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Buitengaander berichten
WE ZIJN ER WEER
Het seizoen is weer gestart en iedereen is van harte welkom in De
Buitengaander. Wanneer de roze vlag buiten staat zijn de deuren
open. Natuurlijk houden we ons allemaal aan de voorgeschreven
maatregelen om het Corona-virus het hoofd te bieden en zo te
voorkomen dat we nogmaals onze deuren moeten sluiten.
Wil je weten hoe het zit? Kijk dan op onze website
www.debuitengaander.nl waar de laatste wijzigingen terug te lezen
zijn in ons protocol ‘Corona De Buitengaander’.
Daar is tevens te zien hoeveel personen per ruimte zijn toegestaan.
Dit is handig om te weten als je met een groep wilt reserveren.
Wij vragen onze gasten zich bij binnenkomst te registreren op een
bezoekerslijst. De gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden
voor een mogelijk contactonderzoek van de GGD. Na 14
dagen worden de gegevens vernietigd.
Voordat je bij ons binnenstapt kun je zelf al de gezondheidscheck
doen:
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BIBLIOTHEEK DE KEMPEN
Klik & Tik: beter worden in digitaal – Bibliotheek Bergeijk &
De Buitengaander
Vragen over computer, laptop, tablet, of smartphone of leren hoe je
met computers, internet en social media kan werken? Kom dan op
dinsdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur naar De Buitengaander in
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Westerhoven. Een bibliotheekmedewerker staat klaar om je op weg
te helpen. Met regelmaat komen er specifieke onderwerpen aan
bod, zoals bijvoorbeeld e-books, YouTube of cookies.
Cursus Klik&Tik
Je kunt deze ochtenden ook de gratis cursus Klik & Tik volgen. Hier
leer je omgaan met computers, de laptop, tablet en internet. We
beginnen bij het begin. En dan gaan we stap voor stap verder. In de
cursus wordt eerst aandacht besteed aan het leren typen, e-mailen
en het internet opgaan. Daarna leer je online zoeken, websites
bekijken, online formulieren downloaden en invullen en maak je
kennis met social media.
De cursus kan individueel gevolgd worden en is zo ontwikkeld dat
iedereen de onderdelen in zijn eigen tempo kan doorlopen.
Vakkundige en geduldige trainers zijn aanwezig om je te begeleiden
en vragen te beantwoorden. Het meenemen van een eigen laptop of
tablet heeft de voorkeur.
Veiligheidsmaatregelen Corona
De oefenruimte is zo ingericht dat er voldoende afstand tussen de
deelnemers, medewerkers en vrijwilligers gehouden kan worden. Er
is voldoende desinfectiemateriaal beschikbaar.
Welkom
We starten op dinsdag 15 september en instromen kan op elk
moment. Aanmelden is vanwege het maximaal aantal deelnemers
van 8 verplicht. Je kunt je vooraf aanmelden aan de balie van De
Buitengaander of bij Bibliotheek Bergeijk, bellen naar 06-13138272,
of een e-mail sturen naar bergeijk@bibliotheekdekempen.nl
Wil je juist vrijwilliger worden bij deze Klik&Tik cursus? Neem dan
zeker contact op via bovenstaande gegevens.


Sluiting BIEBpunt De Buitengaander
Sinds de opening van Bibliotheek Bergeijk is er een afname in het
gebruik van de BIEBpunten in gemeente Bergeijk. Dit heeft de
Bibliotheek in overleg met de beheerders van gemeenschapshuizen,
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waaronder De Buitengaander, doen beslissen de functie van het
BIEBpunt op te heffen. Er kunnen dus geen boeken meer worden
opgehaald of ingeleverd bij deze locatie. Wel blijft de kast staan en
blijft de bookcrossing behouden. In deze kast blijven we activiteiten
van de Bibliotheek aankondigen.
KennisMakers: Deel jouw kennis bij Bibliotheek Bergeijk
i.s.m. De Buitengaander
De Bibliotheek is bij uitstek een plaats om kennis op te doen of te
delen. De Bibliotheek heeft echter niet álle kennis zelf in huis.
Daarom is de Bibliotheek op zoek naar ‘KennisMakers’. Een
KennisMaker weet veel over een bepaald onderwerp en wil dit graag
delen met anderen. Dit kan van alles zijn: van breien tot
barokmuziek, van filosofie tot filmpjes maken. Samen met een
medewerker van de Bibliotheek wordt gekeken in welke vorm dit
gegoten kan worden, zoals bijvoorbeeld een workshop of lezing.
Vervolgens kunnen geïnteresseerden hier gratis kennis mee maken.
Bibliotheek Bergeijk en De Buitengaander zijn op zoek naar
KennisMakers uit hele gemeente Bergeijk.
Iedereen die graag zijn (jarenlange) passie of specifieke kennis over
een bepaald onderwerp wil delen kan een KennisMaker worden. Kijk
op de website (www.bibliotheekdekempen.nl) of mail naar
kennismakers@bibliotheekdekempen.nl.
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LOTERIJ KUNST IN JE KAMER
De trekking had een happening moeten zijn tijdens een jubileum
evenement maar ja, dat zit er niet in; oud nieuws dus… 🙃
Maarrrrrr de trekking wordt echter wél een happening die we aan
het voorbereiden zijn. Houdt onze website in de gaten

