,5 meter
het Parthenon op de acropolis in Griekenland is gebouwd voor?
A school voor redenaars
B paleis voor de koning
C tempel voor de stadsgodin
Welk dier breng levende jongen ter wereld?
A de mierenegel
B de vleermuis
C het vogelbekdier
Hoe noemen we hangende druipstenen in grotten?
A stalacgieten
B stalagmieten
C stalactieten
De egel behoort tot de familie van de?
A planteneters
B insecteneters
C vruchteneters
Boeddhisten zijn aanhangers van Boeddha, wat was hij?
A een arme visser
B een rijke prins
C een oude priester
De nationale sport van Canada is?
A ijshockey
B basketbal
C wildwaterkanoën
Barnsteen is een kostbaar materiaal, het is?
A een bergkristal
B een koraalsoort
C een hars van naaldbomen
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18 Van katoen maak je o.a. kledingstukken, het is?
A een synthetische stof
B een organische stof
C een plataardige stof
19 Woestijnen zijn droog, wat is de droogste woestijn op aarde?
A de Sahara
B de Gobiwoestijn
C Atacamawoestijn
20 In de kracht van de automotor zit een dier, welk?
A ezelskracht
B paardenkracht
C olifantenkracht
21 De kiwi is een eetbare vrucht en wat nog meer?
A een vlinder
B een vogel
C een vis
22 De luiaard is een echte slaapkop, hij slaapt gemiddeld per dag?
A 12 uur
B 20 uur
C 23,5 uur
23 een sidderaal is een vis, wat is het typische aan een sidderaal?
A beeft voordat hij een prooi aanvalt
B hij krimpt ieder jaar een klein beetje
C geeft stroomstoten tot wel 600 volt
24 Hoe noemt men de waterlopen in Venetië?
A kanalen
B grachten
C reien
25 In het hart van een computer wordt informatie opgeslagen in?
A een programma
B een microchip
C een server
De antwoorden vind je verderop in de Mikmak, succes JB
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Gemeente berichten

Ondanks het coronavirus is de milieustraat in Bergeijk op de
normale tijden nog gewoon open. Omdat we de afgelopen dagen
een toename zien van het aantal bezoeken aan de milieustraat,
nemen we wel extra maatregelen. Zo draagt de medewerker aan de
poort handschoenen en wordt het pinapparaat na ieder bezoek
schoongemaakt met desinfectiemiddel. Daarnaast wordt er goed
gelet op het aantal mensen dat gelijktijdig op de milieustraat
aanwezig is. Op sommige momenten kan het dus voorkomen dat u
buiten de poort moet wachten. Anders dan u wellicht gewend bent,
hebben de medewerkers ook de opdracht gekregen om 1,5 meter
afstand te houden en bezoekers op dit moment zo min mogelijk te
helpen. Bedankt voor uw begrip.
Nu veel mensen door het coronavirus noodgedwongen thuis zitten of
werken, maken velen van de gelegenheid gebruik om ook de
kledingkasten te herschikken. Dat leidt tot een overaanbod aan
textiel.
Normaal gesproken wordt het ingezamelde textiel, afhankelijk van
de kwaliteit, verkocht als 2e hands kleding bij Kringloop de Kempen
en kringloopwinkels in binnen- en buitenland of nuttig toegepast in
o.a. autobekleding of isolatiemateriaal.
Door de coronacrisis stagneren ook die afzetmarkten, waardoor
sorteerbedrijven het ingezamelde textiel noodgedwongen
ongesorteerd op moeten slaan. U zult begrijpen dat die situatie niet
lang houdbaar is. Daarom verzoeken wij u vriendelijk doch dringend
om uw overbodige kleding voorlopig niet naar de kledingcontainers
te brengen, maar tijdelijk thuis op te slaan. Daarmee draagt u er
aan bij dat die kleding niet als restafval in de verbrandingsoven
belandt.
Dank u wel voor de medewerking!
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DATA
April
zo
ma

26
27

Lente-Event-familiedag VERVALT
Koningsdag in AANGEPASTE VORM

Mei
za

16

ophalen oud papier

Oplossing paaspuzzel
MikMak april: Vrolijk Pasen

Antwoorden op de kennisvragen:
1B, 2A, 3B, 4B, 5B, 6A, 7A, 8A, 9B, 10C, 11C, 12B,
13C, 14B, 15B, 16A, 17C, 18C, 19C, 20B, 21B,
22B, 23C, 24A, 25B

do. 21 mei, uiterste datum inleveren kopij MikMak juni 2020
za. 30 mei, de MikMak juni 2020 verschijnt
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS & ADRESSEN
Alarmnummer
Politie
Gemeenschapshuis
Steunpunt ouderen
Huisarts

politie/brandweer/ambulance
algemeen
De Buitengaander
Hoefzicht
Dr. Th. Schoone
spoednummer
dokterspost
Apotheek
Bergeijk
Eersel (weekenddienst)
Pastoraal Centrum Bergeijk
Gemeente Bergeijk
Gemeentehuis
Dorpsondersteuner
Helma van Gerven
Bel & Herstellijn
Calamiteiten na kantoortijd
Storing openbare verlichting
Dorpsraad
Joop Kock
KBO-Klussendienst
Bart Rijkers Aarperstraat 29
EHBO-VERBANDPOSTEN:
Merel Brandsma
Dorpstraat 42
Ria Hoskam
Hoeverstraat 26
Angela v. Eijndhoven
Dommelsedijk 1
Toon Teuwens
Heijerstraat 21B
Roos Verhoeven
Hoeverstraat 2
Marcel Gladdines
Braambos 7
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)

1-1-2
0900-8844
040-2013961
040-2048927
040-2012531
040-2019629
09001232020
0497-551111
0497-514250
0497-571828
0497-551455
040-3035483
0497-551480
040-2895816
0800-2345124
040-2044916
040-2018125
040-2040252
040-2015833
040-2014154
040-2017510
040-2012010
06-49449361
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

