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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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Activiteiten voor
ouderen
Juni 2020
maandag
9.30 – 10.30
13.30 - 16.30
20.00 – 22.00
14.00 – 15.30

08 – 15 – 22 - 29
meer bewegen voor ouderen
biljarten en kaarten
repetitie zanggroep Kloos
bespreking van Engelse romans

dinsdag
13.30 – 16.30
16.30 - 19.00

02 – 09 – 16 – 23 - 30
koersbal
samen koken en eten

woensdag
13.30 – 16.30

03
kienen

woensdag
8.50 – 9.50
10.00- 11.15
13.30 – 16.30
14.00- 16.00

03 – 10 – 17 - 24
volksdansen
koorrepetitie “De Wielewaal”
kaarten en biljarten (behalve wanneer er kienen is)
jeu de boules (behalve bij slecht weer)

donderdag
17.30

11
eetpunt bij Woest: de mogelijkheden om dit door
te laten gaan worden nog nader onderzocht.

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

05 – 12 – 19 – 26
dagbesteding
servicepunt voor hulpmiddelen
lunch
dagbesteding
bewegingstherapie
bewegingstherapie
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Programma bij de dagbesteding
05 juni
Bijkletsen en iets koken
of bakken
12 juni
Kienen
19 juni
Geheugentraining
26 juni
Bloemschikken

Alle activiteiten zijn onder
voorbehoud en afhankelijk
van openstelling Hoefzicht
en hoe het eventueel in te
richten.
Doorgestreept gaat
sowieso niet door

Programma KBO
Geen programma ontvangen

Buitengaander Berichten
Update rondom Corona-virus
Op het moment dat deze MikMak gemaakt
wordt is De Buitengaander nog steeds
gesloten. Vanaf 1 juni mogen we weer, in beperkte mate, gasten
ontvangen volgens de richtlijnen van de overheid. Dit kan alleen op
reservering met aanduiding van het aantal verwachte personen.
Afhankelijk van het aantal personen in het gebouw kunnen we een
reservering accepteren of afwijzen. Wij vragen uw begrip
hiervoor. We nemen de dreiging van het Coronavirus zeer serieus
en hebben de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen getroffen.
Op maandag- dinsdag- en donderdagochtend van 09.00 tot 12.00
uur is het halletje geopend en kan iedereen PMD- en luierzakken
afhalen evenals de Eyckelbergh. De Kempenaer en Valkenswaard
weekblad worden, zoals Bravom heeft aangegeven, weer huis aan
huis bezorgd en niet meer in De Buitengaander af te halen. Ook op
momenten dat het bord buiten staat is de voordeur geopend.
Zorg goed voor jezelf, je naasten en je omgeving, blijf gezond.
We hopen iedereen spoedig weer te zien in De Buitengaander.

Kleine Jeugdcentrale
De Kleine Jeugdcentrale is op zoek naar creatieve vrijwilligers die de
kinderen mee helpen knutselen op donderdagmiddag om de
veertien dagen, gespreid tussen de schoolvakanties door, van
15.30tot 16.30 uur (en wat extra voorbereidingstijd).
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Vind je het leuk om met kinderen om te gaan en houd je van
gefröbel? Kom eens mee doen als we weer starten in september.
Het is een gezellige club! Gewoon
proberen!

Jubileumnieuws
“Kunst in je kamer on tour”
19 Mei 2020 bestaat De Buitengaander
officieel 25 jaar. Dat is zeker een feestje
waard maar daar moet iedereen even op wachten.
We hebben als onderdeel van de festiviteiten al een poosje een
loterij ‘Kunst in je kamer’ gaande. De kunstwerken, gedoneerd door
onze huiskunstenaars, worden verloot en zijn op onze website te
bezichtigen. Maar gedurende de feestmaand, van 8 mei t/m 8
juni, gaan de kunstwerken op reis. Op 25 locaties in Westerhoven
zijn ze te zien. Een wandeltocht voor groot en klein door ons dorp
om alles ‘live’ te kunnen zien. U kunt a.h.v. locatielijst zelf de
wandeltocht indelen. Elk kunstwerk heeft een nummer wat u moet
noteren als u een lot koopt en het betreffende kunstwerk wilt
winnen. Loop dus eens een rondje, of twee, door ons dorp en
aanschouw wat er in De Buitengaander allemaal gemaakt wordt.
Waag een kans en koop online uw lot(en). De trekking zal
plaatsvinden op een nader te bepalen moment als we als
Buitengaander onze deuren weer geopend hebben. Alles is na te
lezen op www.debuitengaander.nl en www.westerhoven-events.nl
Onderdeel van de kunstwandeling is een speur- en opdrachtentocht
voor kleine en grote kinderen met Jaapie Bugaapie:
GA JE MEE OP ZOEK MET JAAPIE BUGAAPIE?
Jaapie Bugaapie gaat op kunstreis door Westerhoven. Op onze
website is een kleurplaat (kleuren op nummer) te downloaden die je
kunt uitprinten. Op een heleboel plaatsen in Westerhoven, dat zijn
de plaatsen die in het lijstje van de kunstroute staan, kun je vinden
welke kleuren bij de nummers horen. Maak er een mooi kunstwerk
van en lever het in bij De Buitengaander. Op woensdagochtend
tussen 10.00 en 12.00 uur en als het bord buiten staat kun je het in
De Buitengaander inleveren. (Aanbellen als de 2 deur op slot is!)
e
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Met jullie kunstwerken versieren we feestelijk de
ramen van De Buitengaander en kan iedereen nóg
meer kunst gaan bekijken! Hoe gaaf is dat? Wil je
de kleurplaat groter hebben om bijv. met propjes of
papiersnippers of op een andere manier mooi te
maken: Op woensdagochtend tussen 10.00 en
12.00 uur en als het bord buiten staat kun je deze
afhalen.
Jaapie Bugaapie heeft nog een speurtocht voor
jullie met vragen over Jaapie en de kunstwerken. Deze kun je ook
op onze website vinden. Heb je geen printer? Ze liggen voor je klaar
in de hal van De Buitengaander.
Heb je je kunstwerk of speurtocht af? Lever het in, in De
Buitengaander, dan krijg je van ons iets lekkers!! Doen dus!
Veel plezier met Jaapie Bugaapie!
Waar zijn de kunstwerken te vinden?
ADRES
Aarperstraat 26
Loverensedijk
Lange Akkers 2
Koolakkers Garage / voetpad
Braambos 21A
t.o. Zandstraat 11 (E-trucks)
Heijerstraat 2
Dorpstraat 4
Provinciale weg: achterzijde Dorpstraat 9
Hoefzicht 7
Heijerstraat 14
Koolakkers 7
Dorpstraat 9
Leemskuilen 22A
Leemskuilen 1C
Steenovens 81
Heuvel 4
Kerkstraat 12
Esdoornstraat 3
Braambos 3
Dorpstraat 26