👀 ….


p.s. Nog snel een paar loten kopen? We kunnen alle steun
gebruiken…



AGENDA
04-09
aanvang Tekenen-Schilderen Louis Baeten
14-09
aanvang Beeldhouwen
Voor aanmeldingen voor het nieuwe seizoen bezoek onze website.
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Activiteiten voor ouderen
september 2020
maandag
9.30 – 10.30
maandag
13.30 – 16.30
maandag
14.00 – 15.30

07 – 14 – 21 – 28
meer bewegen voor ouderen
07 – 14 – 21 – 28
biljarten
14 – 21 – 28
bespreking van Engelse romans

dinsdag
13.30 – 16.30

01 – 08 – 15 – 22 - 29
koersbal

woensdag
13.30 – 16.30

02
kienen

woensdag`
13.30 – 16.30
14.00 – 16.00

09 – 16 – 23 – 30
biljarten (behalve de datum wanneer er kienen is)
jeu de boules (behalve bij slecht weer)

donderdag
16.30

10
Eetpunt bij Woest

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

04 – 11 – 18 – 25
dagbesteding
servicepunt voor hulpmiddelen
lunch
dagbesteding

vrijdag
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00

04 – 11 – 18 – 25
bewegingstherapie
bewegingstherapie

vrijdag
13.30

28
vergaren van de MikMak
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Programma bij de dagbesteding
04 september
Soep koken
12 september
Nagels en handen verzorgen
19 september
Creatief
26 september
Geheugentraining
Programma KBO
11 september
Dagtocht van Aardbei tot de Biesbosch
(vertrek restaurant Woest) om 8.45 u.
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud en mede afhankelijk
van de ontwikkelingen omtrent corona.

Eetpunt
Menu Eetpunt Hoefzicht/Woest
do. 10 september 2020
Voor 55 plussers,
prijs € 11,-Bospaddenstoelensoep
maar let op er is

een limiet.
Koolvisfilet
Opgeven tot
of
uiterlijk za 5 sept.
Gehaktbal
Als ’t even kan

gepast betalen
Verrassingsdessert
Aanvang: 16.30 uur
Reserveren bij Jo Coppens
Alleen aanmelden via mail/app of telefonisch
Tel: 040-20 475 77 / mobiel 06-30 37 00 61
E-mail: janjocoppens@gmail.com
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Dankbetuiging
Beste dorpsgenoten,
Via deze weg wil ik iedereen
hartelijk danken.
Voor het medeleven, interesse
en de vele kaarten die we
tijdens het ziek zijn van Tonny
mochten ontvangen.
Ik ben dankbaar voor de vele lieve kaarten, het bezoek en
telefoontjes die ik heb mogen ontvangen na het overlijden van
Tonny.
Extra dank gaat uit, aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd
aan het prachtig afscheid op 8-8-2020.
De rouwstoet vanuit ons huis naar de kerk was prachtig.
De erehaag vanuit de kerk tot aan Het Wapen van Westerhoven,
fantastisch.
Joke Donkers.

