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Voorwoord
Beste MikMaklezer,
U leest de kersteditie van de MikMak. 2020 was een bijzonder jaar.
Als makers van de MikMak hopen we u veel leesplezier bezorgd te
hebben. Ook al hebben we vaak en veel moeten berichten over
annuleringen en van alles wat niet door kon gaan. We blijven echter
ons best doen om ons dorpsblad goed gevuld te houden.
Maar weet u hoe veel mede-Westerhovenaren de MikMak eigenlijk
lezen? We zijn erg trots op onze abonnees. Op de deurmat van
maar liefst 200 Westerhovense huizen valt iedere maand de
papieren versie van de MikMak. Per mail versturen we er
maandelijks zo’n 150. Daarnaast wordt de MikMak maandelijks ook
nog eens zo’n 300 tot 400 keer gedownload via www.westerhovenevents.nl. Dit varieert per maand.
Dus…zo’n 700 exemplaren per maand! En die worden
waarschijnlijk vaak ook nog door meer dan 1 persoon gelezen. Nog
lang zo slecht niet voor een dorp met 2000 inwoners.
Reden te meer dat bestuur en vrijwilligers zich zo graag blijven
inzetten om er iedere maand weer iets moois van te maken. Nu we
toch bezig zijn…wat en wie is er nu allemaal voor nodig:
José Hoeks is al bijna 33 jaar betrokken bij ons blad. Zij zorgt voor
de financiën en coördineert het vergaren met de vrijwilligers en het
bezorgen en houdt het abonneebestand bij.
In 2007 kwam de MikMak in zwaar weer en was het op sterven na
dood. Naar idee van Jack van Beek en Frank Claas mocht dit niet
gebeuren en zij besloten de MikMak te reanimeren. Door het
toepassen van de abonnee formule en het niet meer gratis huis aan
huis bezorgen lukte dit. Hiermee werd de MikMak een nieuw leven
ingeblazen. Sindsdien kan de MikMak overeind blijven omdat de
“papieren” abonnees een kleine bijdrage betalen en enkele
bedrijven en particulieren de MikMak sponsoren.
Jack en Frank vormen naast Jo, Sophie en José nog steeds het
MikMak team.
Vanaf 2016 vormt Jo Coppens de eenkoppige redactie en zorgt zij
iedere maand dat de MikMak gevuld wordt met artikelen,
agendaoverzichten, zorgt zij voor leuke puzzels en kleedt het geheel
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aan met plaatjes en foto’s. Sinds dit jaar assisteer ik (Sophie
Blummel) Jo met de redactie en probeer ik mee te denken hoe de
MikMak eventueel ook bij de jongere lezer wat meer onder de
aandacht kan komen.
En dan hebben we ook een legertje aan vrijwilligers die op de
vrijdag van verschijning bij Hoefzicht alle bladen die van de drukker
komen vergaren, vouwen en nieten tot boekjes. Deze worden dan
verdeeld over wijken en vervolgens weer door andere vrijwilligers
rondgebracht. En in de maand december hebben zij dus een extra
grote ronde omdat deze editie bij alle Westerhovense huizen
bezorgd wordt.
Wij danken iedereen voor het aanleveren van hun bijdrage aan deze
kersteditie. Blijkbaar zijn we in Westerhoven een echt puzzelvolk.
Dit maken we op uit de vele puzzels die zijn aangeleverd. Dus….veel
plezier ermee.
Wij wensen iedereen veel leesplezier en horen heel graag wanneer u
ideeën heeft of wanneer u iets te melden heeft voor in ‘onze
MikMak’. Wij wensen u fijne, gezellige kerstdagen en alle goeds voor
een 2021 in goede gezondheid. Zorg goed voor uzelf en voor elkaar!
Met vriendelijke groet,
Het MikMak-team
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Activiteiten voor ouderen
Januari 2021
Hoefzicht is (voorlopig) nog gesloten voor alle activiteiten, m.u.v. de
Dagbesteding! Zodra er wijzigingen zijn wordt dit via diverse
kanalen kenbaar gemaakt. Volg ons ook op Facebook!
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
08.50 – 09.50
13.30 – 16.30
13.30 – 16.30
14.00 - 16.00

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

donderdag
17.30

eetpunt bij Woest*

vrijdag
9.30 – 12.00
12.00 - 13.30
13.30 - 16.00

08 – 15 – 22 - 29
dagbesteding
lunch*
dagbesteding

vrijdag
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00

08 – 15 – 22 - 29
bewegingstherapie*
bewegingstherapie*

vrijdag
13.30

29
vergaren van de MikMak

-4-

* het is nog niet
bekend wanneer
deze activiteiten
weer starten

Programma bij de dagbesteding
08 januari
Nieuwjaarsviering / Quiz
15 januari
Creatief
22 januari
Soep koken
29 januari
Kienen
Programma KBO*
Op vrijdagmorgen en vrijdagmiddag bestaat de mogelijkheid om
deel te nemen aan de dagbesteding. Hier worden door mevr. J.
Geudens (Joke) van Team Oktober wekelijks, gezellige, zinvolle
activiteiten georganiseerd. U vindt de activiteiten maandelijks in de
MikMak weergegeven. Ook in corona tijd als er veel stilligt, gaat de
dagbesteding door, mede advies van onze regering. Dit om de
vereenzaming tegen te gaan.
Op zowel de vrijdagmorgen als de vrijdagmiddag zijn er nog
voldoende mogelijkheden om deel te nemen aan deze activiteiten.
Ook hier geldt: “hoe meer zielen, hoe meer vreugd”.
Voor informatie, om u aan te melden of om eens mee te komen
doen, kunt u contact opnemen met: J (Joke) Geudens, medewerker
dagactiviteiten. Mail: j.geudens@zorginoktober.nl, tel: 06-51748207
De koffie staat klaar, maar nog belangrijker, U bent van harte
welkom!
Het bestuur van Hoefzicht wenst alle lezers ondanks alles fijne maar
vooral gezonde dagen en een goede jaarwisseling. We hopen op een
snelle (her) start van onze activiteiten in 2021!
Let op jezelf maar ook op elkaar…..

Samen koken, samen eten
De coronamaatregelen laten nog geen mooie
vooruitzichten zien. In januari dus nog geen
SKSE. Wel wensen we onze gasten prettige
feestdagen in de hoop dat we in de volgende
Mikmak een positiever berichtje kunnen plaatsen!
Groetjes Joan.
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SJVW Oliebollenactie 2020

Ook dit jaar staan we paraat om op donderdag 31
december oliebollen te bakken. Tussen 10:00 en
16:00 worden de verse bollen op het kerkplein
verkocht. Met de opbrengst van deze actie
worden de SJVW zomeractiviteiten voor de
Westerhovense jeugd bekostigd, verder wordt een
deel van de opbrengst gedeeld met de
plaatselijke horeca (Wapen van Westerhoven, Bij de Neut en Woest)
die het mede mogelijk maken om dit te kunnen organiseren.
Vanwege de huidige regelgeving zal de
verkoop iets anders gaan dan
voorgaande jaren, hierover volgt nog
meer informatie via Facebook, Instagram
en de folder die je eind december in de
bus kan verwachten.
Tot dan,
Namens het SJVW-team

