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Beste MikMak-lezer
Wij willen iedereen die ons gesteund heeft via de Rabo clubkas actie
heel hartelijk danken. Onze clubkas is hierdoor gespekt met maar
liefst € 348,87! Uiteraard zal de ontvangen steun met zorg besteed
worden.
Deze blijk van waardering is voor ons teken dat de MikMak een
toegevoegde waarde heeft en zorgt dat wij ons met veel
enthousiasme in zullen blijven zetten.
Maar zonder input van lezers en diverse organisaties zijn wij
nergens. Mocht u als lezer nu ooit opmerkingen, ideeën of tips
hebben om ons blad nog leuker en interessanter te maken, dan
staan wij hiervoor uiteraard altijd open. Laat het ons weten.
Hoewel we vandaag nog niet weten wat de coronacijfers en de
bijhorende maatregelen morgen, volgende week of tijdens de
kerstdagen voor ons in petto hebben, willen wij heel graag een
mooie MikMak-kersteditie maken.
Door de kerstvakantie zal deze editie al op vrijdag 18 december
gaan verschijnen. We vragen uw hulp om deze editie goed,
interessant en vooral ook met kerstgezelligheid gevuld te krijgen.
Dus wilt u een bijdrage leveren, twijfel dan niet.
Te denken valt aan:
-

Kerstpuzzel, raadsel, rebus

-

Een mooi (kerst)verhaal

-

Foto of fotocollage

-

Kleurplaat

-

Recepten

-

Kerstversierideeën

-

Zelf-maak en doe-het-zelf ideeën

-

Een idee voor een speciale kerstactie in uw straat, wijk of
het hele dorp

-

Tips voor een gezellige avond (spellen, activiteiten)

-

Of wat het creatieve brein maar kan bedenken….
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Heeft u iets te delen of te melden, maar vindt u het lastig om zelf
iets te schrijven? Neem dan ook contact op. Wij kunnen u
interviewen en er dan voor u een artikel van maken. Dit geldt niet
alleen tijdens de kersteditie, maar het gehele jaar door.
De MikMak kersteditie zal gratis in heel Westerhoven huisaan-huis verspreid worden.
Uw bijdrage ontvangen wij graag uiterlijk
donderdag 10 december!
Vriendelijke groet,
Het MikMak team

Zonnestraaltjes
De verkoopopbrengst van mijn boekje “Zonnestraaltjes in
Coronatijd” bedraagt € 1.600,- .
Het mooie bedrag is inmiddels overgemaakt
naar de rekening t.b.v. het Parkinsononderzoek.
Mijn hartelijke dank hiervoor, ook namens
neuroloog Prof. B. Bloem van het
Radboudziekenhuis te Nijmegen.
Er zijn nog boekjes te koop. Belangstelling?
Neem dan contact op tel nr: 0627101110.
Blijf gezond, Bob Bruns
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Activiteiten voor ouderen
december 2020

Hoefzicht is (voorlopig) gesloten voor alle activiteiten, met
uitzondering van de Dagbesteding.
Fysio Coenen komt te vervallen tot en met 31 december
2020.
maandag
9.30 – 10.30
13.30 – 16.30

meer bewegen voor ouderen
biljarten

dinsdag
13.30 – 16.30
17.00 – 18.30

koersbal
Samen koken samen eten

woensdag
13.30 – 16.30

kienen

woensdag`
08.50 – 09.50
13.30 – 16.30
14.00 – 16.00

volksdansen
biljarten (behalve de datum wanneer er kienen is)
jeu de boules (behalve bij slecht weer)

donderdag
17.30

eetpunt bij Woest (helaas nog niet)

vrijdag
9.30 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 16.00

04 – 11 – 18
dagbesteding
lunch
dagbesteding

vrijdag
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00

04 – 11 – 18
bewegingstherapie
bewegingstherapie
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vrijdag
13.30

18
vergaren van de MikMak

Programma bij de dagbesteding
4 december
Sinterklaasviering
11 december
Kerststukjes maken
18 december
Kerstviering
Programma KBO
-Samen tegen corona, blijf gezond!