Samen koken samen eten
Vanaf dinsdag 1 september vangt onze activiteit weer wekelijks
aan van 17.00u tot ongeveer 18.30u.
Vanwege de veiligheid en de coronamaatregelen willen we tot
januari de gastengroep halveren en om de week een groepje
uitnodigen om te komen eten in Hoefzicht.
Alle gasten krijgen zsm een uitnodiging met de informatie
hierover en de datumindeling.
Voor meer informatie: SKSE Joan Bruns-0627101110
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Zonnestraaltjes in coronatijd
Als houvast in deze moeilijke quarantainetijd, heb ik vanaf 20 maart
tot eind juni bijna elke dag een verhaaltje geschreven met een
begeleidend schetsje. Deze verhaaltjes beschrijven een of meerdere
alledaagse gebeurtenissen om ons heen met een glimlach, en zoals
een volger zei: Ieder zonnestraaltje is een highlight en draagt bij
aan onze gemoedstoestand, we kijken elke dag naar een nieuw
verhaal uit. Ik verstuurde ze per email naar familieleden, vrienden
en kennissen. Na ruim 3 maanden en 42 “Zonnestraaltjes met
evenzoveel illustraties” heb ik besloten om mijn verhalen in A5
formaat te laten drukken en uit te geven. De verkoop opbrengst van
dit boekje wordt geschonken aan Prof. Dr. B.R. Bloem van het
Parkinson Centrum Nijmegen-UMC Radboud voor zijn
wetenschappelijk onderzoek naar deze progressieve ziekte, die
ikzelf sinds 2006 heb.
Degenen die dit goede doel willen steunen kunnen een boekje
bestellen via email bob@bobbruns.nl Vermeld je naam, adres en
telefoonnummer en laat weten of je het boekje ophaalt of per post
wil laten bezorgen.
Graag uw bijdrage vanaf tenminste € 10,-- + de eventuele
verzendkosten van € 3,50 overmaken op:
rekeningnr.: NL 53 RABO0150449011 tnv RLJ Bruns EO JM BrunsBaudoin ovv “zonnestraaltjes”
Bob Bruns, Provincialeweg 15, 5563 AG Westerhoven, tel.: 06
27101110
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Kansarme kinderen krijgen een bijzonder
cadeau.
Het Lapjeshuis is een creatief centrum in het hart van Lommel
(België).
Elke 1ste donderdag van de maand komen hier vrijwilligers samen
om te werken aan een project voor een goed doel. Wij zij pas met
een nieuw project begonnen: Poppen een nieuw leven geven. Deze
poppen zijn bedoeld voor kansarme kinderen.
Een mooie pop is de basis voor deze actie en daar gaat de volgende
vraag over:
Heeft u misschien nog een pop die een ‘tweede leven’ verdient en
die u kunt missen?
Wij zouden daar erg blij mee zijn. Deze poppen krijgen dan een
mooie, leuke, of stoere nieuwe garderobe. Als ze dan allemaal klaar
zijn, gaan ze op weg om een kind dat normaal nooit iets krijgt, heel
blij te maken. Een mooi initiatief waar niet alleen de kinderen blij
van worden 😊. Prachtig!!
Ook (restant) haak- en breigaren is van harte welkom. Dat wil
zeggen als het geschikt is voor het maken van poppenkleertjes. Het
mag dus niet te dik zijn.
Intussen zijn wij enthousiast van start gegaan en zijn al wat poppen
in het nieuw gestoken. Foto’s hiervan zijn te zien op de
facebookpagina van het Lapjeshuis:
https://www.facebook.com/lapjeshuis
Maar omdat wij nog heel wat poppen nodig hebben om aan alle
verzoeken te kunnen voldoen, plaatsen wij deze oproep.
U kunt contact opnemen met
Annemiek Zwegers uit
Westerhoven via 040
2012484 of een app sturen
naar Annemiek via: 06
38769035. De poppen
kunnen op afspraak worden
afgegeven, maar ze kunnen
ook worden opgehaald.
Alvast heel hartelijk bedankt
namens alle vrijwilligers van
het Lapjeshuis.
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NIEUWS VAN FANFARE IRENE
Fanfare Irene Westerhoven 70 jaar
Vervolg fanfare Irene 70 jaar.
Wederom een greep uit de activiteiten
van fanfare Irene, de spil in de
Westerhovense samenleving!
Sint-Nicolaas
Ook op deze bijzonder dag was en is fanfare
Irene paraat. De goedheiligman wordt
opgehaald en onder muzikale begeleiding
samen met het Gilde en alle kinderen naar het
versierde gemeenschapshuis geleid. Daar vinden dan de verdere
feestelijkheden plaats. Op verzoek speelde onze slagwerkgroep in
de grote zaal met regelmaat nog enkele marsen voor de Sint.
Drumband en slagwerk
Naast de fanfare werd ook stevig ingezet op een drumband.
In de jaren 70 telde de drumband wel 15 leden. Onder leiding van
Mari Dollekens en tamboer-maître Theo Jansen groeide de
drumband uit tot een slagwerkgroep van hoog niveau. Jaren later
werd de leiding overgenomen door Henk van Herk en er kwam
daarna ook een nieuwe tamboer-maître. In het gemeenschapshuis
De Ster werd ook onder de nieuwe leiding stevig gerepeteerd. Bij
optredens en serenades was de Drumband dan ook een graag
geziene gast. Om in het ‘gezelschap’ de goede orde te handhaven
stond de nieuwe tambour-maître Frans Boelens garant. Hij zorgde
ervoor dat alle neuzen dezelfde kant stonden en dat de maat werd
gehouden. Vele jaren later werd na het vertrek van Henk van Herk
de leiding weer overgenomen door Marie Dollekens.
Tegenwoordig worden naast marsen steeds vaker stukken
ingestudeerd uit het pop-genre. Hierbij worden dan naast trommels
ook diverse percussie-instrumenten gebruikt, bv. de bekkens,
triangel en koebel.
Ook de pauken, de xylofoon en marimba worden steeds vaker
gebruikt bij slagwerkstukken.
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Serenades en huldigingen
In de loop der jaren heeft fanfare Irene aan tientallen festiviteiten
haar medewerking verleend. Jubilea van verenigingen, goudenbruiloften, kerkelijke feesten, het uitreiken van oorkondes en
koninklijke onderscheidingen.
Wordt vervolgd, MVG Jack van Beek, voorzitter.