Opbrengst collecte Nationaal MS Fonds
Met de huis aan huis collecte werd dit
jaar € 402,50 opgehaald. Namens het
MS Fonds en de collectanten willen
wij u hartelijk danken voor uw
bijdrage.
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Westerhoven Events
Met de site Westerhoven-Events,
bedoeld voor en door
Westerhoven, proberen wij je zo
goed en breed mogelijk te
informeren over het reilen en zeilen van al het gebeuren in
Westerhoven. Deze site is alweer een aantal jaren in de lucht. Per
01 januari 2020 onderging de site een flinke metamorfose. Dit jaar
kent de nieuwe Westerhoven-Events site al zo’n 10.000 bezoekers
en werden er 21.400 pagina’s bekeken. De site is via de computer,
tablet, telefoon en socialmedia links te raadplegen via het adres
www.westerhoven-events.nl
Uitgangspunt van de site is de Westerhovense evenementen
kalender. Op deze kalender worden alle Westerhovense
evenementen geplaatst, zodat je altijd op de hoogte bent van
hetgeen er allemaal in ons dorp te beleven valt. Ook kun je bekijken
of evenementen niet op eenzelfde datum gepland worden. Je kunt
jouw evenement op eenvoudige wijze aanmelden. Plaatsing van en
nieuws rondom een evenement is altijd gratis.
De site is, naast de evenementen kalender, een web platform
waarop vele links naar Westerhovense verenigingen te vinden zijn.
Ook wordt er aandacht besteed aan zaken zoals Westerhoven in het
nieuws, de Westerhovense Kwis, de digitale MikMak, wandel- en
fietsroutes rond Westerhoven, het huizenaanbod, de horeca en
allerlei verdere wetenswaardigheden.
De inhoud en kwaliteit van Westerhoven-Events staat of valt met de
actualiteit en de volledigheid. Daarom wordt aan elke organisator
van een evenement verzocht om, via de homepage van de site het
evenement aan de redactie door te geven. Dit is heel eenvoudig te
doen via het formulier op de homepage. Het evenement wordt zo
spoedig mogelijk op de site geplaatst en diverse keren gepromoot
via social mediakanalen. Heb je een blog of vlog? Stuur deze naar
info@westerhovenevents.nl en deze wordt, eveneens gratis, op de
site geplaatst. Wil je graag weten wat de Westerhoven-Events site
te bieden heeft? Kijk dan zelf eens op www.westerhoven-events.nl
Met vriendelijke groeten,
De Westerhoven-Events redactie
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Westerhovense Quarantaine Kwis
Ondanks dat het Coronavirus
ons al geruime tijd in de ban
houdt, vond het Westerhovense
Kwis comité het toch weer hoogste tijd worden om een
Westerhovense Kwis te gaan houden.
De uitvoering van de Kwis moest natuurlijk wel allemaal binnen de
RIVM-richtlijnen en geldende overheidsmaatregelen passen.
Hierdoor konden de Kwisdeelnemers elkaar niet fysiek ontmoeten
en was het een voorwaarde dat de Kwis in de eigen gezinsbubbel
gespeeld moest worden. Het kon dus maar op één manier: Op
afstand en in de vorm van een gezinskwis. Gelukkig bestaat
tegenwoordig de mogelijkheid tot het livestreamen van beeld en
geluid.
We gingen in september dan ook op zoek naar een professioneel
bedrijf die de livestream voor ons kon verzorgen. Hierbij zijn we
uitgekomen bij het bedrijf: Livestream-service.nl uit Geldermalsen.
Dit bedrijf bood de gewenste mogelijkheden om de Kwis live bij
iedereen in de huiskamer te brengen. Om als organisatie voldoende
ruimte en mogelijkheden te hebben, kozen we er voor de Kwis in De
Buitengaander op de bühne te zetten.
Nadat de mogelijkheden duidelijk waren, zijn we aan de slag
gegaan met de inhoud en vorm van de Kwis. De inschrijving werd
begin oktober opgestart en dagelijks kwamen er inschrijvingen
binnen. Hierbij stond de teller op het einde van de inschrijftermijn
maar liefst op 96 ingeschreven teams. Mooi en voor ons erg
motiverend om met zoveel enthousiaste teams de Kwis te kunnen
gaan spelen! Op de Kwisdag, 28 november zijn we om 16:00 uur in
De Buitengaander op gaan bouwen.
Om 19:00 uur hadden we alles klaar en in de lucht. Het feest kon
beginnen! Klokslag 19:30 uur werd door Frank Claas de Kwis
geopend. Op het programma stonden 5 verschillende
vraagcategorieën die onder leiding van Fer van Maasakkers met
Kahoot gespeeld werden. Ook waren er een aantal Bingo rondes
onder leiding van Noa van Beek voorzien. Het gehele secretariaat
van de Kwis was deze avond in goede handen bij Sandra van Beek.
Wij als Kwisteam konden via Zoom de beelden van de mensen thuis
aanschouwen. Deze beelden, vooral die van de prijswinnaar per
ronde werden tijdens het telefoongesprek dat algemeen presentator
Joost van Beek met het winnende team voerde, via de livestream
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uitgezonden. Een prachtig technisch hoogstandje dat Gerrit en
Stefan, medewerkers van Livestream-service.nl, telkens voor jullie
verzorgden. De Kahoot vragenrondes werden gepresenteerd door
het nieuw ontdekte Westerhovense presentatie talent Juul van der
Zanden. Geweldig hoe Juul, in samenspraak met Joost, een en
ander aan elkaar wisten te praten. Om 23:20 uur was het finalespel
beklonken en kon team de Beukennootjes hun overwinning gaan
vieren. Hiermee kwam er een einde aan een bijzondere
Westerhovense Kwisavond. Wij als organisatie hopen dat jullie er
net zo veel van genoten hebben dan dat wij dat hebben gedaan. De
Kwisvorm was voor ons een nieuw probeersel maar is naar ons idee
wel op alle fronten geslaagd en een succes geweest. Nu maar weer
op naar de volgende Kwis, ergens in 2021. Wanneer precies en in
welke vorm: ook dat is voor ons momenteel een groot vraagteken.
Dat er in 2021 een volgende Kwis komt, dat is voor 100% zeker!
Met vriendelijke groet,
Kwisteam Westerhovense Kwis.
Reactie van een deelnemer:
De Quiz
De quiz was nauwelijks begonnen
Of we stonden al op plaats drie
Ik dacht, we hebben al gewonnen
Toen kwamen die boren en dat wist ik nie
We zakten toen gestadig
Naar de onderste regionen
We deden nog mee, alleen voor spek en bonen
Het lot was ons niet genadig
Gezellig was het allemaal wel
En knap georganiseerd
Maar voorwaar geen kinderspel
We hebben ons tot het uiterste geweerd
Maar wil je wel geloven als ik je vol spijt vertel
Dat ik voor die boren niet heb doorgeleerd
Mik
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Buitengaander Berichten
IDEEËN GEZOCHT
Beperkt open, protocollen, wat mag wel, wat
mag niet. Het zijn onzekere tijden, ook voor ons
gemeenschapshuis.
Het liefst willen wij alle bewoners van
Westerhoven gastvrij ontvangen in ons en
JULLIE gemeenschapshuis. Voor 2021 willen we
met jullie samen naar die stip in de horizon
gaan met veel ruimte voor nieuwe initiatieven, klaar voor de
toekomst. Wat moeten we gaan organiseren om straks weer als het
hart van een bruisende gemeenschap te functioneren waar jong en
oud elkaar ontmoeten? Ook willen we graag alle nieuwe bewoners
van Westerhoven betrekken bij onze gemeenschap en welkom
heten.
HIER HEBBEN WE JULLIE INPUT VOOR NODIG!
Dit is je kans om die leuke activiteit, workshop of cursus, waarvoor
je nu met de auto op pad moet, naar je eigen dorp te halen.
Laat ons eens weten wat jij graag zou willen. Alle suggesties zijn
welkom. Bel met een van onze beheerders; Marloes, Margreth of
Diny, 040 2013961, stuur een mail naar info@buitengaander.nl of
loop gewoon eens binnen.
Enkele vragen die bij ons leven:
- Heb jij suggesties voor activiteiten die we in De Buitengaander
kunnen organiseren?
- Wij denken aan een uitgebreid workshop programma. Zou jij je
voor een workshopprogramma inschrijven en zo ja, wat voor
workshops zouden dat moeten zijn?
- Ken jij mensen die een leuke / interessante workshop kunnen
verzorgen?
- Zijn er kinderen die creatieve activiteiten willen volgen?
- Ben of ken jij iemand die kunstzinnige kinderactiviteiten in onze
hobbyruimte wil opstarten?
- Andere initiatieven??
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We staan open voor alle nieuwe ideeën, leven in de brouwerij voor
alle leeftijden…HELP JIJ ONS OP WEG?
Start CURSUSSEN
In januari starten weer een nieuwe reeks beeldhouwlessen (reeksen
van 6 lessen) en schilderlessen (reeks van 12 lessen). Wees er snel
bij want vol = vol.
Beeldhouwlessen zijn op maandag- of dinsdagmiddag of
woensdagochtend. Het schilderen vindt plaats op vrijdagochtend.
Heb je interesse? Bel met De Buitengaander 040 2013961. Kijk ook
op onze website: www.debuitengaander.nl/cursussen voor meer
cursusinformatie. Daar vind je ook andere cursussen die in De
Buitengaander plaats vinden.
KNUTSELCLUB
Kleine jeugdcentrale
Om de veertien dagen, op donderdag van 15.00 uur tot 16.00 uur is
er een superleuke knutselclub voor jongens en meisjes van groep 3,
4 of 5. Op donderdagmiddag kom je na school naar De
Buitengaander. De club begint met ranja en iets lekkers en dan ga
je knutselen. De leiding verzint steeds weer iets anders om te gaan
maken. Kijk maar eens wat er al geknutseld is:
Herfstslinger
en Halloweenknutsels:
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Een taartschaal met
gebakjes:

Je kunt je opgeven als je naar De Buitengaander komt op de
donderdagmiddag dat de knutselclub er is. Op onze website staan
alle data van dit seizoen.
Het kost € 1,- per keer, dat breng je mee als de club begint.
Open Voor…
Als de vlag buiten staat zijn we geopend maar wat niet iedereen
weet is dat de zalen gewoon in gebruik mogen zijn met een
maximum aantal gasten per ruimte. Informeer gerust: 040
2013961 of info@buitengaander.nl
PMD- EN LUIERZAKKEN
Tijdens onze openingsuren zijn PMD- en luierzakken af te halen in
De Buitengaander. Omdat we geen grote
voorraad hebben vragen we iedereen niet
meer dan 2 rollen van ieder soort per
huishouden mee te nemen en ze niet voor
andere doeleinden te gebruiken dan waar ze
voor verstrekt worden. Zijn we gesloten? Bij
café-zaal ’t Wapen van Westerhoven kun je
ook terecht voor PMD- en luierzakken.
7 dec t/m 29 dec.
30
03
04
07

dec.
jan
jan t/m 8 jan
& 21 jan

AGENDA
Verkoop Winterfeestartikelen
webshop www.westerhoven-events.nl
Bezorging bestellingen Winterfeest
Klein Westerhovens Winterfeest
Afhalen loterijprijzen
Knutselclub Kleine Jeugdcentrale
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Westerhovens Winterfeest
Westerhoven zou Westerhoven niet zijn als
we geen feestje kunnen organiseren dat
veilig is en binnen de huidige maatregelen
valt. Het comité en vrijwilligers hebben de
koppen bijeen gestoken, plannen gesmeed
en handen ineen geslagen voor het
Westerhovens Winterfeest 2021.
De 12e editie wordt gevierd op zondag 3 januari met rond de klok
van 18.00 uur een stil ‘vuurwerkmoment. Een moment om stil te
staan bij het nieuwe jaar, een moment om een stille wens de lucht
in te sturen en een gedachte te wijden aan wie het nodig heeft.
Noteer het in je agenda want hierover volgt later meer nieuws.
Een groot deel van het assortiment wat we tijdens het Winterfeest
in de kraampjes verkopen wordt nu via de webshop aangeboden.
Koop al je lekkers via www.westerhoven-events.nl. Daar vind je
alles om je in Westerhovens Winterfeestsferen te wanen en
daarmee thuis een heerlijk Winterfeest te vieren. Want dat is wat
we gaan doen: in een Corona-veilige omgeving genieten van een
winterfeestje waar we zelf een sublieme happening van gaan
maken. Ook al zijn we niet bij elkaar, vier gewoon je eigen feest. En
toost op het nieuwe jaar met betere vooruitzichten!
Van 7 december tot en met 29 december 2020 is de webshop
geopend. Neem een kijkje, bestel wat lekkers en steun vooral het
goede doel.
En niet te vergeten; wanneer je in de webshop je feestartikelen
koopt, steun je daarmee ook de Westerhovense Horeca want we
willen hen zeker niet kwijtraken, het zijn toch al zo’n moeilijke
tijden.
In de voorbereiding tot het feest zijn Pietje Val en zijn metgezellen
de prijzen voor de loterij aan het prepareren en de enveloppen aan
het vullen om de dansmarietjes te verblijden met de opbrengst van
de loterij. Piet geeft de opbrengst van zijn loterij altijd aan een goed
doel en komend Winterfeest is dan ook voor de dansmarietjes onder
het motto: “Laat de Leuterhannekes niet in hun hempie staan”!
De Leuterhannekes bestaan in 2021 50 jaar en voor het
jubileumjaar zijn nieuwe kostuums zéér gewenst en nodig.
Weer een prachtig initiatief van Piet. We missen wel de gezelligheid
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die altijd rond zijn kraam heerst, met de lachers op zijn hand maar
dat houden we dan te goed voor een ander jaar.
Koop dus flink wat loten voor dit goede doel.
De enveloppen kosten € 1,- per stuk.
Voor € 10,- krijg je 11 enveloppen, eentje gratis dus. (Vul er 10 in
op de webshop, de gratis envelop regelen wij achter de schermen
bij jouw bestelling). De bezorging van de loterijenveloppen is op 30
december. Het ophalen van de prijzen kan vanaf 4 januari t/m 8
januari 2021, tegen overlegging van het lot, gedurende de
openingstijden, in De Buitengaander.
De vrijwilligersgroepen die andere jaren de op- en afbouw van de
hutjes verzorgen, de kraampjes mee bemensen en zich voor alle
andere bijkomende taken inzetten, staan voor deze versie van het
Westerhovens Winterfeest klaar om alles achter de schermen voor
te bereiden, in te pakken en klaar te maken voor bezorging.
Alle bestellingen van de webshop worden 30 december door hen
bij jou thuis afgeleverd. Zorg dat ze in ontvangst genomen kunnen
worden. Laat evt. een briefje achter als je niet thuis bent waar de
bestelling achtergelaten kan worden of vermeld bij de bestelling een
ander afleveradres. Bezorging binnen Westerhoven is gratis. Voor
bezorging buiten Westerhoven gelden de tarieven van de
pakketbezorger. Voor meer informatie zie onze webshop op
www.westerhoven-events.nl
Verder wordt op deze dag, 30 december, een aardigheidje bezorgd.
Want het draait uiteindelijk om een feestje op 3 januari, een
winterfeestje waar we zelf allemaal een steentje aan bij kunnen
dragen met een feestelijk verlichte voortuin! Het comité
Westerhovens Winterfeest hoopt dat jullie daar massaal gebruik van
maken en het begeleidend schrijven opvolgen. Want dán wordt het
Westerhovens Winterfeest 2021 pas echt een
Westerhovens feest zoals alleen Westerhoven dat kan. Laat je
verrassen en doe vooral mee!! MIS HET NIET!!!
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De Buitengaander wenst iedereen
fijne feestdagen en voorspoed en geluk in het
nieuwe jaar!
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Carnavalszittingen 2021