Samen koken, samen eten
Beste mensen.
Helaas ook in december moeten
wij het samen koken, samen eten
nog eens overslaan.
Hopelijk kunnen we in januari
weer met gehalveerde groepen
samen eten.
Groetjes Joan.
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Allerzielen
Als de zomer omslaat in de winter,
de bomen hun bladeren verliezen,
als de herfst haar intrede doet,
de natuur om ons heen gaat sterven,
dan denken ook wij mensen
als vanzelf aan de dood,
beseffen we hoe vergankelijk we zijn
en hoe kwetsbaar.
Deze tekst is de eerste zin van de
openingsgedachte, die wij hebben
uitgesproken tijdens de Allerzielenviering, de viering waarin we in
onze St. Servatiuskerk alle overleden dorpsgenoten van het voorbije
jaar hebben herdacht. Door middel van een korte tekst hebben we
bijzondere aandacht geschonken aan hen, waarvan we door een
kerkelijke uitvaartdienst afscheid hebben genomen. Die teksten
kunt u hieronder lezen.
OVERLEDENEN 2019 – 2020
18 december 2019 overleed PIET SCHELLENS 89 jaar.
Piet Schellens, een geboren en getogen Westerhovenaar. Hij heeft
altijd in de Heijerstraat gewoond. Meer dan 55 jaar was hij
getrouwd met Jo Olfers, die hij leerde kennen bij zijn werkgever in
Valkenswaard. Ze hebben 5 kinderen mogen grootbrengen en
konden genieten van hun klein- en achterkleinkinderen.
Piet verzorgde zijn tuin met veel plezier en stond altijd klaar als op
hem een beroep gedaan werd als chauffeur. Hij blijft in onze
herinnering voortleven als een zeer precieze en zorgvuldige
autobestuurder, die in zijn hele leven nooit een schade heeft
veroorzaakt. Op zijn gedachtenisprentje staat: “Piet heeft zijn
laatste rit gereden”. Als er in zijn volgend leven iets vervoerd moet
worden, zal Piet zeker klaar staan. Dank voor je dienstbaarheid.
Rust zacht.
Op 9 januari 2020 overleed WILLI BRAAM. Hij mocht 85 jaar oud
worden. Vanuit het Gelderse Netterden raakte Willi door zijn werk
verzeild in de Brabantse Kempen. Na zijn huwelijk met Cis Aarts
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vestigden zij zich in Westerhoven in de Aarperstraat.
Samen kregen zij daar drie zonen en twee dochters. Zij waren,
evenals de drie kleinkinderen, zijn grote trots. En dat stak hij niet
onder stoelen of banken. Zijn liefde voor de natuur was de rode
draad in zijn leven. Hij zag de grote verbanden, maar had ook oog
voor details. Elk plantje en elk dier had zijn functie in het grote
geheel. Hij bewonderde dat en maakte daar studie van. Muziek was
een andere passie van hem. Dat bracht hem ertoe om 32 jaar lang
een trouw lid te zijn van het gemengd koor St. Servatius.
We kunnen ons aansluiten bij de tekst op zijn gedachteniskaartje:
“Alles is goed gekomen. Alles is goed geweest”.
THEO RADEMAKERS was 81 jaar toen hij op 16 januari 2020
overleed. Ruim 55 jaar was hij getrouwd met Toos v. Dijk, die hij
ooit op de dansvloer leerde kennen. Samen hadden ze 2 zonen en 5
kleinkinderen; zij waren zijn grote trots. Theo was een gildeman in
hart en nieren. Eerst was hij 26 jaar lid in Dommelen bij het St.
Martinusgilde en daarna maakte hij de overstap naar het St.
Annagilde in Westerhoven. In totaal was hij 60 jaar gildebroeder.
Dat werd bekroond met een ereteken. Theo was een levensgenieter.
Hij genoot van de kleine dingen om hem heen en van de natuur. Hij
had zijn eigen paradijsje in de achtertuin, waar hij zijn vogels hield.
Zij waren zijn grote hobby. De tekst op zijn gedachtenisprentje sluit
af met: “Huil niet omdat ik er niet meer ben, maar glimlach omdat
ik er was”. Theo ten voeten uit. Bedankt voor alles. Hij werd
geboren in Dommelen, maar het langste stuk van zijn leven woonde
hij in Westerhoven
ANN LUBBERS - GROENEN overleed op 23 februari 2020 in de
leeftijd van 92 jaar. Zoals bij veel huismoeders was zorgen voor het
gezin haar belangrijkste bezigheid. In haar vrije uurtjes was
handwerken , kleren maken en borduren, haar grote hobby.
Kinderen en kleinkinderen werden voorzien van een mooi tafelkleed.
Samen met haar man Harrie was fietsen en dansen voor haar een
uitje. Na haar zorgzame leven brengt zij in de aanleunwoning te
midden van haar kinderen en kleinkinderen nog vele goede jaren
door, totdat ze verhuist naar de Hofloop in Bergeijk.
We zullen Ann niet vergeten.
Op 3 maart 2020 overleed GUSTA MOORS – JANSSEN.
Ze was 89 jaar oud. Gusta was trots op haar naam. Als ze zich
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voorstelde zei ze voluit: ‘Gusta Moors – Janssen”; het was haar
identiteit. Eveneens was ze trots op haar geboortedorp: Veldhoven
– Dorp. Het was belangrijk voor haar er dat bij te zeggen. Door
haar huwelijk met Jan Moors werd Westerhoven haar nieuwe
woonplaats. Ze kregen samen 5 kinderen, 3 meisjes en 2 jongens.
Na 52 jaar getrouwd te zijn geweest overleed haar echtgenoot.
Gusta verloor niet alleen haar man, maar ook haar mantelzorger. Ze
kon daardoor niet langer in haar huis aan de Heuvel blijven wonen.
Ze verhuisde naar een aanleunwoning bij ’t Hofhuys. Ze heeft daar
9 jaar met veel plezier gewoond. Door een noodlottige val kwam
daar ook een einde aan. Weer verhuisde ze, nu naar Waalre en
wonder boven wonder had ze het daar ook weer vlug naar haar zin.
Tot het laatst genoot ze van de kleine dingen om haar heen en van
haar snoeperijen. Ze bleef positief, klagen zat niet in haar aard. Het
is goed geweest. Dank je wel voor alles.
7 Mei 2020 overleed, vrij onverwacht, GERRIT NEUTKENS