-5-

Kunstnummer(s)
22
15
5
27
6
17
18
7
8
14
9
12
26
4
29
11
30 - 32 33 - 34
23
13
3
16
20
24
2
25
10

Dorpstraat 44
Mgr. Biermansplein 6
Koolakkers 5
Dorpstraat 15

31
1
28
19

21

De Halloweenclub van de Buitengaander zoekt
medewerker(s)
We laten ons niet kisten (!) en gaan ervoor: Op 31 oktober willen
wij weer, als de omstandigheden ernaar zijn, onze jaarlijkse
Halloweenparty en Griezeltocht te organiseren. Misschien in een
andere –Coronaveilige- vorm. Afgelopen jaar is het feest niet
doorgegaan omdat we geen vrijwilligers gevonden hebben die de
Griezeltocht op touw willen zetten. De tocht is het hoogtepunt van
dit feest en wordt door vele vrijwilligers ondersteund. Medewerkers
die knutselen, griezelen in de tocht en de voorbereidingen treffen.
Voor deze club zoeken we 1 of 2 mensen die de coördinatie willen
voeren, en de brug willen zijn tussen de vrijwilligers en de overige
comité leden. Hij of zij zullen overdracht krijgen van hun
voorgangster, zij hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Het
zou geweldig zijn als we hier iemand voor kunnen vinden en het
feest weer door kan gaan. Wie ziet dit wel zitten? Meld je via email: info@buitengaander.nl. Wil je meer informatie dan kun je
contact opnemen met Frank Claas; 06 30398785.
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De Westerhovense Kwis
Kwis van 26 september in
gebruikelijke vorm afgelast
Helaas hebben wij als organisatie
moeten besluiten de 4e editie van de Westerhovense Kwis, voorzien
op zaterdag 26 september, in de gebruikelijke vorm af te lassen.
Omdat we als organisatie vanaf juni periodiek bij elkaar zouden
moeten komen en omdat we de geldende maatregelen op 26
september op dit moment niet in kunnen schatten, is er tot het
aflassen van de Kwis in de gebruikelijke vorm besloten. We gaan
ons vanaf nu beraden op een alternatief om toch nog, zei het in een
andere vorm, op 26 september een Westerhovense Kwis te gaan
spelen. Houd daartoe Social media en de site www.westerhovenevents.nl in de gaten, zodat u tijdig wordt geïnformeerd over de
herziene opzet van de 4e Westerhovense Kwis.