Normaal gesproken kon je in MikMak
Kersteditie een enthousiast verhaal
lezen over de aanstaande
Carnavalszittingen, die traditiegetrouw
in het derde weekend van januari
plaatsvinden. Helaas moeten wij je nu het droevige nieuws brengen
dat er in januari 2021 door de Corona uitbraak helaas geen
zittingen zijn. Als commissie hebben we samen met alle
medewerkers diverse keren naar allerlei alternatieven gekeken,
maar het risico om wat dan ook uit te gaan rollen achten wij op dit
moment te hoog. Geen zittingen kunnen houden, uitgerekend in het
50e jubileumjaar wie had dat ooit gedacht!
Maar…… we gaan zeker niet bij de pakken neerzitten en blijven onze
creativiteit en saamhorigheid volop benutten om je toch ook in 2021
alsnog een zittingsavond voor te gaan schotelen. Als de alsdan
geldende situatie en de regelgevende omstandigheden het toelaten,
denken we aan een zomereditie die medio juni/juli plaats gaat
vinden.
Koffiegat zonder zitting is immers ondenkbaar en als het enigszins
kan gaan we er de komende zomer voor. Je kunt de ontwikkelingen
volgen via de MikMak en op de site www.westerhoven-events.nl
Met vriendelijke groet,
Zittingscomité en alle medewerkers Koffiegatse Zittingen.
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Berichten rondom kerk en parochie
KERST 2020

Jaar na jaar gaat het erover: “Zal het dit jaar een
witte Kerst worden?”. Daar krijgt men immers
bepaalde gevoelens bij. Ja; een witte Kerst heeft
wel wat. Maar dikwijls worden we teleurgesteld.
Toch geen witte Kerst…en dat nu reeds
verschillende jaren.
Dit jaar spelen er nog heel andere dingen mee. Zouden er echt niet
meer dan drie mensen op bezoek kunnen komen? Wat gaan we
doen indien de maatregelen, vanwege gezondheidsredenen, nog
meer worden aangescherpt? Waar is er nog een kerstmarkt te
vinden? Samen gezellig uit eten kan ook al niet! Mogen er dan echt
maar 30 mensen in zo’n groot kerkgebouw de nachtmis bijwonen?
En waar zijn de koren die, jaar in jaar uit, zo mooi als engelen
zingen? Dit alles grijpt ons zeker zoveel meer aan dan het verlangen
naar die ‘witte Kerst’ van de voorgaande jaren. Ieder normaal mens
heeft het er moeilijk mee. Ieder van ons voelt of ervaart dit op zijn
eigen persoonlijke manier.
Ondanks deze teleurstellingen zou ik ergens op willen wijzen nl. dat
in de koude Kerstnacht het kindje Jezus werd geboren en nog wel in
een armzalige stal. Zijn vader en moeder hadden een lange reis
achter de rug en waren vermoeid. De deuren van de herbergen
(onze huidige hotels) bleven voor hen gesloten.
En toch: doordat Jezus werd geboren kwam er vreugde, ontroering
en dankbaarheid. Zelfs in zo’n mate, dat ze daarbij al hun doorstane
moeilijkheden van de reis en hun armoedig onderkomen vergaten.
Het raakte hen niet meer zo erg. Er ging een ster schijnen boven de
stal. Die was prachtig en zo bijzonder. Zo’n ster hadden zij nooit
eerder gezien. Ze hoorden engelenkoren zingen van vrede op aarde!
Eenvoudige, arme herders kwamen nieuwsgierig kijken en waren
geheel onder de indruk van het kind in de kribbe. Ze knielden vol
ontroering bij de kleine Jezus neer.
Dit is wat ik ieder, ondanks de vele moeilijkheden die we nu
doormaken, toewens: vreugde om Gods Zoon die als een klein en
kwetsbaar baby’tje tot ons kwam. Het is Gods Zoon, die jouw en
mijn liefde en warmte zoekt. Wat we aan de naaste doen, is aan
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Hem gedaan. Onze kleine hartelijke blijken van waardering, van
belangstelling voor de mensen om ons heen, zijn als het ware als
een geschenk gegeven aan de pasgeboren Jezus in de kribbe. Ieder
van ons kan dit. Het hoeft niet duur te zijn en misschien krijg je er
nog wel veel meer voor terug. Een Zalig Kersfeest en toch alle
zegen en voorspoed voor het nieuwe jaar toegewenst,
pastoor Luc Buyens
De kerk is open in de kerstperiode.
Voor bezoek aan de kerststal die binnen in de kerk staat
opgebouwd, kunt u gewoon binnenlopen:
zondag 13, 20 en 27 december en
Eerste en Tweede Kerstdag steeds van 14.00 tot 16.00 uur.
Helaas is er dit jaar geen buitenkerststal.
Daarnaast zijn er vieringen:
Zaterdag 19 december, 19.00 uur eucharistieviering
Donderdag 24 december Kerstavond
19.00 uur kindergebedsviering
20.30 uur kerstnachtviering
Vrijdag 25 december Eerste Kerstdag, 11.00 uur eucharistieviering
Zaterdag 26 december Tweede Kerstdag, 19.00 uur
eucharistieviering
Donderdag 31 december Oudjaar, 19.00 uur eucharistieviering
Tijdens de vieringen mogen op dit moment 30 mensen aanwezig
zijn. Aanmelden is verplicht. We houden ons aan de RIVMrichtlijnen, mondkapje verplicht.
Aanmelden kan van ma t/m vr van 9.00 tot
12.00 uur telefonisch 0497-571828 of via email: parochie-bergeijk@hetnet.nl
Zalig Kerstfeest en een gezegend 2021
Kerkgroep Westerhoven
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Gemeente berichten
Afvalinzameling Bergeijk 2021
Baetsen-Remondis is in 2021 de
afvalinzamelaar in Bergeijk. Ze blijven
eens per vier weken op woensdag inzamelen. Het ophalen van het
GFT en PMD is voor alle kernen gelijk, maar de week waarin het
restafval wordt opgehaald kan in 2021 wijzigen.
Anders dan voorgaande jaren heeft Baetsen-Remondis voor het
ophalen van het restafval (voor zowel het binnen- als
buitengebied) de gemeente onderverdeeld in 4 routes.
•
•
•
•