In de leeftijd van 88 jaar; een Westerhovenaar in hart en nieren. Hij
groeide op in het grote gezin van Harrie van Cate, in de boerderij
aan de Hoeverstraat. Na zijn huwelijk met Jo Koolen, ’t blumke van
de Hei, bleef hij in dezelfde straat wonen. Samen waren ze de trotse
ouders van 2 zonen en 2 dochters. Na de plotselinge dood van Jo, in
2006, verhuisde hij naar Hoefzicht, waar hij naar tevredenheid
woonde. Gerrit was iemand waar veel verhalen over verteld kunnen
worden. Zijn kinderen hebben ervoor gekozen om, op zijn
gedachtenisprentje, zijn leven in een aantal trefwoorden samen te
vatten. Opvallend zijn de woorden die betrekking hebben op
muziek; een grote passie van Gerrit. Niet voor niets was hij meer
dan 60 jaar lid van het St. Servatiuskoor. Voetballen was ook een
hobby waar je niet om heen kon: in zijn jonge jaren werd hij de
schrik van de Kempen genoemd. Kortom een bijzondere man is uit
onze gemeenschap heengegaan. In onze gedachten en verhalen zal
hij blijven voortleven. Gerrit bedankt voor alles. Rust zacht.
JOHAN vd HEUVEL overleed 18 juli 2020. Hij was 80 jaar oud.
Johan was een boer in hart en nieren. Hij is in Nuenen geboren en
heeft daar zijn jeugd doorgebracht. Het gezin is later naar de Hei in
Westerhoven verhuisd. Daar heeft hij op enig moment de boerderij
overgenomen. Hij hield daar koeien, varkens en kippen. Voor de
Boerenbond was hij instructeur voor het beoordelen van rundvee.
Een van zijn koeien werd zelfs Brabants kampioen in Den Bosch!
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Daarnaast was hij heel actief met paarden in de aangespannen
tuigpaarden- sport. Ook hiermee heeft hij vele prijzen gewonnen.
Belangrijk hoogtepunt was ieder jaar het tweede weekend van juni.
Met de processie van Valkenswaard ging hij dan naar Handel met
paard en huifkar; met prachtig gepoetst blinkend koperbeslag op
het tuigwerk. In zijn vrije tijd fietste hij graag in de natuur en door
de week kaartte hij met zijn vrienden. Johan was ook altijd klaar om
een praatje te maken, soms tevreden leunend op zijn “schup”. Een
echte Westerhovenaar is hij geworden! Zijn familie en kaartvrienden
zullen hem missen.
Onze dorpsgenoot TONNY DONKERS overleed op 2 augustus
2020; 86 jaar mocht hij leven tussen de mensen die hem lief
waren. Tonny was afkomstig uit Nederweert, waar hij opgroeide in
een groot gezin en waar hij hard heeft leren werken. Door zijn
huwelijk met Joke Bertels kwam hij terecht in ons dorp en werd hij
een echte Westerhovense mens, in hart en nieren. Na zijn
arbeidzame leven werd hij, samen met zijn vrouw, vrijwilliger.
Vrijwilliger als maaltijdbezorger, als cameraman bij de filmclub, als
koster en uitvaartacoliet, als collectant voor meerdere goede
doelen. Als kroon op zijn vrijwilligerswerk kreeg hij “De Mouw”
uitgereikt. Een vertrouwd beeld, Tonny met zijn bos witte krullen,
zullen we missen in onze gemeenschap. Bedankt voor alles. In alle
rust, en vol overgave, gesterkt door zijn groot geloof, heeft Tonny
afscheid genomen. Rust zacht.
ANNA TEUNISSEN – v. HULSEL geboren op 18 november 1928
en overleden op 2 augustus 2020. Anna is geboren en getogen in
Westerhoven. Zij was de derde uit een kinderrijk gezin. Op de
sigarenfabriek in Valkenswaard leerde ze haar man Jan kennen. Ze
trouwden in 1951 en gingen op de Weebosch wonen. Daar werden
Leo en Maria geboren. In 1955 kwamen ze naar Westerhoven waar
ze een huis hadden gebouwd in de Beukenlaan. Wim en Tonny
maakten daar het gezin compleet. Samen met haar man trok ze er
graag met de fiets op uit. Boodschappen werden tot op hoge leeftijd
op de fiets gedaan. Met haar zus Marie maakte ze dagtochten met
de bus. Haar gezin groeide met 7 kleinkinderen en 8
achterkleinkinderen. Thuis wonen was op een zeker moment niet
meer verantwoord en ze verhuisden in 2016 naar Kempenhof in
Valkenswaard. Haar man overleed een half jaar later. Ze waren 65
jaar getrouwd. De laatste maanden waren erg zwaar voor Anna;
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vanwege Corona mocht ze geen bezoek ontvangen en moest ze op
haar kamer blijven. “Veel fijne herinneringen verzachten onze
smart. Voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons hart”.
BETSIE ANTONIS – WUIJTS mocht 86 jaar oud worden. Ze
overleed op 29 september 2020, de datum waarop ze 60 jaar
getrouwd zou zijn geweest met Henk Antonis, die helaas al in 1995
is gestorven. Betsie was de oudste uit een gezin met 10 kinderen.
Al jong kreeg ze zorgtaken in het drukke huishouden, waar men
het, mede door de oorlog, niet altijd gemakkelijk had. Heel
ongebruikelijk in die tijd doorliep ze na de lagere school de MULO.
Ze slaagde met een mooie cijferlijst. Betsie was maatschappelijk
betrokken en ze heeft zich bestuurlijk ingezet voor meerdere
verenigingen. Als blijk van erkenning ontving ze hiervoor een
koninklijke onderscheiding. Na het overlijden van haar echtgenoot
bleef Betsie niet alleen achter. Wim Verhagen, die bij hen in huis
woonde, vanwege woningnood, bleef daar wonen en werd de
partner van haar. Met hem heeft ze nog 25 mooie jaren mogen
beleven. Niet alléën Wim zal haar gaan missen.
Betsie bedankt voor alles en houdoe.
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JOEHOE, BEN JE THUIS…?
Ja hoor, als de roze vlag buiten staat zijn we thuis.
Kom je binnen? Gezellig! Maar een dringend verzoek
om een mondkapje te dragen tot je zit.
En zodra het mag schenken we weer een lekker bakje
koffie. Dan kom je toch zeker ook?