Berichten rondom kerk en parochie
Beste parochianen,
Met de Kerk, waar we ook sterk de gevolgen
ondervinden van de coronaepidemie, zijn we nu
inmiddels alweer in de Paastijd. Deze tijd loopt tot
aan de hemelvaart van de Heer en bestaat uit een
periode van veertig dagen. Tien dagen later, op de
vijftigste dag, volgt dan het hoogfeest van
Pinksteren. Dit jaar vieren we dit alles zonder de
actieve deelname van de gelovigen wat zelden of nooit, in de 2000
jaar lange geschiedenis die we kennen, gebeurd is. Nagenoeg
dagdagelijks draagt de priester in een leeg kerkgebouw het heilig
Misoffer voor de geloofsgemeenschap alleen op. Met regelmaat hoor
ik van mensen hoe ze het missen om naar de kerk te kunnen gaan.
Vele vrijwilligers en werkgroepen kunnen niet meer samenkomen.
De koorleden missen de ontmoetingen met elkaar, de repetities en
het opluisteren van de vieringen. Een voorrecht van onze tijd is wel
dat we de vieringen gelukkig via de televisie en social media kunnen
volgen.
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Ieder ondervindt op zijn eigen manier de beperkingen die ons
opgelegd worden en met zijn allen zien we uit naar andere tijden.
Gelukkig zien we toch ook vele zaken die als het ware licht
verspreiden. In het algemeen trekken de gezinnen meer met elkaar
op. Vele mensen hebben oog voor medemensen die grote
ongemakken of zelfs het verlies van dierbaren te betreuren hebben.
De lente zet zich door en de lucht is zuiverder. Er is meer rust in de
samenleving gekomen. Als parochie Bergeijk zamelen we, in
samenwerking met de voedselbank, in alle kerken levensmiddelen
in voor mensen die het met een klein budget rond moeten zien te
komen.
De tijd die we doormaken kan ons ook als het ware een stuk tot
bezinning brengen. Wat is er nu echt van belang in mijn leven? Hoe
wil ik mijn leven inrichten na de tijd van corona? Economisch gezien
kunnen we enkel hopen dat de gevolgen niet te groot zullen zijn.
De Nederlandse bisschoppen hebben voor ons besloten om hoe dan
ook tot en met 31 mei de lockdown te handhaven. Over wat er
nadien zal volgen is nog niets bekend. Wel hopen we met velen dat
iedereen weer aan de vieringen en het ontvangen van de
sacramenten, met name de communie, kan deelnemen. Als pastoor
kan ik ieder enkel vragen om te bidden tot de Heer dat Hij ons, de
wetenschappers, de zorgverleners en de zieken nabij wil zijn met
zijn engelen, heiligen en voorzienigheid. Het gelovige gebed vermag
veel. Er is veel nood aan gebed en in deze meimaand verenigen we
ons gebed in het bijzonder met de Moeder Gods. Zij is
voorspreekster, middelares en medeverlosseres. Een bloemetje, een
kaarsje, een stil moment voor haar vermag zoveel.
Ik wens ieder vreugde omwille van de verrezen Heer, veel sterkte
en tevens hoop ik jullie allen spoedig terug te zien.
Pastoor Luc Buyens
Beste Westerhovenaren en Parochianen,
Er worden in de maand mei overal in de kapellen veel kaarsen
aangestoken. Veel mensen fietsen langs de kapellen om daar
kaarsen aan te steken en een moment stil te zijn. De tweede
zondag in mei heeft iedereen wel aan zijn of haar moeder gedacht
en als de mogelijkheid er nog is, geprobeerd om naar haar toe te
gaan en haar te feliciteren met moederdag. Het is tenslotte een heel
bijzondere dag voor moeder. Het feest voor de katholieken begint
op deze dag eerst in de Kerk of in de Mariakapel, want Moeder
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Maria is onze hemelse Moeder en Zij zorgt voor ons en beschermt
ons zoals Zij zorgde voor Haar Kind Jezus. Dat was en is onze
katholieke traditie. Daarom bezoeken vele mensen ook de Maria
kapel om daar zoals gezegd kaarsen aan te steken of bloemen neer
te leggen voor hun persoonlijke gebedsintentie. Als traditie zouden
de dorpelingen van Westerhoven en Riethoven op 9 mei tweede
zaterdag dit jaar voor de 150ste keer te voet ter bedevaart gaan
naar Onze Lieve Vrouw ter Eijk in Meerveldhoven. Maar vanwege de
Corona toestand ging dat niet door. Op die zelfde dag, ben ik zelf
wel wandelend naar de Maria bedevaartkerk in Meerveldhoven
gegaan. Ik deed dat heel eenvoudig, met de Rozenkrans in de hand,
biddend in stilte voor de intenties van deze noodsituatie van nu in
deze moeilijke periode in ons leven. Ik liep langs de twee Mariakapellen in Riethoven.
Na mijn benoeming in deze parochie, was het vorig jaar de eerste
keer dat ik met de parochianen, de medepelgrims, deze tocht liep.
Toch was de weg naar ernaartoe dit jaar voor mij niet helemaal
duidelijk, maar gelukkig heeft een van de parochianen mij geholpen
om de goede weg te vinden. Om half elf kwam ik bij de Mariakerk
aan en daar mocht ik privé de Heilige Mis opdragen . Ik kwam daar
ook een paar parochianen tegen die de Mariakerk op datzelfde
moment bezochten. Het is een heel bijzondere, eenvoudige en
persoonlijke bedevaart voor mij geweest. Ik heb de noveen kaarsen
van de heilige Moeder Maria en van de heilige Corona van de koster
van de bedevaartkerk gekregen om die in onze kerken aan te
steken. Moge onze hemelse Moeder Maria en onze patroonheiligen
ons helpen en beschermen in deze moeilijke tijd.
Pater Pushparaj, HGN.

Nieuws van Fanfare Irene
Vervolg fanfare Irene 70 jaar
Een greep uit de activiteiten van fanfare Irene,
de spil in de Westerhovense samenleving!
Carnaval:
Op 3 maart 1957 werden voor het eerst Prins
Carnaval en de Raad van Elf door Burgemeester
Schram geïnstalleerd. In de jaren daarna was de fanfare steeds
paraat voor het brengen van vrolijke klanken in de
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Carnavalsoptocht. Doordat de leden van de fanfare ook aan wagens
bouwden, en ook mee deden in de optocht, werd in 1976 besloten
de vrolijke klanken in te vullen door de korpsen uit Bocholt en St.
Huybrechts-Lille. Nog jarenlang trokken gedurende de
Carnavalsdagen groepjes muzikanten met hun vrolijke noten van
café naar café.
Palmpasen:
Jarenlang werd ook in Westerhoven de Palmpaasoptocht gehouden.
Kinderen met versierde paastakken trokken samen met de fanfare
door het dorp. Een feest waar ook de fanfare vele jaren zijn
bijdrage aan leverde.
Pinksterkoeken:
Een traditie stammende uit 1874 en opgestart door Maarten
Bauwens uit Walik, later Bisschop Rythovius genaamd. Ieder jaar
werden kinderen getrakteerd op wit brood en later op
krentenbollen. Sinds de oprichting van fanfare Irene wordt jaarlijks
en nog tot op heden, de muzikale omlijsting rondom deze traditie
door de fanfare verzorgd.
Meerveldhoven:
150 jaar geleden werd deze processie naar Meerveldhoven
opgestart om te bidden voor de afwering van de gevreesde
pokziekte. Op 11 mei 1951 nam de fanfare voor het eerst na de
oprichting in 1950 deel aan deze processie. Tot 1972 werd jaarlijks
de processietocht begeleid door de fanfare. Vanaf 1972 begeleid de
fanfare de deelnemers over de laatste 100 m vanaf de
parkeerplaats. Aansluitend wordt de dienst met diverse nummers
ingevuld waaronder het Kinderen van Maria.
Ook dit jaar zou de fanfare de viering van 150 jaar weer met de
muzikale klanken ondersteunen. Jammer genoeg kan dit door het
Covid-19 virus geen doorgang vinden.
Wordt vervolgd, MVG Jack van Beek, voorzitter.
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Optreden Koningsdag 27 april
Dit jaar hebben we aan deze bijzondere dag een speciaal tintje
geven. Enkele van
onze leden traden op
in kleine groepjes om
een muzikaal optreden
verzorgen. Achter
ouderencomplex ’t
Hoefzicht werd dit
verzorgd in het bijzijn
van onze
Burgemeester Mevr.
Callewaert, het Oranje
Comité en vele
belangstellenden. Al
met al een geslaagd
optreden.