September 1977:
De drumband, presentatie van de nieuwe uniformen.
Namen:v.l.n.r. Maaike van Baren, Bart Boelens, Martien Haanstra, Hennie v. Casteren,
Peter Kuylaars, Henk Neutkens, Erik Claes, Petrie Mannaerts,
Bernardien Schellens, Albert Haanstra, Nol Kanen, Hans Smolders,
Tom v. Hulsel, en Henk Smolders (Mik)

Lock-down voor muziekgezelschappen
Nog steeds hebben we te maken met het Covid-19-virus.
Voor de repetities van Fanfare Irene betekent dit dat we nog steeds
aangepast en conform de regels van het protocol moeten repeteren,
zo bv. 2 m afstand houden voor blazers.
Op 18 augustus zijn we na de vakantieperiode weer gestart
om samen muziek te maken en dat voelde supergoed.
Fanfare Irene op naar een nieuw muzikaal jaar!
De scholen zijn weer begonnen en alle verenigingen starten hun
activiteiten weer op. Met wat aanpassingen kunnen we bijna weer
ons normale leven gaan leiden.
- 13 -

Zo ook de leden van fanfare Irene. Vanaf half augustus zijn er
(aangepaste) repetities en ook ons leerlingenorkest is weer
begonnen met spelen. Wij hadden gehoopt van 2020 een speciaal
jaar te maken in verband met ons 70-jarig bestaan, maar alle
geplande activiteiten konden helaas niet doorgaan. In plaats
daarvan richten wij ons nu op de concerten van volgend jaar. Zowel
het leerlingenorkest, als de slagwerkgroep en de concertband zijn
enthousiast nieuwe nummers aan het instuderen voor de
verschillende concerten.
Sjors creatief
Met de start van de basisschool is het, voor de tweede keer, ook tijd
voor de boekjes van Sjors Sportief en Sjors Creatief. Binnenkort
krijgen alle kinderen van de basisschool deze mee naar huis. Ook
fanfare Irene stelt daarin een paar activiteiten voor. Activiteiten om
eens, geheel vrijblijvend, kennis te maken met muziek in het
algemeen en fanfare Irene in het bijzonder. Deze activiteiten zijn
met name gericht op de kinderen van de basisschool, maar als
ouder of grootouder kunt u ook meedoen. Hoe? Dat kunt u lezen in
het boekje van Sjors Creatief.
Meedoen als volwassene
Hebt u geen (klein)kind op de basisschool en wilt u toch een keer
proeven aan het musiceren in een groep? Dan kunt u ook bij ons
terecht. Kom gewoon eens op dinsdagavond naar De Buitengaander.
Daar repeteert vanaf 20.00 uur het groot orkest. Er is dan meestal
wel iemand aanwezig die u wat kan vertellen over de fanfare. Wilt u
een of meer instrumenten uitproberen, dan is het handig om een
afspraak te maken. Dan kunnen we regelen dat de instrumenten er
zijn en dat iemand daar wat over kan vertellen.
We kijken samen met u uit naar een muzikaal jaar!
Namens fanfare Irene,
Jack van Beek (voorzitter)
fanfare.irene@upcmail.nl
Oudijzer-en electronica-actie Fanfare Irene
Op zaterdag 3 oktober a.s. komen we weer bij u langs om uw
oudijzer en overbodige of kapotte elektronica-spullen op te halen.
Oudijzer, grasmaaiers, oude tv-s, radio’s, mixers, telefoons,
krultangen, waterkokers, koffieapparaten, beeldschermen,
wasmachines, keukenapparatuur enz. enz.
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De opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van onze
instrumenten en noodzakelijke vervanging.
Let op: GEEN accu’s, gasflessen, koelkasten, banden, plastic, hout
ed. Noteert u deze datum alvast in uw agenda!!
en
Mocht u tussentijds uw oudijzer kwijt willen, dat kan.
In de achtertuin van Frits Theuws staat onze permanente
ijzercontainer. Bereikbaar via het oude schoolterrein op
zaterdagmiddag tussen 11u en 16u. (groene poort)
Als 40+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!!

Kennisquiz deel 4
Vraag en Antwoord , test uw algemene kennis op het
gebied van Aardrijkskunde, Wetenschap en Europa!!
1 De gewone ijsvogel maakt zijn nest?
A in een lange gang in van een steile oever
B in grote bladeren met twijgjes omwonden
C in de modder in de vorm van een ei
2 Tijdzones berekenen, in welk land ligt Greenwich?
A Engeland
B Canada
C Ver. Staten van Amerika
3 Hoeveel liter water kan de slurf van
een olifant bevatten?
A 3 liter / B 6 liter / C 20 liter
4 De brandstof steenkool bestaat uit?
A vulkanische overblijfselen
B resten van bomen en planten
C samengeperst zand
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5
6