We kunnen nog niet alles verklappen maar wel een tipje van de
sluier oplichten:

ER KOMT EEN WESTERHOVENS WINTERFEESTje!
Weliswaar niet helemaal in de stijl wat we gewend zijn maar toch
compleet met glühwein, Westerhovense Blonde, bubbels om te
proosten, lekker wijntje, de geweldige loterij van Pietje Val voor het
goede doel én een eigen vuurwerk(je).
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Houd vanaf 6 december de berichtgeving in de gaten op Facebook,
de Buitengaander en Westerhoven-events websites, flyers in de bus
etc. etc.
En dan ook meteen 3 januari 2021 vastleggen in je agenda. Want in
Westerhoven vieren we het nieuwe jaar. Samen of deze keer in
kleine kring. Hoe dan ook, we vieren het!!

MIS HET NIET!!!

CADEAUTJE NODIG?
Nogmaals: Voor de feestdagen in het verschiet of gewoon om
iemand een hart onder de riem te steken. In De Buitengaander zijn
leuke aardigheidjes van lokale makelij te koop om iemand te
verrassen:

Klein bierpakket
Westerhovens Blond
€ 8,50, Groot pakket
Westerhovens Blond € 20,Of een pakketje op maat
gemaakt. Honing van de
lokale imker, Cor Vernooij,
lekker én gezond € 4,75,
origineel limited edition
Buitengaander kookschort
€ 10,-, handgemaakte
sieraden, keuze uit diverse
vormen en steensoorten € 5,-.
Leuk om weg te geven, leuk om te krijgen!
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Voedselbank

Helpt U ook mee?
De voorspelling is dat we door Covid -19 meer klanten krijgen bij de
Voedselbank.
Omdat we door Covid -19 niet aanwezig kunnen bij de acties zijn
vragen we via deze weg om uw hulp.
DE (Douwe Egberts) is een actie gestart voor de
voedselbanken.
Voor het inleveren van DE waardepunten krijgen we pakken koffie.
Helpt U ook mee? De vorige actie heeft 116 pakken koffie
opgeleverd.
Inleveren DE waardepunten bij:
Bakkerij van Heeswijk Luyksgestel van maandag 30 november
tot maandag 14 december
Bakkerij van Heeswijk Bergeijk van maandag 30 november tot
maandag 14 december.
Super Riethoven van donderdag 17 december tot donderdag 24
december.
Voedselacties van de Voedselbank Bergeijk
Fitclub de Paal van 30 november tot 14 december
Jumbo Bergeijk van 3 december tot 10 december
Super Riethoven van 17 december tot 24 december
U kunt door u gekochte artikelen bij de uitgang van de winkel in de
daarvoor bestemde kar van de Voedselbank doneren.
U kunt ook voedsel / waardepunten van DE afgeven bij de
hoofdingang van het Aquino Huis, DR.Rauppstraat 52 Bergeijk op
werkdagen binnen kantoor uren.
Wij ontvangen graag lang houdbare producten zoals: houdbare
melk, pasta, rijst, en ingeblikte groente/fruit/vis/soep.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw donatie.
Fijne feestdagen en een gezond jaar gewenst.
Voor meer informatie: www.voedselbankbergeijk.nl
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Informatie over de Vereniging Collectief
Westerhoven
Wat is de Vereniging
Collectief Westerhoven?
Op initiatief van de gemeente
Bergeijk, om te komen tot
een breed samenwerkend
verenigingsplatform binnen
Westerhoven, werd per
01.01.2020 door Marcel Das,
Frank Claas en Harrie
Neutkens de Vereniging
Collectief Westerhoven
opgericht.
In 2020 werd als eerste resultaat de bestuurlijke- en operationele
samenwerking tussen De Buitengaander en Hoefzicht bereikt. Het
vervolg hierop is aansluiting zien te realiseren van nog meer
Westerhovense organisaties.
Verenigingsdoel:
Het doel van de Vereniging Collectief Westerhoven (VCW) is om op
diverse fronten de onderlinge krachten te bundelen tussen zoveel
mogelijk Westerhovense verenigingen, stichtingen en organisaties.
Dit om een breed ondersteunend, verbindend, lerend, adviserend en
bestuurlijk platform te gaan vormen. Het geheel is de som der
delen, waarbij de kracht van de aangesloten verenigingen,
stichtingen en organisaties toeneemt door samenwerking op diverse
bestuurlijke fronten.
VCW wil binnen de snel veranderende samenleving de
Westerhovense organisaties levensvatbaar en toekomstbestendig
houden. Volgens VCW wordt het nu dan ook tijd dat ook wij in
Westerhoven gaan omdenken. Dit om het verenigingsleven krachtig
te houden en in de toekomst voor ons dorp te waarborgen.
Het bestuurlijk met elkaar samenwerken van diverse organisaties
zie je momenteel in elke Bergeijkse kern ontstaan. VCW beoogd een
samenwerkingskoepel te zijn en met haar organisaties de toekomst
van het verenigingsleven in Westerhoven veilig te stellen.
- 14 -