Bergeijk Noord (Riethoven, deel van Westerhoven, 2
adressen Boevenheuvel Bergeijk)
Bergeijk Zuid (Luyksgestel, deel van Westerhoven)
Bergeijk Oost (deel van ’t Hof, ’t Loo, Weebosch)
Bergeijk West (deel van ’t Hof, ’t Loo, Weebosch)

De week waarin het restafval wordt opgehaald is afhankelijk van in
welke route je adres is opgenomen. De verdeling van de routes per
postcode of adres kun je terugvinden op
www.bergeijk.nl/afvalkalender.
Afvalkalender 2021
Om de verschillende routes inclusief ophaaldata duidelijk te maken
zijn er dit jaar twee afvalkalenders opgemaakt. Een afvalkalender
voor Bergeijk Noord + Oost (blauwe versie). En een afvalkalender
voor Bergeijk Zuid + West (groene versie).
Let op! Dit jaar zal de afvalkalender alleen nog verspreid
worden via een publicatie in deze Eyckelbergh. Dus niet meer
als papieren versie huis-aan-huis. De publicatie kan uitgeknipt
worden als bewaarexemplaar. Het is nog makkelijker om de
afvalapp ‘AfvalWijzer’ te gebruiken of www.mijnafvalwijzer.nl
te raadplegen. Ook is er altijd nog de mogelijkheid om een
papieren versie op te halen op het gemeentehuis of te
downloaden via www.bergeijk.nl/afvalkalender.
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AfvalWijzer
Sinds vorig jaar heeft de gemeente Bergeijk een nieuwe afvalapp:
de AfvalWijzer. Download deze gratis nieuwe app en zie in één
oogopslag welk afval op welke dag ingezameld wordt. Met handige
notificaties hoeft u bovendien nooit meer een inzameldag of bericht
te missen. En met de scheidingsinformatie, handige tips en het
laatste nieuws in de app, blijft u altijd op de hoogte van het afvalen grondstoffensysteem in Bergeijk.
Ook via www.mijnafvalwijzer.nl kunt u in een opslag zien wanneer
welk afval op uw adres wordt ingezameld.
Bent u geraakt door de toeslagenaffaire?
Bent u of kent u iemand die geraakt is door de Belastingdienst
i.v.m. fraudeverdenking kinderopvangtoeslag? Heeft u hierdoor op
dit moment nog (financiële) problemen? Dan kunt u zich melden bij
het meldpunt vroegsignalering:
vroegsignalering@kempengemeenten.nl. Bij dit meldpunt van de
Kempengemeenten/Bergeijk kunt u terecht met uw vragen en
problemen. U wordt dan verder geholpen door onze sociaal
raadslieden en u kunt een beroep doen op onze mogelijkheden voor
schuldhulpverlening.
Inkoopactie energiebesparende maatregelen verlengd
Om uw energieverbruik en stookkosten eenvoudig te verlagen is de
gemeente Bergeijk na de zomer gestart met een grootschalige
advies- en inkoopactie voor energiebesparende maatregelen. Op dit
moment zijn al ruim 250 maatregelen aangevraagd en worden de
eerste klussen uitgevoerd. En er is nog meer goed nieuws! De
gemeente heeft besloten deze advies- en inkoopactie actie te
verlengen tot en met 31 december 2020.
Vragen?
Schrijf u vóór 31 december 2020 gratis en vrijblijvend in op
www.winstuitjewoning.nl/bergeijk. Heeft u geen internet of
heeft u vragen over de advies- en inkoopactie? Bel dan met de
helpdesk op 023 - 58 36 936.
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Geen Spoed, wel brandweer
Sinds oktober beschikt de brandweer over een nieuw landelijk
nummer voor alle meldingen zonder spoed: 0900-0904. Op die
manier blijft 112 vrij voor alle levensbedreigende situaties. Is er wel
spoed of een levensbedreigende situatie? Of twijfel je? Bel dan altijd
112. Er zijn veel situaties denkbaar waar de brandweer niet met
spoed naartoe hoeft. Denk bijvoorbeeld aan een gevallen boom over
de weg, een waterlekkage waardoor straten blank komen te staan
of een koe of paard dat niet meer zelf uit de sloot kan komen. Het
gaat om situaties die op dat moment niet gevaarlijk of
levensbedreigend zijn: bel dus 0900-0904 wanneer het geen spoed
is, maar wel brandweer ter plaatse gewenst is.
Sluiting woning Luyksgestel na aantreffen drugslaboratorium
Op dinsdag 1 december 2020 is een woning aan de Dorpstraat te
Luyksgestel op last van de burgemeester gesloten voor een periode
van 4 maanden. Aanleiding voor de sluiting is het aantreffen van
een in werking zijnd drugslaboratorium op het perceel.
Op 16 oktober 2020 werden in de schuur/garage apparatuur en
stoffen aangetroffen die worden gebruikt bij de vervaardiging en
bewerking van cocaïne. De aangetroffen apparatuur en stoffen zijn
in beslag genomen en worden vernietigd. De huurders/bewoners
van de woning zijn aangehouden.
De gemeente Bergeijk heeft de woning aan de Dorpstraat voor een
periode van vier maanden gesloten. Op grond het Damoclesbeleid is
de burgemeester bevoegd bestuursdwang toe te passen indien in
woningen of lokalen verdovende middelen worden bewerkt,
verkocht, worden afgeleverd, verstrekt of geproduceerd.
Wees alert!
Mocht zich een drugslaboratorium of hennepkwekerij bij u in de
buurt bevinden, dan bestaat er een risico op explosie, brand door
kortsluiting en lekkage.
Ook uw hulp is van groot belang. Ruikt u henneplucht en denkt u
dat er een hennepkwekerij of andere drugsactiviteiten in uw buurt
plaats vinden? Meld verdachte situaties, bel de politie via 09008844 of bel ‘Meld Misdaad Anoniem’ 0800-7000. De politie kan op
basis van uw informatie een onderzoek starten.
Overheidspartners als politie, Openbaar Ministerie, gemeenten en
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Kinderpuzzel