7

8

9

10

11

12
13

14

15

Hoe oud was Mona Lisa als model voor Leonardo da Vinci?
A 18 jaar / B 24 jaar / C 35 jaar
Hoe lang bestaan er al varens?
A 300 miljoen jaar
B 3 miljoen jaar
C 30.000 jaren
Wat is geen tenniswedstrijd?
A Roland Garros
B Ryder Cup
C Flushing Meadow
De witte wintervacht van de poolvos wordt in de zomer?
A de vacht wordt grijs
B de vacht blijft wit
C de vacht wordt bruin
De scheve toren van Pisa is eigenlijk?
A een uitkijktoren
B een klokkentoren
C een tempeltoren
Bij welk werpnummer vertrekt men niet vanuit een cirkel?
A speerwerpen
B kogelslingeren
C discuswerpen
Van een drijvende ijsberg ziet men eigenlijk maar?
A een vijfde
B een derde
C de helft
De kangoeroe leeft nog in het wild in?
A Australië /
B Afrika / C Mexico
Wat is het grootste verschil tussen sterren en planeten?
A ze worden verlicht en verwarmd door de zon
B ze zijn veel groter in oppervlak dan de sterren
C ze liggen op een grotere afstand van de zon
Door wie werd de Coca-cola uitgevonden?
A een apotheker uit Pemberton
B de bierbrouwer Cool-bear
C een student met de bijnaam ‘Coco’
In Duitsland is een grote streek met de naam?
A het Zwarte Woud
B het Groene Woud
C het Bruine Woud
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16 Welke katachtigen leven in een groep?
A de Panters
B de Leeuwen
C de Tijgers
17 Death Valley heeft haar naam te danken aan?
A pioniers die bijna omkwamen door de droogte
B de weinig planten door de constante droogte
C de weinige woestijndieren die hier leven
18 Op welke manier maken sprinkhanen en krekels geen geluid?
A door met hun voelsprieten op de grond te slaan
B door met hun vleugels tegen elkaar te wrijven
C door met een achterpoot langs een vleugel te wrijven
19 Waardoor is het eiland Elba in de Tyrreense zee bekend?
A als verbanningsoord van Napoleon Bonaparte
B hier werd de eerste atoomproef uitgevoerd
C hier leven nog steeds de reuzeschilpadden
20 De ananas is een fruitsoort die groeit aan?
A struiken
B bomen
C planten
21 Welke van de volgende biljartvormen bestaat niet?
A het carambolebiljart
B het poolbiljart
C het kickbiljart
22 In China kleedt men zich bij rouw in de kleur?
A rood
B paars
C wit
23 Een gewone microscoop kan een voorwerp vergroten tot?
A wel 50 maal
B wel 200 maal
C wel 2500 maal
24 Het vrijheidsbeeld in New York staat op het eiland?
A Long Island
B Liberty Island
C Ellis Island
25 Hoe lang kan een walvis onder water blijven?
A een kwartier / B een half uur /
C een uur
De antwoorden vind je verderop in de Mikmak, succes JB
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MS collecteweek
(16-21 november 2020):
collectanten gezocht in Westerhoven, (BERGEIJK)!
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aanhuiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard
op zoek naar collectanten in de gemeente Westerhoven,
(BERGEIJK). Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose
(MS)?
MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Het is een
ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het
afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen aangevallen en
beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar de hersenen niet
(goed) door, waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen
optreden. In Nederland hebben 17.000 mensen MS en elk jaar
komen hier zo’n 1.000 mensen bij. De eerste symptomen treden
meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar.
Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS
ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard
nodig. Nationaal MS Fonds investeert de opbrengst uit de MS
collecte in innovatieve onderzoeken naar MS.
Word collectant
Help jij mee? Het coronavirus heeft grote impact, ook op het
Nationaal MS Fonds. Door de maatregelen hebben we onze
fondsenwervende evenementen moeten uitstellen of afgelasten.
Hierdoor lopen wij inkomsten mis. MS staat helaas niet stil.
Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet doorgaan.
Word collectant en haal geld op voor onderzoek naar MS.
Collecteren is niet moeilijk en kost maar twee uur van je tijd. En het
is nog leuk ook.
Meer informatie of aanmelden:
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren
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Historische beschrijvingen
Westerhoven
“Meester Panken”
Deel 1
Meester Peter Norbertus Panken. Wie heeft er niet
van gehoord in Westerhoven en Bergeijk. Maar wie
was hij en wat heeft hij dan geschreven over Westerhoven. Ik wil
jullie meenemen naar zijn verleden en een aantal stukjes schrijven