Relatie Vereniging Collectief Westerhoven met de gemeente
Bergeijk:
VCW beheert vanaf 2020 het subsidiebudget voor cofinanciering van
initiatieven van de bij haar aangesloten organisaties. In de
toekomst wil de gemeente het overleg met VCW en de bij haar
aangesloten verenigingen bundelen en intensiveren.
Verschil tussen Vereniging Collectief Westerhoven,
WijWesterhoven en Dorpsraad:
Met het onderling verbinden, ondersteunen, adviseren van de in het
collectief aangesloten organisaties en als gesprekspartner optreden
voor bepaalde bestuurlijke zaken voor de aangesloten organisaties
met de gemeente, verschilt de Vereniging Collectief Westerhoven
van WijWesterhoven en de Dorpsraad. VCW ziet zich als de
verbindende factor tussen haar aangesloten organisaties, waarbij de
aangesloten organisaties autonoom blijven en hun eigen identiteit,
bestuur, activiteiten en cultuur behouden. De nadruk ligt op
samenwerking. De VCW wordt bestuurd door afgevaardigden vanuit
de aangesloten organisaties en besluiten worden genomen in het
bestuur van VCW en in de halfjaarlijkse, algemene
ledenvergadering.
Huidige stand van zaken en toekomst wens:
Momenteel kent de vereniging twee aangesloten organisaties: De
Buitengaander en Hoefzicht. Gesprekken over samenwerking
worden momenteel gevoerd met WijWesterhoven en de
Dorpsondersteuner. Daarnaast zijn alle Westerhovense verenigingen
en stichtingen van harte welkom om zich bij VCW aan te sluiten.
Het huidige bestuur wordt gevormd door Marcel Das, (Voorzitter)
Harrie Neutkens (Penningmeester) en Frank Claas (Secretaris). De
wens is dit bestuur snel uit te breiden met meerdere leden vanuit
nieuw aangesloten organisaties.
Iedereen welkom:
Bij de Vereniging Collectief Westerhoven zijn alle Westerhovense
verenigingen, stichtingen en organisaties van harte welkom. Dit om
gezamenlijk, vanuit een noodzakelijke, gebundelde kracht, het rijke
Westerhovense verenigingsleven in de toekomst te kunnen
behouden en te versterken. De kracht van de samenwerking vanuit
- 15 -

één Westerhovens collectief is naar mening van het bestuur van
VCW toekomstbestendiger dan de voortzetting van de diverse
bestaande organisatorische zuilen. Naar overtuiging van VCW zullen
we op niet al te lange termijn een andere koers moeten gaan varen
die gebaseerd is op onderlinge bestuurlijke samenwerking. Dit met
het doel het verenigingsleven in Westerhoven zoveel als mogelijk te
behouden.
Vragen?:
Contactadres: Frank Claas, Meanderstraat 23 – 06/30398785 –
frank.claas@planet.nl