De groep 6 kinderen van De Ster
maakten voor alle Westerhovense
kinderen deze Kerst-Woorzoeker.
Veel speurplezier!!!
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Mijn Kluppie – Mijn Hobbie
Binnenkort starten we met een nieuwe rubriek in de MikMak.
‘Mijn Kluppie’ geeft (leden van) verenigingen kans om met de lezer
te delen waar zij zoals mee bezig zijn.
Met ‘Mijn Hobbie’ willen we voornamelijk kinderen en jeugd (basisen voortgezet onderwijs) de kans geven om iets te vertellen over
hun hobbie. Dit kan van alles zijn: sport, kunst of cultuur, een
verzameling, een cursus of vaardigheid die je geleerd hebt, iets met
dieren of natuur, moeilijke puzzels etc.
In de volgende MikMak meer hierover. Maar mocht je nu al een idee
hebben voor de volgende MikMak, wacht dan niet en neem meteen
contact met ons op.
Als aftrap en voorbeeld wil ik jullie vertellen over…
Mijn Kluppie
Dat is Montana Race Department (MRD). Dit is een slalomskiclub.
Wij trainen wekelijks anderhalf uur bij Montana in ons eigen
Westerhoven. We hebben trainers die zelf op wedstrijdniveau
geskied hebben.
Onze club beleeft zijn 5e seizoen. Naast lid ben ik medeoprichter en
nog steeds bestuurslid. Het seizoen is opgedeeld in meerdere
blokken, de diehards skiën dan vanaf september t/m juni. In totaal
hebben we zo’n 25 leden.
Veel mensen denken: skiën in zo’n halletje, daar is toch niets aan.
Nou…het tegendeel is waar. Recht naar beneden is niet moeilijk en
daar is ook niet veel aan. Maar met training en specifieke
oefeningen kan ook een ervaren skiër uitgedaagd worden en ook
nog steeds veel leren. Na 45 minuten techniektraining, gaan we het
tweede deel van de training door de slalom. Dit kunnen zijn dopjes,
pluimpjes of echte slalompalen. En dan komt bij velen het
enthousiasme, de adrenaline en soms ook het wedstrijdfanatisme
helemaal los. Ook al is de baan niet lang, je kunt zo veel snelheid
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maken dat je beneden bijna in de netten vliegt. Echt heel gaaf.
Eens per jaar organiseren we clubkampioenschappen. En enkele
leden nemen zelfs deel aan officiële wedstrijden. Ook organiseren
we activiteiten buiten de trainingen om: jaarlijkse skitrip, workshops
(ski’s waxen, offpiste training, materiaalworkshop etc.) en een bbq.

Toen ik begon bij deze club was ik nog een matige skiër, maar als ik
zie wat ik geleerd heb en wat een voordeel ik hiervan heb als ik
jaarlijks op een echte berg sta, dan ben ik echt mega trots.
Groetjes,
Sophie
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Stuwen geplaatst

Er zijn stuwen geplaatst in afstemming met agrariërs in project
Keersop. Elke druppel telt, ook in de omgeving
van de Keersop bij Dommelen. In het
projectgebied van de Keersopperbeemden, het
gebied tussen de Loonderweg en Loverensedijk,
heeft Waterschap De Dommel 3 stuwen geplaatst
om water langer vast te houden in tijden van
droogte. De locatie en plaatsing van de stuwen is
in overleg met de aanliggende perceeleigenaren,
drie agrariërs, gegaan.
Stuwen om water vast te
houden
In het gebied rond de nieuwe
provinciale weg N69 moet ook de
waterhuishouding en ontwatering
goed geregeld zijn. Dat ligt vast in
het Provinciaal Inpassingsplan (PIP)
voor de nieuwe verbindingsweg.
Daarom is er naast de nieuwe N69
een nieuwe watergang gemaakt. In
tijden van droogte wil je in het gebied het water langer vast kunnen
houden. Agrariërs uit de omgeving zijn daarom hierbij betrokken.
Zij hebben een heel goed beeld van de beste locaties voor het
plaatsen van de stuwen die, bij droogte, het water vast kunnen
houden.
Ook water vasthouden in uw kavelsloten?
Het waterschap ondersteunt grondeigenaren bij het water
vasthouden, bijvoorbeeld met materialen en advies. Wilt u hierover
in gesprek met het waterschap? Neem dan gerust contact met ons
op.
Project beekherstel Keersop
De Keersop voldoet nu niet aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en
Natura 2000 doelen. Om te kunnen voldoen aan die opgaves,
moeten er inrichtingsmaatregelen worden genomen. In de jaren
‘70, toen veel beken in Brabant recht zijn getrokken om zo snel
mogelijk water af te voeren, is de Keersop redelijk ongemoeid
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gelaten. Maar de delen die wel recht zijn getrokken in de Keersop
proberen we weer natuurlijker te maken. Zo neemt de
stroomsnelheid op stukken toe, wat goed is voor onder meer de
beekprik.
Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde
natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde
dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de
biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden. Naast de doelen van de
N2000, wordt ook gekeken naar de inrichting en realisatie van het
Natuurnetwerk Brabant (NNB) en speelt het actieplan Leven de
Dommel een belangrijke rol. Daarbij wordt gekeken naar het
invulling geven van maatregelen om gevolgen van
klimaatverandering op te vangen. Voor zowel de natuur als de
landbouw is het belangrijk dat er niet te veel en niet te weinig water
is. Daarvoor reguleert het waterschap het grond- en
oppervlaktewater. Voor de Keersop betekent dit bijvoorbeeld het
herstel van Natte Natuurparels, het tegengaan van verdroging en
samen met de landbouw kijken naar verbeteringen in de
waterhuishouding.
Naast deze water- en natuuropgaven gaat het waterschap samen
met de gebiedspartners ook aan de slag met de Gebiedsimpuls N69.
Die is gericht op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in het
gebied. Daarbij gaat het om investeringen in landbouw, landschap,
natuur, recreatie en water.
Het project Keersop is opgedeeld in drie deeltrajecten:
1. Keersopperbeemden (het gebied tussen de
Keersop/Loonderweg en Loverensedijk)
2. Keersop Midden (het gebied tussen de Loverensedijk en
Vlieterdijk)

3. Kromhurken (het gebied tussen de Vlieterdijk en
Bredasedijk)
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Nieuws vanuit WijWesterhoven
Van Wuhan naar Westerhoven
2020… Het jaar dat de boeken in gaat als het jaar van de
coronacrisis. Een allesoverheersende pandemie, wie had dát een
jaar geleden gedacht? Een jaar met de 1,5-maatregel, handhygiëne,
verplichte mondkapjes, quarantaine, gesloten scholen en
horecabedrijven, online ontmoetingen, thuiswerken, teststraten, het
vaccin…
Tal van gebeurtenissen hebben plaatsgevonden -en gaan vast en
zeker nog gebeuren- die we niet meer mogen vergeten: té
verdrietig, té schrijnend of juist té mooi, té ontroerend, of
misschien ook té grappig…
Onder de vlag van WIJWEsterhoven wordt momenteel gewerkt aan
een boek over Westerhoven in coronatijd. Het wordt een boek
geschreven door en voor Westerhoven, zodat in de toekomst ook
het nageslacht kan teruglezen hoe het coronavirus Westerhoven in
zijn greep hield. De titel is inmiddels bekend: ‘Van Wuhan naar
Westerhoven’.
Al zo’n 70-tal persoonlijke bijdragen zijn ingeleverd. Interviews zijn
en worden nog afgenomen en vele persoonlijke verhalen zijn al
ingestuurd. Vele inwoners namen de pen ter hand (of het
toetsenbord). We hebben als initiatiefgroep hulp gekregen van
diverse dorpsgenoten. Interviewers, tekstschrijvers, mensen die
willen helpen met het redigeren van teksten. Ook wordt er al
gewerkt aan de kaft; met tekeningen van Bob Bruns. De eerste
schetsen zijn veelbelovend.
Hoe mooi zou het zijn als ook jouw bijdrage wordt opgenomen in dit
boek? Een alleszeggende foto, een ontroerend verhaal over jezelf of
iemand uit je naaste omgeving, een anekdote of iets wat je zeker
nooit meer vergeet. Misschien vierde je pakjesavond anders of met
een online activiteit? En hoe kom jij de kerst door en luid je het
nieuwe jaar in nu dit maar met een heel klein gezelschap mag?
Dit is je kans om jouw bijdrage te delen en te vereeuwigen. Zodat
het nageslacht later kan teruglezen en herleven hoe het was toen,
in de coronacrisis. Alle verhalen zijn welkom, van de jongste tot en
met de oudste inwoners. Zeker ook kinderen, pubers, jongeren
willen we uitnodigen om hun bijdrage te leveren.
- 27 -