hierover. Wat schreef hij en wat leren wij daaruit.
P.N. Panken was geboren op 6 september 1819 in Duizel. Hij
overleed op 20 juli 1904 in Bergeijk. Voor ons is het belangrijkste
dat hij van 25 september 1840 tot 31 december 1862 onderwijzer
in Westerhoven was.
Ook was hij zo’n 60 jaar lid van het St. Anna Gilde. Hij is altijd een
vrijgezel gebleven.
Meester Panken heeft heel veel opgeschreven in dagboeken,
waarvan veel bewaard is gebleven. Ik heb van hem al eerder een
beschrijving van Westerhoven uit 1850 geschreven in de mikmak.
Maar wat schreef hij nog meer?
Hij schreef :
Vrijdag morgen den 18den sept ( 1840) ontving ik eene aanstelling
van den Heere Schoolopziener van het 5de schooldistrict, waarbij ik
belast werd, om de school in de Gemeente Westerhoven, die in het
laatst van aug. jl. vacant geworden was, waar te nemen, welke
tijdelijke aanstelling mede door het Gemeentebestuur onderteekend
werd.
Dien zelfden voormiddag begaf ik mij met den Heer Van Galen en
Vader naar Westerhoven, alwaar ik de school bezigtigde, eenige
boeken en verdere schoolbehoeften van den gewezen
schoolonderwijzer overnam enz. Des nam. (namiddag) was ik naar
Duizel geweest.
Zaterdag nam. weder naar Westerhoven , ten einde een en ander
voor de school in gereedheid te brengen, dewelke ik den
daaropvolgende Maandag, zijnde de 21sten dier maand
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aanvaardde; doch dien dag verpligting van Mis-hooren zijnde, was
het bijna 10 ure, wanneer ik den eersten schooldienst in deze
Gemeente opende. De eerste dag had ik 25, de 2e dag 27, de 4e 29
en Maandag 28sten Sept. 32 leerlingen.
Vrijdagmiddag, den 26sten Maart 1841, tusschen 5 en 6 ure,
bezocht ik het oude kerkhof, waar tot het jaar1826 de lijken van
Westerhoven zijn begraven geworden; de aldaar gestaan hebbende
oude Parochiekerk dezer Gemeente is in 1820 afgebroken en in het
Dorp verplaatst, bij dewelke dan ook in 1826 het nieuwe kerkhof
aangelegd is.
Thans acht ik het de gepaste tijd, waarde Lezers! Om weder iets
over de toestand der School mede te deelen. Het getal mijner
scholieren was op 15 October (1840) 35. Dinsdag 3 November 40;
Maandag 9de id. 50; Maandag 16de id 63; Maandag 23ste 70;
Maandag 7 Dec. 78; Maandag 14de 85; Maandag 21ste 90 en
Maandag 4 januari 1841 94; Maandag 11de 98 en Maandag 18de
103. Dit was het grootste getal kinderen, dewelke die winter mijne
school bezocht hadden; zij waren alle uit deze Gemeente, die
nogthans slechts eene bevolking van 520 zielen heeft. Van deze
103 schoolkinderen waren 59 jongens en 44 meisjes. 10 kinderen
kwamen slechts 1 maal daags, 3 kinderen ½ maanden te weten van
den 2 Nov. tot 15 Febr. had ik ook avondschool gehouden; deze is
echter door slechts een tiental leerlingen bezocht geworden,
dewelke bijna alle volwassenen waren, en waarvan dat jaar geene
de dagschool bijgewoond hadden.
De 1ste Maart bestond het getal dagscholieren nog uit 70, hetwelk
den 1 april tot ruim 60, den 1 mei tot 45 en den 15de mei tot 42
verminderd was; welk laatste getal de school bestendig bleef
bezoeken tot vacantie van den 24sten Julij tot 22sten Augustus
inviel.
Den 22sten en 23sten Julij (1841), had ik het Reglement voor de in
dit Dorp bestaande Gilde of Broederschap onder de bescherming der
H. Moeder geheel vernieuwd en veranderd.
De leden dezer Gilde, hadden maandag 26ste en Dinsdag 27ste
daaropvolgende, des nam. volgend hunne jaarlijksche gewoonte,
eene zamenkomst gehouden en geteerd; hierbij was ik ook
tegenwoodig geweest en had mij onder hen goed vermaakt.
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Bovenstaande zijn beschrijvingen uit het jaar 1840 en 1841. Er
staat veel in voor diegene die goed lezen.
Panken begint in september 1840 in Westerhoven.
Hij begon met 25 leerlingen en heeft er uiteindelijk 103. Dit was
midden in de winter. Na mate er meer op het veld te doen was,
kwamen er minderen kinderen. Een echt boeren gemeenschap.
Tot 1826 werd op de begraafplaats bij de oude kerk tegen het
evenemententerrein mensen begraven.
De oude kerk is in 1820 afgebroken en in het dorp is weer een kerk
gebouwd. In 1826 is daar een begraafplaats bij in gebruik
genomen.
In 1840 had men een bevolking van 520 zielen, waarvan er 103
kinderen zijn.
De schoolvakantie was van 24 juli tot 22 augustus.
Er is een St. Anna Gilde, die op 26 en 27 juli hun teerdagen hadden.
Op 26 juli is het St. Annadag. Van deze gilde is hun Reglement
vernieuwd en veranderd.
In 1842 kreeg meester Panken zijn vaste aanstelling.
De volgende keer gaan we hiermee verder.