Opbrengst collecte Nierstichting
Collecte 2020
De huis aan huis collecte heeft in totaal
€ 340,57 opgebracht.
Namens de Nierstichting hartelijk dank
voor uw bijdrage!
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“Meester Panken” Deel 4
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.
In 1848 noteert Panken:
In het begin van Nov. rigten wij, in ons dorpje, Westerhoven,
gedurende den winter, eene sociëteit op, welke dit jaar uit 15 leden
bestond, beurtelings bij de Kind. J. Schellens en F. Aarts, des
woensdags avond gehouden werd en steeds op eene geregelde
wijze is afgeloopen. Aangezien men welligt nimmer eene dergelijke
verg. alhier had kunnen tot stand brengen, verwonderde dat
menigeen. Ook was er ’t eerste jaar geene enkele week geweest
zonder dat er vreemdelingen bij tegenwoordig waren. Ik was
president, Anton Schellens, secr. Het volgende winterseizoen wed
dezelfve ook gehouden.
Panken noemt niet de naam van de sociëteit maar het lijkt op de
oprichting van de St. Ambrosiusgilde ofwel “de Biegult”, of de
directe voorloper hiervan. In de notitie boekjes van de Biegult wordt
een datum 1854 genoemd, maar de oprichtingsdatum is eerder
geweest.
En als dat zo was, dan was Panken de eerste president en Anton.
Schellens de eerste secr.
In 1852 schreef hij dat het tijd werd om over een nieuwe
onderwijzers woning te praten. Het oude stond in de “Erpestraat”
(Aarperstraat) en was al lang zeer ondoelmatig en had een klein
onvruchtbaar tuintje.
De gemeente had een perceel, maar Panken vond dat niet goed.
uiteindelijk kocht hij zelf een perceel wat geschikt was voor de
gemeente.
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Op vrijdag 2 juli 1852 was zijn nieuwe huis aanbesteed door 3
ambachtslieden voor Fl 1365,79. Men mocht wel de goede stenen
en hout van het oude huis gebruiken. Op 5 juli werd dat afgebroken
en op 2 aug begon men aan het nieuwe huis. Op 20 aug werd de
eerste steenlegging gedaan in het midden van de muur rechts naast
de voordeur. De burgemeester legde een steen links.
Deze woning is gebouwd aan de provinciale weg tegenover het Mgr
Biermansplein.
In augusus 1858 schreef hij dat sms enige tijd bij de bouw was van
een raadhuis en een fabriek die in de nabijheid van zijn woning
gebouwd werden. Dat is op de plaats waar ook het laatste
gemeentehuis heeft gestaan. Hij noemt het raadhuis een sierlijk
gebouw met een verdieping. Ook geeft hij aan dat er niet eerder
zo’n gebouw was, maar dat men steeds een kamer huurde. En dat
was vaak in het cafe waar nu het wapen van Westerhoven zit. De
fabriek die gebouwd werd was van Jacobus van Deijck. Het was een
fabriek voor het weven van kousen. Dit is het pand links naast het
oude gemeentehuis. Het huis werd in 1859 opgeleverd.
Op 27 dec 1858 was er in Westerhoven een commissie vergadering
over de eerste harde weg doro de dorpen. Een grindweg van Belgie
naar Luyksgestel, Bergeijk, Westerhoven, Dommelen,
Valkenswaard enz.
Dit werd te Westerhoven verworpen. Later is in een provinciale
zitting in 1866 bepaald dat de weg er toch moest komen.
In 1869, op woensdag 16 febr kreeg Westerhoven een fraaije
brandspuit die in Amsterdam vervaardigd was. Nog nooit had
Westerhoven er een gehad. In het jaar ervoor waren er in de
omgeving verschillende grote branden geweest.
Door onze oud-burgemeester Wim van Nuenen is in 1981
onderzoek gedaan naar de brandweer van Westerhoven. Een eerste
reglement voor de brandbestrijding is al van 5 maart 1759, maar
dat was voor de dingbank Bergeijk, waaronder Westerhoven viel.
Bij de aanvang van ons land in 1822 werd door de nieuwe
gemeente Westerhoven dit reglement ook vastgesteld, dus de
brandweer bleef bestaan, maar zonder brandspuit.
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Tot de aanschaf werd besloten omdat er verschillende branden zijn
geweest, waaronder een huis van Samuel Lamm, de voorganger
van Meester Panken.
En in 1860 is er weer een grote brand in de Aarperstraat waarbij
Riethoven ons komt helpen met hun brandspruit. Bij die brand
werden 6 woningen en inboedels beschadigd. Vervolgens was er op
21 juni 1868 weer een brand waarbij de hulp van Riethoven met
hun brandspuit nodig was en dus ging men praten over het
aanschaffen van en eigen brandspuit. Die uiteindelijk in 1869
kwam.
Burgemeester van Nuenen deed zijn onderzoek naar aanleiding van
het 25 jarig bestaan van de vrijwillige brandweer onder leiding van
Harry Smolders.
De laatste nieuwe brandweerauto werd onthuld door oud
burgemeester Jacques van Beek. Deze auto had de naam Jacques.
Ik stond naast de oud burgemeester toen deze naam onthuld werd.
Onder het applaus daarna zei ik tegen hem: “Ik heb toch het idee
dat iedereen denkt dat deze auto naar jou genoemd is!!!!
Ik heb het verder maar zo gelaten, per slot van rekening was hij
toen de burgemeester .
De volgende keer gaan we weer verder met Meester Panken.
Jacques van Veldhoven
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Het coronavirus in Noord-Brabant op de kaart
Vanaf nu kunnen Brabanders
via een dashboard op de
website
www.brabantscan.nl eenvoudig
cijfers en ontwikkelingen rond
corona in hun eigen gemeente en provincie volgen. Het
dashboard laat meer zien dan alleen besmettingen of
ziekenhuisopnames en is een initiatief van de drie Brabantse
GGD’en Hart voor Brabant, West-Brabant en BrabantZuidoost.
Het speciale dashboard op de website www.brabantscan.nl bestaat
uit onder meer de wekelijkse test- en besmettingscijfers en het
aantal ziekenhuisopnames en overlijdens. Brabantscan geeft de
cijfers voor testen en positieven per week omdat deze een
completer beeld geven over trends dan de dagelijkse cijfers. De
cijfers zijn per gemeente, regio of voor de hele provincie te
raadplegen.
Gedrag tijdens de coronacrisis
Zijn Brabanders sinds de start van de crisis gezonder gaan leven?
Wat vinden ze eigenlijk van de coronamaatregelen? Maandelijks
geven leden van het gezondheidspanel van de GGD’en hun mening
over hun gezondheid, leefstijl en gedrag. Ook de resultaten van dit
onderzoek zijn te vinden in het coronadashboard
Actueel en overzichtelijk kennisplatform
De Brabantscan was al het brede kennisplatform voor
gezondheidsinformatie in Brabant. Met de toevoeging van deze
coronacijfers en gegevens van gedragsonderzoek biedt het platform
nu nog uitgebreidere en actuelere informatie voor elke Brabander.
Inzoomen op thema
De komende tijd diept de GGD verschillende thema’s verder uit. Op
dit moment is er meer informatie beschikbaar over
corona & genotsmiddelen en over corona, voeding & bewegen. De
aankomende weken volgt informatie over onder
andere fysiek kwetsbare groepen en psychische gezondheid.
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Gemeente berichten
Ze staan er weer, de bladkorven. In de
gemeente zijn ruim 130 bladkorven
uitgezet. Deze zijn bestemd voor de
bladeren van bomen en struiken uit
gemeentelijke plantsoenen. Graag doen
wij weer een beroep op u om de korven voor het doel te gebruiken
waarvoor zij zijn geplaatst. Samen houden wij zo onze gemeente
schoon!
U zult begrijpen dat niet op elke
straathoek en bij alle bomen een
bladkorf geplaatst kan worden. De
locaties van de bladkorven zijn in het
verleden in overleg met de verschillende
dorpsraden bepaald, waarbij ook
rekening is gehouden met de ervaring uit
het verleden aangaande het aanbod van
blad. Daarbij spelen ook diverse andere
factoren een rol, zoals de aanwezigheid
van (veel) gemeentelijke bomen en een
goede bereikbaarheid om de bakken te
kunnen legen. Ook wordt geprobeerd om
de bakken zodanig te plaatsen, dat
omwonenden daar zo min mogelijk
overlast van ondervinden. Dat kan er toe
leiden dat een bladkorf soms wat verder
bij u vandaan staat. Wij vragen daar uw begrip voor.
Dus…ligt er veel bladafval op straat? Doe het in de korven! We legen
de korven regelmatig. Volle korven kunt u melden via
www.bergeijk.nl/meldenherstel. Zo houden we de straat bladvrij
www.bergeijk.nl/bladafval.
Let op: gebruik de korven uitsluitend voor blad en bladafval. De
BOA’s van de gemeente Bergeijk zullen hier op toezien. De
bladkorven zijn NIET bedoeld voor snoei- en ander tuinafval. Graag
informeren wij u nogmaals dat u blad, maar ook snoei- en ander
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tuinafval, gratis aangeboden mag worden op onze milieustraat, aan
de Bokkenrijder 14 te Bergeijk. De milieustraat is geopend op
maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 - 17.00 uur en op
zaterdag van 10.00 - 16.00 uur.