We willen benadrukken dat wellicht niet alle ingeleverde stukken in
het boek geplaatst kunnen gaan worden. Daarnaast behouden we
het recht de verhalen in te korten / te redigeren. Je ontvangt het
geredigeerde stuk ter goedkeuring terug.
Heb jij -of een naaste- iets bijzonders dat je wilt delen maar kun je
dit zelf niet op papier zetten? We kunnen ook een interview
afnemen zodat jouw verhaal niet verloren gaat. Je ontvangt het
interview vóór plaatsing ter goedkeuring.
We willen je vragen:
– Stuur je bijdrage uitsluitend in via email
– Schrijf zoveel mogelijk over één gebeurtenis / één anekdote / één
initiatief / …
– Vermeld je naam, adres en telefoonnummer in de mail
– Stuur je foto door in de hoogste resolutie
– Vermeld duidelijk wie er op de foto te zien zijn en waar en
wanneer deze is gemaakt
Mail je verhaal, gebeurtenis, anekdote, foto’s, tekeningen, gedicht,
ideeën of vragen naar info@wijwesterhoven.nl.
Vind je het leuk om te interviewen? Ben je bedreven in het
schrijven van teksten? Ideeën om het boek nóg waardevoller te
maken? Laat het ons vooral weten. We hebben geen deadline; we
gaan door met het verzamelen van bijdragen totdat de strijd tegen
het coronavirus is overwonnen.
Initiatiefgroep ‘Van Wuhan naar
Westerhoven’
Gerwin van Ampting
Ilse van Beek
Angelique van Kruijsdijk
Anne Kuylaars
Miranda Kuylaars
Marjoleine Meppelink
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Nieuws vanuit de dorpsondersteuner
Met de maatregelen rondom het coronavirus en de winter voor de
deur zijn er weer veel mensen die veel thuis zijn en niet makkelijk
de deur uit kunnen. Laten we goed op elkaar letten. Denkt u dat
iemand uit uw omgeving hulp nodig heeft, neem dan contact op.
Ook wanneer u tijd heeft om voor anderen wat te doen kunt u zich
bij mij melden. Zo kan ik hierin bemiddelen.
Verrassing voor ouderen en zieken
In een mooie samenwerking tussen de Dorpsraad, WijWesterhoven
en de dorpsondersteuner hebben we deze decembermaand twee
acties georganiseerd voor onze ouderen (80+), zieken en mensen
die wat extra aandacht nodig hebben. Op zaterdag 5 december zijn
er bijna 150 adressen bezocht door Pieten. Zij brachten een
lekkernij voor bij de koffie én een mooi gedicht.
Deze actie hebben we herhaald op zaterdag 19 december. Niet met
Pieten uiteraard… De kinderen van basisschool De Ster knutselden
150 waxinelichthouders met wenskaartjes! Dankjewel daarvoor! Mét
een waxinelichtje erin werden de lichtjes bezorgd door een flink
aantal vrijwilligers en kinderen uit het dorp.
Letterlijk en figuurlijk ‘een lichtje voor in de donkere dagen’.
Koffiegatse introductiekoffie
Ben je in Westerhoven komen wonen of ken je een nieuwe
dorpsbewoner, meld dit dan mij. Ik komt u of uw nieuwe
buurtgenoot graag welkom heten en vertellen wat Westerhoven te
bieden heeft. De nieuwe dorpsbewoner ontvangt als
welkomstgeschenk u een pak koffie. Hoe kan het anders in ons
Koffiegat?
Helma van Gerven: dorpsondersteunerwh@gmail.com
Tel. 040 - 303 54 83
Tel. 06-30900687 (alleen voor WhatsApp)
Het Westerhovense rompertje
Woon je in Westerhoven en heb je zelf, je
buurvrouw of buurtbewoner een baby gekregen?
Kom dan gratis een rompertje afhalen in de
Buitengaander!
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Nieuwe werkgroep: VVN Groot Bergeijk
Ik wil me graag even
voorstellen. Ik ben Yvon van
Beek. De meeste mensen zullen
me kennen als vrouw van Noud
van Beek, moeder van Gijs,
Luuk, Anne en Nele. Of
misschien nog van afgelopen carnaval toen ik Prinses
de Brabantse mocht zijn in ons mooi Westerhoven. Ondertussen is
het tijd voor wat serieuzere zaken en ben ik me gaan inzetten voor
de werkgroep VVN Groot Bergeijk.
Afgelopen September is de werkgroep VVN Groot Bergeijk
opgericht. De Werkgroep is zo ingericht dat alle 6 kernen van de
gemeente vertegenwoordigd zijn in de Werkgroep.
Er is er voor iedere deelgemeente van Bergeijk een aanspreekpunt
die waarneemt voor deze kerngemeente. Voor Westerhoven heb ik
deze taak op me genomen. Samen op weg naar een veiliger
verkeer. Buiten dat daar door de gemeente veel aan gedaan wordt
is het ook van groot belang dat iedere deelnemer van het verkeer
zich bewust is van zijn of haar inbreng in het verkeer. En daar zijn
we binnen de werkgroep VVN Groot Bergeijk actief mee. Mensen
bewust maken van hun deelname in het verkeer en daar een
verandering in teweeg brengen. Deelnemen aan het verkeer dat doe
je niet alleen, maar samen. Enkele acties waar we ons mee bezig
houden zijn b.v. Fietsers weren bij de omleiding van de nieuwe N69,
ondersteunen bij het praktisch verkeersexamen van de bassischolen
in Bergeijk. Opfriscursus in het verkeer, BOB-training om inzicht te
geven wat alcohol in combinatie met het verkeer doet. Helaas zijn
vele acties afgelast i.v.m. de Corona. Laten we hopen dat dit
volgend jaar minder belemmeringen geeft.
Dus heb je vragen of loop je tegen verkeersproblemen aan binnen
Westerhoven (daarbuiten mag natuurlijk ook) meldt het dan bij
grootbergeijk@vvnregio.nl of je kunt je verkeersprobleem melden in
https://participatiepunt.vvn.nl/. Ik hoop in toekomst op een goede
samenwerking waarbij we volgens mij samen streven naar meer
veiligheid in het verkeer binnen en buiten Westerhoven. Verder raad
ik je aan om eens op onze nieuwe website te kijken https://vvn.nl
daar vind je al veel informatie over wat je zelf kunt doen om jou
dorp verkeersveiliger te maken.
Groeten Yvon van Beek
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Nieuws van het Oranje-comité
TJA,
en zo aan het einde van het jaar is het gemakkelijk terug te kijken
en leuk om vooruit te zien. Achteraf is alles hèndig.. zouden we
zeggen maar als we geweten hadden wat ons te wachten stond dit
jaar zo kort na carnaval, dat hadden we niet verwacht.
Al met al is er qua Oranje-Comité toch wel iets gedaan. Een dagje
met de burgermoeder in de zonnige buitenlucht in de ‘achtertuin’
van Hoefzicht, om het corona-proof glaasje te heffen op onze
Koning Willem-Alexander. Dat kan ons niet meer afgenomen
worden.
Er waren echter nog wat andere plannen om een groots (tent)
festijn neer te zetten op een zeer gewilde locatie midden in ons
kleurrijke, groene Westerhoven hart. Om maar even met Fanfare
termen te ondersteunen, dat is wel afgeblazen maar we tuigen dat
liefst zo snel mogelijk weer op. Momenteel, dit schrijvende, is nog
immer onzeker wat er wel of niet kan in het komend voorjaar 2020.
Dus laten we ons en jullie maar verrassen !
Om toch van ons te laten horen en zien is hier wat voer voor
puzzelend Westerhoven om dicht bij de kachel onder een kerstboom
te kunnen doen. En ja, mocht iemand de puzzels herkennen, beter
“Goed gejat is beter dan slecht gestolen ☺…”.
Laten we zeggen: tot een volgend moment, dan graag in levende
lijve, face to face, in een uniek gezellige ambiance want wat zouden
we graag ‘los’ gaan, we staan te trappelen.
Ook wensen wij van het Oranje-Comité iedereen een fijn
maar vooral safe 2020
toe en gezellige Kerst- en feestdagen !
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Synoniem of vraag
De definitie beschrijft het gezochte woord als synoniem of als vraag.
Sommige letters, in alfabetische volgorde, zijn al gegeven.
Vul aan de hand van de beschrijvingen de ontbrekende letters in.
Toverwoord