Afscheid van erelid Gerrit Neutkens
Op woensdag 13 mei brachten wij op het kerkplein op gepaste
afstand een serenade aan ons overleden erelid Gerrit Neutkens.
Gerrit was bijna 70 jaar vanaf de oprichting lid van onze vereniging.
Een waardig afscheid met dank aan allen die erbij aanwezig konden
zijn. Gerrit bedankt en rust zacht.

Donateurs-actie fanfare Irene
In juni houden wij normaal onze jaarlijkse donateurs-actie. Gezien
de abnormale situatie rondom het Covid-19 virus, en
de maatregelen er omheen, lijkt deze actie het bestuur op dit
moment niet gepast en heeft daarom besloten deze actie geen
doorgang te laten vinden. We hopen dat we op een ander moment
weer op uw steun te mogen rekenen.

Terrasconcert
Over het houden van ons Terrasconcert op 5 juni zijn wij nog in
beraad. Op dit moment zijn goede gezamenlijke repetities nog niet
mogelijk en daarmee een optreden zeer bedenkelijk.
Als 40+er en (nog) met muziek beginnen! Ja DOEN !!
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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!!

Nieuws van het Oranje Comité
Koningsdag
Dit jaar was wel een bijzondere invulling van de Koningsdag.
Natuurlijk hebben we de vlag uitgehangen en maakten we kans op
een cadeaubon van t ‘Wapen van Westerhoven.
De Fam. Van Eijck was de gelukkige winnaar, Proficiat!
Tussen 10 en18u kon je met het hele gezin meedoen aan de
speurtocht met gekleurde fietsjes door het dorp. Bij het eindpunt in
de Aarperstraat werden 33 cadeautjes uit de grabbelton gehaald.
Een mooie tocht op een zonnige dag.
In de middag werd
samen met fanfare
Irene een miniconcert
gegeven achter
ouderencomplex ’t
Hoefzicht.
In het bijzijn van
Burgemeester Mevr.
Callewaert traden
diverse kleine
muziekgroepjes van
fanfare Irene op en was
er
een enthousiast publiek.
Dat alles uiteraard op
gepaste afstand.
Secretariaat : mail naar fanfare.irene@upcmail.nl
MVG uw Oranje Comité
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Zonnestraaltjes
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. De verhaaltjes stuur ik dagelijks
naar een aantal volgers in mijn naaste omgeving. Enkele wil ik
(verspreid) in deze MikMak met jullie delen.
Veel leesplezier.
Bob Bruns

Groet
Het begroeten deden wij in Nederland tot vóór het coronavirus
heerste met een handdruk en daarbij nog 3 zoenen op de wangen.
Door het besmettingsgevaar zijn er door onze regering andere
manieren van begroeten voorgesteld, bijvoorbeeld met de vuisten
tegen elkaar, oogt minder vriendelijk en wordt vaak gebruikt bij
bokswedstrijden. De hand op het hart, lijkt op een liefdesverklaring
en kan een echtelijke ruzie uitlokken. Ellebogen tegen elkaar kan
een ziekenhuisopname veroorzaken. Knokkels tegen elkaar lijkt op
vuisten tegen elkaar, kan
verwarring geven als de een
vuisten en de ander
knokkels tegen elkaar houdt.
Handen tegen elkaar kan
verwarring geven met
handelaren die opbieden
met handjeklap. Met voet
tegen scheenbeen kan
agressie oproepen en als
laatste zwaaien, kan de
indruk geven dat je weggaat
terwijl je net aankomt. Een
mogelijkheid is een
combinatie toe te passen,
bijvoorbeeld tegen het
scheenbeen trappen samen
met de ellebogen of handen tegen elkaar terwijl je zwaait, of hand
op het hart tegelijk met zwaaien. Deze combinaties vergen wel
enige oefening. Een andere mogelijkheid is hard te roepen voordat
je groet, dus je roept “scheen” en geeft meteen daarna een trap
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tegen zijn of haar scheenbeen, of “vuist” gevolgd door een voltreffer
op het lichaam. Een nadeel is bij grotere gezelschappen die elkaar
ontmoeten dat iedereen door elkaar loopt te roepen “vuist! Knoken!
Elleboog! Hart! Scheen! etc.”, en de helft van het gezelschap knockout op de grond ligt. Stel je voor dat Rutte op staatsbezoek
gaat...... Nee, daar zijn we nog niet uit.....
Het “groeten” is een ideale manier om je opgebouwde agressie in
deze lock-down periode kwijt te kunnen.

Training voor Jonge Mantelzorgers
Ongeveer 1 op de 5 jongeren in de leeftijd tot 24 jaar groeit op met
zorgen om een van hun naasten. Waar voor hen in normale tijden
de thuissituatie al genoeg uitdagingen biedt, is dat nu in deze
Coronatijd vaak nog erger. Zo zijn er jongeren die thuisstudie
combineren met de zorg voor een gehandicapte broer, met het doen
van het huishouden en met het uitleggen van de coronamaatregelen
aan een verstandelijk beperkt zusje.
Er is nog maar weinig bekend over hoe jongeren die voor hun
naasten zorgen ondersteund kunnen worden. Daarom wordt hier
momenteel, op internationaal niveau, onderzoek naar gedaan.
Een van de onderdelen die uit dit onderzoek naar voren komt is een
training voor jonge mantelzorgers. Deze training is samen met
jonge mantelzorgers ontwikkelt en richt zich specifiek op jongeren
in de leeftijd van 15, 16 en 17 jaar.
In deze training leer je om negatieve gedachten en emoties te
accepteren in plaats van ertegen te vechten, waardoor ze vaak
sterker worden. Ook gaan we samen zoeken naar (nieuwe)
manieren om over negatieve gebeurtenissen heen te komen. Deze
training kan je handvatten geven om met negatieve gedachten om
te gaan en te zoeken naar de positieve dingen in het leven. Je hoort
verhalen van anderen en je leert hoe je je beter kan voelen, over
jezelf en anderen.
De training bestaat uit 7 sessies van ieder 2 uur. Omdat fysieke
bijeenkomsten nu niet mogelijk zijn is de hele training online te
volgen. De datums en tijdstippen zullen zoveel mogelijk in overleg
gepland worden, maar de start zal in de tweede helft van mei zijn.