Winkelen en boodschappen doen
Winkelen en boodschappen is in tijden van corona anders dan
normaal. Welke maatregelen gelden en wat kun je doen om veilig te
winkelen? Bekijk het overzicht.
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Jongeren en alcohol
Op 2 november gaat de landelijke campagne Zien Drinken. Doet
Drinken. van start. De campagne heeft als doel ouders, familie en
andere volwassenen in de omgeving van kinderen en jongeren
bewust te maken van de invloed die zij hebben op de opvattingen
over alcohol en het toekomstige drinkgedrag van kinderen.
Onderzoek van het Trimbos Instituut heeft aangetoond dat kinderen
en jongeren die anderen zien drinken zelf een grotere kans hebben
om ook (meer) te gaan drinken. Kinderen en jongeren zien het
drinken van alcohol overal om zich heen en dit heeft invloed om de
ontwikkeling van hun eigen mening en gedrag als het gaat om
alcohol. Vooral het gedrag van belangrijke rolmodellen, zoals ouders
en vrienden hebben invloed. Het onderzoek laat zien dat met name
het alcoholgebruik van bijvoorbeeld ouders in het bijzijn van hun
kind het toekomstig alcoholgebruik van het kind beïnvloedt.
Kinderen die hun ouders zien drinken denken vaak positiever over
alcohol en het effect hiervan dan kinderen die hun ouders niet zien
drinken. Al vanaf jonge leeftijd (2 jaar) lijkt het voorbeeldgedrag
van ouders invloed te hebben.
Niet alleen het voorbeeldgedrag van ouders is van belang, ook het
gedrag van vrienden en leeftijdsgenoten speelt een belangrijke rol.
Jongeren die hun vrienden en leeftijdsgenoten zien drinken, hebben
een grotere kans dit zelf ook te doen. Daarnaast worden jongeren
ook beïnvloedt door alcoholreclame en gedrag dat in media,
bijvoorbeeld in films of series, wordt laten zien.
Het geven van het goede voorbeeld is dus erg belangrijk en als
ouder heb je wel degelijk veel invloed op het drinkgedrag van uw
kind. Maar wat kun je als ouder, naast het geven van het goede
voorbeeld, nog meer doen? Een aantal tips:
 Stel duidelijke regels. Begin met grenzen stellen als kinderen
elf of twaalf zijn. Dan beginnen ze vaak al met
experimenteren. Voor die tijd moeten kinderen al op de
hoogte zijn van de regels: ze zullen het verbod dan ook
makkelijker accepteren.
 Schenk geen kinderchampagne of andere alcoholvrije
drankjes. Ook hiermee leer je kinderen dat een feest niet
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zonder drank kan en versterk je de norm dat alcohol normaal
is.
Beperk de beschikbaarheid van alcohol. Jongeren gaan
eerder met alcohol experimenteren als ze een fles drank uit
de kast of kelder kunnen pakken.
Laat jongeren niet ‘thuis leren drinken’. Onderzoek laat zien
dat de gedachte dat dit beter zou zijn achterhaald is.
Jongeren die met ouderlijke supervisie thuis mogen drinken,
drinken meer dan jongeren die dat niet mogen. Ook is er bij
de ‘thuis lerende‚’ jongeren vaker sprake van
alcoholmisbruik.
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Duurzaam reizen