Jacques van Veldhoven
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Herenboeren maken De Kempen duurzamer
en mooier!
Elke dag zien we krantenkoppen
voorbijkomen over de manier waarop
ons voedsel geproduceerd wordt in
Nederland en Europa:
“krijgt de boer wel wat hij verdient?”
“de boerderij van de toekomst zal divers zijn”
“Europeanen moeten anders gaan eten: van boer tot bordstrategie”.
We maken ons grote zorgen over het milieu en over de biodiversiteit
die alsmaar verder achteruit gaat. Maar ja, wat kun je er als
consument mee?
Een groepje Kempenaren dat weer dicht bij de productie van het
eigen eten wil staan, heeft initiatief genomen en is bezig met de
opzet van een Herenboerderij. Elke week verse groenten, fruit,
eieren en vlees direct van het land. Van je eigen boerderij: regie
over je eigen voedsel. Kinderen zien weer waar het eten vandaan
komt en leren hoe het groeit. Samen zorgen we er zo ook voor dat
de biodiversiteit weer een stukje verbetert en onze Kempen mooier
wordt.
Dat willen we allemaal toch?
Hoe werkt het? Maximaal 200 huishoudens vormen samen een
coöperatie en zijn dus ook eigenaren van de boerderij, waar een
boer in loondienst is. De boer teelt groente en houdt kippen, koeien
en varkens voor deze huishoudens. Dus jouw eten komt direct van
de boerderij, geen groothandel, veiling of supermarkt zit
daartussen. De boer werkt zonder kunstmest en chemische
bestrijdingsmiddelen in een gemengd boerenbedrijf volgens de
uitgangspunten van de landelijke organisatie van de Herenboeren.
Dat wil zeggen natuurinclusief.
In Nederland zijn er nu al 8 boerderijen die zo werken en er zijn er
ongeveer 12 in oprichting. Eén daarvan is de Herenboerderij De
Kempen. Alle boerderijen zijn aangesloten bij de landelijke
organisatie zodat er veel kennisuitwisseling is en ondersteuning bij
de opzet van een nieuwe boerderij. Een goed uitvoerbaar idee dus
en geen idealistisch praatje dat op de lange termijn geen toekomst
heeft.
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Om daadwerkelijk te kunnen
starten zijn minimaal 150
huishoudens nodig die willen
investeren en samen de
boerderij willen oprichten. Zij
investeren per huishouden
€2000,- (of €1000 voor een
eenpersoons huishouden) en
zijn daarmee mede-eigenaar van de boerderij. Als de boerderij
draait, betaalt elk lid voor een abonnement voor een wekelijks
pakket groenten en vlees (indien gewenst). Op de website van de
landelijke organisatie is nog veel meer informatie te vinden:
www.herenboeren.nl
In de Kempen is er nu een kartrekkersgroep, de coöperatie is
inmiddels opgericht en het bestuur is gevormd. Het enthousiasme
was groot tijdens de eerste twee informatiebijeenkomsten en de
eerste intentieverklaringen zijn getekend. We hebben nog meer
deelnemers nog om te starten, daarom volgen er nog meer
infoavonden voor steeds 30 tot 40 personen. We nemen de coronamaatregelen in acht, maar mensen die liever niet naar zo’n avond
komen en kleinschaliger informatie willen, kunnen een email sturen,
dan maken we in overleg een afspraak.
En heel belangrijk: we zijn op zoek naar een geschikt stuk grond in
de Kempen van ongeveer 20 ha dat we langdurig kunnen pachten
(hoeft niet aaneengesloten te zijn). Alle tips zijn welkom!
Enthousiast en nieuwsgierig geworden? U bent van harte
uitgenodigd op een van de volgende infoavonden (van 20 tot 22
uur):
25 augustus bij Vencomatic Campus in Eersel (vol)
1 september in de Volmolen in Waalre
10 september bij Vencomatic Campus in Eersel
Op www.herenboeren.nl staat veel informatie en kun je je
aanmelden voor een rondleiding op de boerderij in Boxtel. Via email
zijn wij bereikbaar voor vragen en is het mogelijk om aan te melden
voor de bijeenkomsten: herenboerendekempen@gmail.com
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BHIC geeft podium aan oudinternaatleerlingen en hun kostschool in
Brabant.
Over lulletjespap, kattenkwaad,
eenzaamheid, pesterijen en
opspelende hormonen
Kwajongensstreken, baldadigheid en
ondeugd waren evengoed onderdeel van het dagelijkse leven op
katholieke internaten als de kuisheid en gehoorzaamheid die er
werd gepredikt. Een jaar geleden bracht het Brabants Historisch
Informatie Centrum (BHIC) alle rooms-katholieke
onderwijsinternaten in kaart met foto’s en verhalen op:
https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/internaten. Sindsdien
delen oud-leerlingen dagelijks foto’s, anekdotes en zelfs complete
verhalen met ons. Om al deze inzendingen een plek te geven, is de
site flink vernieuwd. Ruim een derde van de Brabantse internaten