- 14 -

Deelname aan de training is gratis.
Heb jij of ken jij iemand die interesse heeft in deze training? Neem
dan contact op met Welzijn de Kempen via 0497-514746 of
eheesterbeek@welzijndekempen.nl.

Eerste blauwalg geconstateerd
in Gemeentevijver Nuenen
Waterschap De Dommel heeft voor het eerst dit seizoen verhoogde
concentraties blauwalg geconstateerd. Vanwege de stijgende
temperatuur verwacht het waterschap de komende periode
regelmatig blauwalg aan te treffen. Deze bacteriën in het water
kunnen schadelijk zijn voor de volksgezondheid.
Gevolgen van blauwalg
Blauwalg ontwikkelt zich voornamelijk bij hogere temperaturen in
de lente en de zomer en in stilstaand water, bijvoorbeeld in vijvers
die zich in woonwijken bevinden en in zwemplassen. Contact met
oppervlaktewater met blauwalg kan leiden tot huidirritatie, zoals
jeuk en rode vlekken. Als mensen of dieren het water via de mond
binnen krijgen kan dit maag- en darmklachten veroorzaken. Het is
verstandig niet te vissen in water met blauwalg, honden kunnen
beter niet in het water met blauwalg zwemmen. Waterschap De
Dommel adviseert mensen die in contact komen met water dat
blauwalg bevat, normale hygiëne toe te passen, zoals handen
wassen en/of douchen. Wees extra zorgvuldig en vermijd contact
met water met blauwalg.
Informatie op website
Een actueel overzicht van de locaties waar blauwalg is vastgesteld is
te vinden op onze website: www.dommel.nl/blauwalg.
Het waterschap voert de komende maanden regelmatig controles
uit. Als er een verhoogde concentratie blauwalg geconstateerd
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wordt, plaatst het waterschap direct waarschuwingsborden bij de
betreffende locatie.
Wat kunt u zelf doen?
• Gebruik het grasveld rondom de vijver niet als uitlaatzone voor
honden. In hondenpoep zitten voedingsstoffen die algen doen
toenemen.
• Voer de eenden geen brood, maar geef ze wat sla of mais. Dit is
beter voor de eenden en het is minder schadelijk voor de
waterkwaliteit.
• Gebruik geen of beperkt lokvoer en boilies wanneer u gaat
vissen vanwege de voedingsstoffen die dit voer bevat.

Gemeenteberichten
Welkom terug op school
Maandag 11 mei was het zover… de
schoolpoorten gingen weer voorzichtig open. Leerkrachten, ouders,
gemeente en de meeste kinderen zijn blij dat de scholen weer
enigszins open gaan. Om dat gevoel kracht bij te zetten hing
wethouder Marko van Dalen samen met de buitendienst afgelopen
vrijdag een spandoek aan de Churchilllaan op met de tekst:
‘Welkom terug op school!’. Dit spandoek hangt op 10 locaties in
Bergeijk waar normaal gesproken het spandoek ‘Wij gaan weer naar
school’ na de zomervakantie hangt.
Wat zijn we blij dat jullie er weer zijn! Stapje voor stapje proberen
we uit deze intelligente lockdown te komen. Wat ons betreft is de
opening van de scholen een mijlpaal hierin. Dus vanaf nu geldt
weer, net als na de grote vakantie: Let op! Er kunnen kinderen
onverwacht de straat oversteken. Rijd voorzichtig rondom scholen.
#samensterk

Markering Japanse duizendknoop
De Japanse duizendknoop is een uitheemse plantensoort die een
groot negatief effect heeft op zowel de biodiversiteit als
natuurlijkheid. Bovendien kan de soort aanzienlijke economische
schade veroorzaken aan bijvoorbeeld verhardingen, bouwwerken,
rioleringen en funderingen door de enorme groeikracht van de
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wortelstokken.
In de gemeente Bergeijk zijn er al meer dan dertig locaties in de
openbare ruimte gevonden waar deze woekerplant groeit.
Bestrijding van de planten is erg moeilijk en kostbaar. Daarom heeft
de gemeente Bergeijk ervoor gekozen om de Japanse Duizendknoop
in openbaar gebied maandelijks te maaien en het maaisel
zorgvuldig af te voeren naar een daarvoor gecertificeerd
composteringsbedrijf. Hierdoor kan het zich niet verder uitbreiden.
Om de Japanse duizendknoop beter te lokaliseren heeft de
gemeente paaltjes geplaatst met een geel gekleurde bovenkant. Dit
om te voorkomen dat door maai- en grondwerkzaamheden de plant
zich verder verspreidt. Dit helpt ook om een meer gerichte
bestrijding uit te kunnen voeren in de vorm van maaien en
gecontroleerd afvoeren.
De problematiek rondom Aziatische duizendknopen (waaronder de
Japanse duizendknoop) is zeer actueel en wijdverspreid. Diverse
partijen, waaronder gemeenten, waterschappen en provincies zijn
bezig met bestrijdingspilots. Veelal gericht op beheersen en waar
mogelijk uitroeien. Meer hierover is te vinden op:
www.bergeijk.nl/japanseduizendknoop