Duurzaamheidstip van de maand
Reizen zorgt voor een flink deel van je CO2-uitstoot. De keuze
van je vervoermiddel voor je dagelijkse vervoer maken dus
verschil voor het klimaat.
1. Zorg voor een goede bandenspanning. Veel auto’s rijden
met een te lage bandenspanning. Dat kost extra
brandstof en dus extra CO2 uitstoot. Fietsen of lopen
belast het milieu het minst. Ook in Bergeijk en de regio
worden snelle fietsroutes aangelegd. En bewegen is ook
nog gezond!
2. Staat jouw auto een groot deel van de tijd stil? Dan is een
deelauto waarschijnlijk goed te doen. Je kan een auto
delen met buurtgenoten of kiezen tussen aanbieders.
3. Elektrisch aangedreven vervoer is een schonere keuze
dan vervoermiddelen met een uitlaat.
4. Als je een auto koopt, kies dan een nieuw, zuinig model
en reis bij voorkeur met anderen samen. Oudere auto's
zijn aanzienlijk slechter voor het milieu.
5. Oudere brommers en scooters zijn echte luchtvervuilers.
Het ergst zijn modellen met een tweetaktmotor.
6. Tijdens deze coronatijd zijn meer mensen thuis gaan
werken. Probeer dit straks, in overleg met je werkgever,
ook te doen. Als je minder vaak op de weg bent met de
auto, belast je het klimaat het minst.
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Thuis werken in coronatijd
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Nieuws van Fanfare Irene
Fanfare Irene Westerhoven 70 jaar
Fanfare Irene, de spil in de Westerhovense samenleving!
Viering 70 jaar fanfare Irene
Door de uitzonderlijke omstandigheden
ontstaan door het Covid-19
virus konden wij dit jaar helaas dit
bijzondere lustrum niet vieren.
Hiervoor stond in november een speciaal
themaconcert op het programma. We hopen
dit nu volgend jaar alsnog te kunnen doen.
De data hebben we alvast gereserveerd.
Noteert u alvast 13 en 14 november 2021 in
uw agenda. Tot dan !!
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 of via
skype of in 2 groepen repeteren in de grote zaal van de
Buitengaander, nog steeds aangepast en conform de regels van het
protocol van de overheid, waaronder bv. 2 m afstand houden voor
blazers.
Meedoen als volwassene 30+ 40+ 50+ ……
Kom gewoon eens op dinsdagavond naar De Buitengaander. Daar
repeteert vanaf 20.00 uur het groot orkest. Er is dan altijd 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. We regelen dan enkele instrumenten en
vertellen u er wat over.
Namens fanfare Irene,
Jack van Beek (voorzitter)
Informeer bij het bestuur of stuur een mail naar:
fanfare.irene@upcmail.nl
Muziek maken daar word je blij van!!
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Kennisquiz deel 6
Vraag en antwoord, test uw
algemene kennis op het
gebied van Aardrijkskunde,
Wetenschap en Europa!!
1 Halloween is oorspronkelijk
afkomstig uit?
A Italië
B Zweden
C Ierland
2 Wat is een ander woord voor een
vleesetende dieren?
A herbivoren
B carnivoren
C omnivoren
3 Wat is een eskimorol in kajak-thermen?
A een duik in het water maken
B ondersteboven in het water hangen
C 360grd rond draaien in het water
4 In welk land vindt men lego-land?
A Oostenrijk
B Engeland
C Denemarken
5 Zonnecrème beschermt je huid tegen?
A ultraviolette stralen
B infrarode stralen
C fluorescerende stralen
6 De duur van een zwangerschap bij een vrouw duurt?
A 36 weken
B 38 weken
C 40 weken
7 De grootste haai is wel 18 m, hoe lang is de kleinste haai?
A 20 cm
B 100 cm
C 200 cm
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

In Normandië bij Mont-Sant-Michel, kun je een
bezoek brengen aan?
A de oude-burcht
B de kerk-ruïne
C het abdij-complex
Welk metaal komt in natuurlijke vorm voor als vloeistof?
A zink
B kwik
C nikkel
Welke stadia wordt doorlopen alvorens er een vlinder ontstaat?
A pop-ei-rups-vlinder
B ei-rups-pop-vlinder
C ei-pop-rups-vlinder
Uit welke 2 disciplines bestaat Biatlon?
A trampoline-springen en karabijn-schieten
B langlaufen en trampoline-springen
C langlaufen en karabijn-schieten
Welke bloemen ziet men met Allerzielen vaak op graven?
A witte lelies
B chrysanten
C narcissen
Wat noemen we een “jetlag”?
A als we sneller vliegen dan het geluid
B vermoeidheidsverschijnselen bij kruisen tijdzones
C een zakenreis met een straalvliegtuig
Welk muziekinstrument maakt men uit holle eucalyptustakken?
A de panfluit
B de didgeridoo
C de mondharp
Welk Scandinavisch land ligt niet aan de Noordzee?
A Noorwegen
B Denemarken
C Finland
Hoe groot is de baby van een blauwe vinvis?
A 7 meter
B 9 meter
C 11 meter
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17 Welke stof behoort niet tot de koolstoffamilie?
A diamant
B asfalt
C roet
18 Welk dier leefde ook in de tijd van de dinosaurussen?
A de libel
B de arend
C de olifant
19 Een bokser wordt Knock-Out verklaard na..?
A 5 seconden
B 10 seconden
C 15 seconden
20 Wat is geen naam voor een wijnsoort en een streek?
A beaujolais
B rosé
C bourgogne
21 Welke sterke winden noemt men tornado’s?
A zware stormen zonder regen
B wervelwinden met een brede slurf
C krachtige zeewinden
22 De speciale snavel van de flamingo gebruikt hij om?
A als schop om vissen uit het water te scheppen
B als zeef om diertjes en plantjes te filteren
C als hamer om planten van de bodem los te kloppen
23 In Nieuw-Zeeland zijn?
A evenveel schapen als inwoners
B tweemaal zoveel schapen als inwoners
C tienmaal zoveel schapen als inwoners
24 Welke soort van waterval bestaat niet?
A de trapwaterval
B de stuifwaterval
C de cascadewaterval
25 Wat betekent in de sport het woord karate?
A bloot voetgevecht
B beenstoot
C lege hand
De antwoorden vind je op de laatste blz. succes JB
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Sinterklaas rebus
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Oplossinggen, antwoorden, kopij inleveren
Oplossing Herfstpuzzel MikMak november:
HEKSENKRING

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

Betreft KERSTEDITIE !!

do. 10 december, uiterste datum inleveren kopij MikMak jan. 2021,
za. 19 december, uitgave MikMak januari 21, 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