heeft nu een eigen internatenwereld.
Het regent reacties
“Bijna dagelijks delen oud-leerlingen foto’s anekdotes en zelfs
complete verhalen met ons“, vertelt Thijs de Leeuw, projectleider
van deze website. “Ruim 2000 reacties en meer dan 800 foto’s
staan er nu op de teller en deze aantallen nemen iedere dag toe.
Om recht te doen aan deze inzendingen en om deze verhalen en
foto’s een plek te geven, hebben we de site flink aangepast want
deze groeide echt uit zijn jasje. De reacties zijn heel divers; er
zitten ontroerende en helaas soms ook schrijnende verhalen tussen,
maar zeker ook veel opgewekte. Je ziet ook digitale ontmoetingen
tussen oud-klasgenoten na járen weer tot stand komen. Mooi
natuurlijk dat dit podium zich daar voor leent.”
In je eigen internatenwereld
Als je nu naar de website gaat, zie je dat ruim een derde van alle
Brabantse internaten een eigen ‘wereldje’ heeft. In dat wereldje kun
je doorklikken naar informatie over het internaat, naar alle
ingezonden foto’s, naar alle ingezonden verhalen van oudleerlingen, naar een forum (speciaal voor dat internaat), en naar
instructies voor hoe je je eigen herinneringen en foto’s kunt delen.
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Je ziet daar veel gezamenlijke herinneringen, bijvoorbeeld over het
kostschooleten, positief of negatief, en zelfs oude recepten worden
er verspreid. Of over ondeugende acties en pesterijen, maar je
vindt er bijvoorbeeld ook schitterende foto’s van sport en spel op
het internaat.
“Het zou natuurlijk prachtig zijn als we uiteindelijk voor álle
internaten zo’n uitgebreide pagina kunnen maken. Daarom willen
we graag onze oproep herhalen: deel je ervaringen, verhalen, oude
documenten en foto’s! Als je nagaat hoeveel Brabantse vrouwen en
mannen op kostschool hebben gezeten, dan betekent dat eigenlijk
dat we nog flink wat reacties te gaan hebben”, aldus Thijs de
Leeuw.
Hemel of hel: op kostschool in Brabant
‘Op kostschool zitten’, veel Brabantse 55-plussers hebben daar nog
herinneringen aan. Ouders stuurden hun kinderen vroeger massaal
naar een internaat. Je kreeg daar kost en inwoning. In NoordBrabant waren deze kostscholen vrijwel zonder uitzondering
katholiek. Voor de een was het internaat een straf, voor de ander
juist een voorrecht. Het BHIC heeft alle rooms-katholieke
onderwijsinternaten in de na-oorlogse periode, van de jaren ’50 tot
in de jaren ’70, online in kaart gebracht met foto’s en verhalen.
Nieuw zijn de eigen kostschoolwereldjes, gevuld met reacties van
oud-leerlingen.
Deel je herinneringen
Ook op kostschool in Brabant gezeten? Kijk dan snel of jouw school
erbij staat en vertel ons hoe jij deze tijd hebt ervaren:
https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/internaten . Help mee
om alle herinneringen aan kostschool in Brabant in kaart te
brengen.
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Met het IVN Valkenswaard-Waalre
waterdiertjes scheppen.
Welke waterbeestjes leven er in
de beek de Keersop en hoe
komen ze aan eten?
Op zondag 30 augustus van
10.00 – 13.00 uur, organiseert
IVN Valkenswaard-Waalre “waterdiertjes scheppen” voor de jeugd
in de beek de Keersop in ’t Heike in Dommelen
Bij de beek de Keersop in ´t Heike, kan naar harte lust geschept
worden onder leiding van natuurgidsen.
Voor schepnetjes, loupepotjes, waterbakken en zoekkaarten wordt
gezorgd. Voor alle zekerheid, zorg dat je laarzen aan hebt en smeer
je in met anti-muggenvloeistof. Een handdoek om je voeten te
drogen kan van pas komen.
De Keersop is te bereiken via de weg ´t Heike, zijweg van de
Loonderweg in Dommelen (verlengde van de Korfvlechterwei).
Door middel van wegwijzers is de route vanaf de Loonderweg
aangegeven.
Deelname is zoals u gewend bent van IVN Valkenswaard-Waalre
gratis!
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- 27 1=C,2=A,3=B,4=B,5=A,6=A,7=B,8=B

FIETSQUIZ

Wij wensen alle Westerhovense kinderen
een fijne start in het nieuwe schooljaar!!

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

OPLOSSING
FILIPPINE PUZZEL MIKMAK JULI/AUG:
ZOMERVAKANTIE

do. 17 september uiterste datum inleveren kopij MikMak okt. 2020
za. 26 september de MikMak oktober 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
Apotheek
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

1-1-2
0900-8844
040-2013961
040-2048927
040-2012531
040-2019629
09001232024
0497-551111
040-2399100
0497-571828
0497-551455
040-3035483
0497-551480
040-2895816
0800-2345124
040-2044916
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