Financiële bijdrage voor duurzame initiatieven
Steeds meer Bergeijkenaren werken zelf, of met anderen uit de
buurt, aan een duurzame toekomst. Zo zien we bijvoorbeeld steeds
meer (dorps)moestuinen, worden schoolpleinen groener en nemen
de Bergeijkse verenigingen en stichtingen energiebesparende
maatregelen.
Als gemeente zijn we hier blij mee. En om deze initiatieven te
blijven stimuleren ondersteunen we ook dit jaar weer nieuwe lokale
initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Hiervoor is in totaal €
5.000,- vrijgemaakt. Inwoners van de gemeente kunnen hun idee
kenbaar maken en daarmee maximaal € 1.500,- voor de uitvoering
krijgen. Meer informatie of een duurzaam idee gelijk aanmelden?
Ga naar www.bergeijk.nl/begreen.
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Hulplijn KBO Brabant voor senioren
Ons Gesprek is een initiatief van KBO Brabant dat op 1 maart jl. van
start is gegaan. Een geluk bij een ongeluk, want daarmee kunnen
ze in deze tijd van crisis getrainde vrijwilligers Brabant-breed
inzetten om persoonlijke, diepgaande gesprekken aan te gaan met
mensen die daar behoefte aan hebben. Helaas nu niet via
persoonlijk bezoek zoals ze in principe beogen, maar wel via
(beeld)bellen. De vrijwilligers zijn zorgvuldig gescreend en hebben
een relevante beroepsmatige achtergrond als theoloog, docent,
maatschappelijk werker, human resource manager, psychiatrisch
verpleegkundige en klinisch psycholoog. Naast ervaring en affiniteit
hebben ze bovendien een training van zeven dagdelen doorlopen,
vooral gericht op gespreksvoering, levensvragen en over de context
waarin ze aan het werk gaan. De training is verzorgd door docenten
van het Centrum Ontmoeting in Levensvragen, Het Levenslint en De
Vonk.
Werkwijze
Een gesprek aanvragen kan door te bellen 073 - 644 40 66 of te
mailen naar KBO Brabant eaeelen@kbo-brabant.nl. U wordt
vervolgens in contact gebracht met een van de vrijwilligers. Deze
service is kosteloos beschikbaar voor leden en niet-leden van KBO
Brabant. De frequentie en duur van een begeleidingstraject hangen
af van de behoefte van de cliënt en ook de inhoud van de
gesprekken kan per persoon erg verschillen. Sommigen zullen met
bepaalde vragen zitten, anderen willen juist hun verhaal delen. De
vrijwilligers zijn erom te luisteren en te helpen waar ze kunnen.
Mochten de vragen het expertiseterrein van de vrijwilligers
overschrijden, bijvoorbeeld op medisch vlak, dan is er een medisch
team als achtervang aanwezig waar naar doorverwezen kan
worden.
Corona-gerelateerde medische vragen
Daarnaast is men een samenwerking aangegaan met geriater Judith
Wilmers en haar team van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.
Veel ouderen hebben vragen over zin en onzin, mogelijkheden en
onmogelijkheden van een medische behandeling in het geval ze
besmet raken met het coronavirus, al dan niet in combinatie met
onderliggende aandoeningen. Via een wekelijks telefonisch
spreekuur kunnen leden hun vragen veilig stellen aan een medicus
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die er geen belang bij heeft om een bepaalde richting op te
adviseren. Ook wordt gewerkt aan een webinar met uitleg en meest
gestelde vragen dat via de website en social media van het KBO zal
worden verspreid. Tenslotte staan Wilmers en haar team zoals
gezegd klaar om vragen met een meer medisch karakter 'over te
nemen' van de vrijwilligers van het project Ons Gesprek over
levens- en zingevingsvragen. Ook voor deze vragen kunnen leden
en niet-leden bellen naar 073 - 644 40 66 of mailen naar KBOBrabant ewillemsen@kbo-brabant.nl. Meer info op de website:
www.kbo-brabant.nl

Dodenherdenking Westerhoven 2020
in stilte!

Het zijn momenteel heel bijzondere tijden voor ons allemaal.
Onwerkelijk is het juiste woord hiervoor! Daarom is de
Dodenherdenking op 4 mei dit jaar in ons dorp ook zeer bescheiden
beleefd. Maar er is wel aandacht voor geweest! ‘s Morgens is door
B&W in de Valentinuskapel namens de gemeente een krans
gehangen. Daar waren buiten burgermeester en wethouders verder
geen aanwezigen bij. Natuurlijk was er ook voor een krans gezorgd
door de Stichting Valentinuskapel. ’s Avonds zijn we met een
handjevol mensen bij de kapel geweest. Op gepaste afstand
natuurlijk! Daar was tot onze grote verrassing ook een oud-strijder
bij aanwezig, namelijk Sjaak van Hulsel. Dat
was heel bijzonder! En Wim Bartholomeus was ook paraat. Hij vond
het zeker nu belangrijk om zijn muzikale bijdrage te leveren. Dat
betekende dat hij The last post en afsluitend het Wilhelmus heeft
gespeeld. Om kwart voor acht werden de kerkklokken geluid. We
hebben ook volgens de traditie samen gebeden. Ondanks alle
beperkingen was het alles bij elkaar toch heel bijzonder!
Dankzij het Westerhovens filmjournaal kan iedereen t.z.t. dit alles
toch meebeleven. Zowel ’s morgens als ’s avonds is er door de
filmclub gefilmd.
Noud van den Nieuwenhuijzen.
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Website ruiternetwerk Brabantse Kempen
Dinsdag 19 mei gaat de website
www.paardrijdenindekempen.nl live.
Ook is vanaf dat moment de ruiterkaart
beschikbaar. Deze is gratis af te halen
bij de deelnemende bedrijven en de
VVV’s in de Kempen. Op de website en
de ruiterkaart staat het nieuwe ruiternetwerk centraal. Dit systeem
van knooppunten is de afgelopen maanden in samenwerking met
Visit Brabant aangelegd in Bergeijk, Bladel, Eersel en Waalre (in
Valkenswaard lag het al). Aan het project doen meer dan 50
bedrijven mee. Dit zijn bedrijven aan de route. Denk aan horeca,
parkeer- en startlocaties, maneges en stallen, overnachtingsmogelijkheden, paardenverzorging en -benodigdheden.

Zonnestraaltje II
Schrijven
Toen we laatst bij de vijver met een borrel zaten te genieten in de
zon werden we attent gemaakt op druk heen en weer draaiende
kevertjes. Het was een babyboom van schrijvertjes, in grote getale,
zo genoemd omdat ze continu aan het schrijven zijn, maar naar
wie? Naar hun geliefde in een andere vijver of kleinkind een dorpje
verderop? In ieder geval ellenlange verhalen. Als concurrent zie ik
ze niet als een bedreiging, zij schrijven met waterverf in kevertaal
en ik met inkt in mensentaal. Het is altijd weer een vrolijk gezicht
die beestjes te zien dollen en tollen op het wateroppervlak. Nou
waren de schrijvertjes andere jaren een prooi voor de windes, maar
die zijn op hun beurt weer tot hapje genomineerd door de reiger,
dus dit jaar hebben de schrijvertjes het rijk alleen. Het bijzondere
aan dit kleine diertje van maximaal 5 mm groot zijn z’n ogen, op
dat gebied hebben ze een streepje voor. Ze hebben er namelijk vier,
twee voor boven- en twee voor onderwater. Het kevertje houdt zich
in leven met larven of insectjes die in het water vallen en niet
kunnen zwemmen, de lafaard! En dan zijn ze ook nog uitgerust met
vier roeispaanachtige poten waarmee ze prima kunnen
manoeuvreren. Het doet me denken aan de roeiers op de
Amsterdamse Bosbaan waarvan de stuurman luid door zo’n
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megafoon het tempo en ritme aangeeft. Het beestje is door zijn
opvallende gedrag een inspiratiebron geweest voor Guido Gezelles
gedicht “het Schrijverke” …..O krinklende winklende waterding, Met
't zwarte kabotseken aan, Wat zien ik toch geren uw kopke flink,
Al schrijven op 't waterke gaan!..... Zo te zien gaan het coronavirus
en de quarantaine aan dit vrolijk ogende piepkleine kevertje voorbij.

Oproepje
Westerhovense biljartclub Zanzibar
Wij zoeken libre-biljarters om op donderdagmiddag
in competitieverband te biljarten in een gezellig
team. In de zomer ligt de competitie stil. Door
verhuizing van een van de leden en door overlijden van enige leden
zijn wij niet meer in staat twee libreteams op de been te houden.
Het maakt niet uit hoe oud je bent en je hoeft echt geen meester te
zijn in het biljarten. Als je in 20 beurten al 12 caramboles kunt
maken ben je al zeer welkom. Ook driebanders zijn welkom. De
kosten zijn € 25.- per jaar. Je kunt je opgeven bij Kees Schellens
tel. 040-2012275 of Willem de Bruin tel. 06-21250317. De
competitie begint eind augustus tenzij het coronavirus nog roet in
het eten gooit.
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Kennisquiz deel 2
Test uw algemene kennis op het gebied van Aardrijkskunde,
Wetenschap en Europa!!
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Welke organisatie heeft als symbool de Panda?
A Wereld Natuur Fonds
B Greenpeace
C Unicef
Hoe noemt men de uitbarsting van een vulkaan?
A erosie
B eruptie
C equatie
Het boomsap van de Esdoorn wordt gebruikt voor?
A siroop
B lijm
C vernis
Rupsen hebben geen longen, ze nemen zuurstof op?
A via kleine poriën in hun vel
B via ademgaten
C met voedsel via hun kaken
Waarvoor wordt gerst niet gebruikt als grondstof?
A stokbrood
B bier
C veevoeder
Een slang gebruikt haar tong o.a. voor?
A haar eieren in het nest te leggen
B te ruiken
C haar kop te wassen
Over hoeveel landen strekken de Alpen zich uit?
A 8
B 6
C 4
De torens van de Tynkerk in Praag noemt men?
A de Lange en de Korte
B Adam en Eva
C Plus en Min
Wat is het gevaarlijkste deel van een ruimtevlucht?
A het vertrek vanaf de aarde
B het naderen van de maan
C de terugkeer op aarde
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10 Welke waterval met een meisjesnaam bevindt zich in Afrika?
A Diana
B Victoria
C Alberta
11 Wat voor geluid maakt een ooievaar?
A kirren
B kakelen
C klepperen
12 Wie bestuurde tot in de 18 eeuw Venetië?
A de doge
B de groothertog
C de prins
13 De ijssport Curling komt oorspronkelijk uit?
A Schotland
B Ierland
C Engeland
14 Uit hoeveel wervels bestaat de nek van een Giraf?
A 12
B 7
C 24
15 Een auto met het landkenteken S komt uit?
A Zwitserland
B Spanje
C Zweden
16 De Giraf kan worden ingedeeld bij de?
A planteneters
B alleseters
C vleeseters
17 Verschillende soorten Pinguïns leven op ?
A de noord- en zuidpool
B de zuidpool
C de noordpool
18 Vaticaanstad is een soevereine staat, het?
A wordt wel mede bestuurd door de Italiaanse president
B is onafhankelijk, inwoners betalen wel belasting aan Italië
C is volledig onafhankelijk van Italië
e
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19 Het hart van een volwassen persoon slaat gemiddeld per
minuut?
A 35 keer
B 70 keer
C 120 keer
20 De lucht bestaat voor meer dan de helft uit?
A zuurstof
B waterstof
C stikstof
21 Welke organisatie bestrijdt de internationale criminaliteit?
A Interpol
B FBI
C KGB
22 Waarvoor staan de olympische ringen?
A de vijf atletiek takken
B de vijf werelddelen
C de eerste vijf sporten die meededen
23 De Eiffeltoten is van ijzer en heeft een hoogte van?
A 268 meter
B 302 meter
C 384 meter
24 Hoeveel water kan een kameel en een keer drinken?
A 40 liter
B 80 liter
C 180liter
25 Stroomversnellingen afvaren in een boot heet?
A rafting
B kayakken
C kanoën
De antwoorden vind je verderop in de Mikmak, succes JB

Kinderrebus
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Volksverhalen uit Westerhoven
“De Westerhovense kermis”
De bedevaart naar Meerveldhoven gaat dit jaar niet door, vanwege
ongeveer dezelfde reden als dat 150 jaar geleden begonnen is. En
de dodenherdenking zal op 4 mei ook niet hetzelfde zijn, terwijl er
net nu zoveel doden vallen. Hoe kan het zo lopen. Ook vanwege de
coronacrisis hebben we sinds tijden dit jaar mogelijk geen kermis.
Die is namelijk traditioneel op de laatste zondag in mei. Een kermis
waar de mensen op de vlaai komen. Waar vroeger de bedrijven met
hun personeel op de maandag even naar de kermis gingen en op de
dinsdag het kermisschieten van de handboogschutterij "L’union
Fraternelle was. Waar een filantroop de draaimolen van de
Weebosch afhuurde voor de schoolkinderen, die dan gratis daar
gebruik van konden maken. Een kermis met de suikerspin,
botsauto’s, schommels, de draaimolen en de Westerhovense
gezelligheid. Vele dingen veranderen. De L’union Fraternellen
bestaat helaas al enige jaren niet meer, maar de gezelligheid is nog
steeds gebleven. En tegenwoordig hebben we de wielerronde, al
gaat die dit jaar ook niet door.
Meester Panken schreef een stukje over de kermis in zijn boek
"Beschrijvingen van Bergeik" uit 1900. Het gaat als volgt:
"Op den eersten Zondag in September begint te Bergeijk de kermis
en duurt dan vier achtereenvolgende werkdagen voort. Vroeger
dansten de jongelieden gedurende den kermistijd bij paren van 20
tot 40 personen van den morgen tot den avond in de herbergen te
Bergeik, alwaar dan daarvoor op de viool werd gespeeld.
Door toedoen de R.K. geestelijkheid is het gebruik om te Bergeik
gedurende de kermisdagen te dansen sedert 1850 aan het
verminderen geraakt en met het jaar 1855 is het nagenoeg
afgeschaft." De reden van afschaffing was dat de R.K. geestelijkheid
zich kantte tegen het dansen ter wille van de zedelijkheid.
Stephan Hanewinkel omschreef dat in 1798 in zijn "Reizen door de
Meijerij". Dit verhaalt: "De ongetrouwden, zoo mannen als vrouwen
danzen op het geluid van eene viool, welke op een rampzalige wijs
gespeeld wordt; het danzen is jammerhartig. Men zingt dan ook
dikwerf met een dronken keel, doch dit geluid is om razend te
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worden. In de herbergen vrijt men dan ook om te scheuren, doch
dit gaat dikwerf met een dronken kop en dus vrij slordig, ik zal hier
geen ander woord gebruiken, men begrijpt mij wel." Nu was
Hanewinkel iemand van de Hervormde kerk uit het Noorden des
lands, die zowiezo anders dacht dan de katholieken in het zuiden,
maar desalniettemin zal er wel wat van waarheid in gestaan hebben
want het werd ongeveer 50 jaar later verboden.
De Kermis is toch blijven bestaan en in de Eindhovense en
Meierijsche Courant van zaterdag 24 mei 1930 vinden we het
navolgende berichtje: "Westerhoven Kermis, Niet zooals vorige
jaren in october, maar thans a.s. zondag vieren wij hier kermis. Het
marktplein is goed bezet, zooals luchtschommel en draaimolen,
werptent, trektent, gebakkraam, hooft van Jut, enz. De bakkers en
slagers hebben ook reeds goed hun best gedaan, evenals de
herbergiers die hunne kelders goed voorzien hebben. A.s. dinsdag,
laatste dag van de kermis, zal de fanfare E.M.O.S. uit Borkel en
Schaft hier wandeling maken door het dorp. Als het weer een beetje
mee wil werken, zal het nog weleens druk Westerhovensche kermis
willen worden."
We kennen ook een aantal spreekwoorden die in gebruik zijn, of zijn
geweest over de kermis. Hier zijn er een paar:
- Van een kauw kermis thuiskomen
- Een huwelijk zonder kinderen is een kermis zonder viool
- Veur wordt nie gebokt, achterom is ’t kermis
- 't is alle daag geen kermis en zondags brulleft" (het is niet altijd
feest)
- Ge moet ze ni zuke op de kermis, mer an 't wijwatersvat" (dit
wordt gezegd van vrome mensen)
- Mee oe familie moette kermis haauwe, mee oe buurs moette
haws haauwe" (met je familie moet je feest vieren, met je buren
heb je dagelijks te maken),
- Als 't regent en de zon schijnt, is ’t kermis in de hel"
(weerspreuk), in de kempen werd hiervoor ook wel gezegd: "de
bleikes (blaadjes) hange stil, de peikes (paadjes) bleven dreug,
dan is 't kermis in de hel".
En tot slot een laatste dat nog steeds van toepassing is en
betekent: op inspanning moet op gepaste tijd een ontspanning
volgen; 't is 'n slecht dorp, wor't mer enne keer in 't jaor kermis is.
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Laten we hopen dat we volgend jaar weer gewoon naar de kermis
kunnen gaan. Het is toch het gezelligst.
Jacques van Veldhoven

Oplossing rebus MikMak mei
1 Een hart onder de riem steken
2 Eendracht maakt macht
3 Een goede daad is goud waard
4 Vele handen maken licht werk
5 Zoden aan de dijk zetten
6 Samen staan we sterk
7 Westerhoven kan ‘t
Westerhoven doet ‘t

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

do. 18 juni, uiterste datum inleveren kopij MikMak juli-augusutus
2020
za. 27 juni, de MikMak juli-augustus 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