A__A_A_A__A

Woudvrucht

B__B__

Regisseur

___C_C_C_

Afleiden

D_D______

(Bijbel)verklaring

E_E_E_E

Half-half

F_F__F_F__

Reus

G_G___

Dans

_H__H__H_

Onvastheid

I_____I_I__I_

Jenever

J_J__

Insect

K_KK____K

Dwerg

L_LL_______

Bericht

M_M______M

Dierlijke weerfsels

___NN_N_____N

Botontkalking

O___O_O_O__

Populier

P_PP__

Zonder winst of verlies Q _ _ _ _ _
Verslaggever

R____R___R

Buigzaamheid

S_____SS_

Expositie

T__T____T______

Land in Zuid-Amerika

U_U_U__

Wapen

__V__V__

Stadsdeel

W___W__

Perzische koning

X__X__

Winterpret

IJ _ _ _ IJ

Heen en Weer

Z__Z__
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Woordrijgen
Zoek het woord dat het laatste deel van het eerste woord vormt en
het eerste deel van het tweede woord. Het aantal streepjes geeft
het aantal letters aan. De eerste letters van de ingevulde woorden
vormen een spreekwoord.
blad

____

vis

haar

____

pop

week

____

rijm

snot

____

ootje

schiet

____

gieter

slag

____

laten

nacht

____

baar

suiker

____

kraag

pol

_____

laan

lat

___

loot

spook

____

huis

lijf

_ _ _ _ _ aardig

hoog

____

moedig

wegen

___

nummer

nat

_____

deling

jacht

____

som

stop

_____

boom

rijk

____

vermaak

diep

____

maker

toer

_____

laan

knip

___

arts

bad

___

straf

gen

____

zwijn

nader

____

vest

blauw

____

toets

salon

_____

laken

koper

___

naald

roem

____

gezind

ouder

___

oren

zaken

___

druk

____

patroon

kuif

_ _ _ _ _ _ kom

thee

__

geel

bodem

_ _ _ _ _ _ dal

voet

_____

kraker

bord

____

leider

markt

_ _ _ _ _ _ _houder

brom

___

vrijdag

wijn

____

zuur

acht

_____

zien

oud

_____

bruin

bank

____

vogel

moedig

Gezegde:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Is getekend,
ene zekere van het OC Westerhoven.
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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.
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
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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 het samenwerken en
daardoor het elkaar versterken, vanuit 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
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Nieuws van Fanfare Irene
Fanfare Irene, de spil in de
Westerhovense samenleving!
Viering 70 jaar fanfare Irene
Door de uitzonderlijke omstandigheden
ontstaan door het Covod-19 virus konden wij
dit jaar helaas dit bijzondere lustrum niet
vieren.
Wel vierden we in besloten kring de jubilea
van 2 van onze leden. Frits Verhees en Jan Bos waren beiden 70
jaar lid van onze vereniging, ofwel vanaf de oprichting CHAPEAU!!
Het geplande speciale Themaconcert, 70 jaar Irene, is nu verplaatst
naar volgend jaar. De data hebben we alvast gereserveerd. Noteert
u alvast 13 en 14 november 2021 in uw agenda. Tot dan !!
Meespelen in onze fanfare als volwassene 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, zeker in deze coronatijd.. .
We regelen dan enkele instrumenten en vertellen u er over.
Namens fanfare Irene,
Jack van Beek (voorzitter)
NATUURLIJK WENSEN WIJ U ONDANKS DEZE ZWARE TIJD,
FIJNE EN GELUKKIGE KERSTDAGEN EN VOOR
2021 EEN GOED EN GEZOND JAAR
Sint-Nicolaas-feest
Zondag 22 november zou Sinterklaas worden ingehaald; maar door
corona was het niet mogelijk om dat op de geijkte manier te doen.
Wij vonden het erg fijn om een steentje te mogen bijdragen tijdens
de gezinsspeurtocht. Om het allemaal coronaproof te houden
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werden de muzikanten in groepjes verdeeld om Sinterklaasliedjes te
spelen. Groot en klein speelde er flink op los. De kinderen die langs
kwamen werden allemaal omgetoverd tot muziekpiet en met een
ratel in de hand
ondersteunden ze onze
muzikanten. Onze
complimenten aan de
werkgroep van
Sinterklaas want zij
hebben er een mooie
middag van gemaakt.
Dank aan Ben Cornelis;
we zaten onder zijn
carport en werden erg
goed verzorgd.
Maria Smets
Verjaardagenclub
Naast muziek maken heeft fanfare Irene ook een verjaardagenactie.
Alle inwoners van Westerhoven, die dat willen, ontvangen op hun
verjaardag een gelukwens van de fanfare. Naast een felicitatie voor
de verjaardag krijgen ze dan ook een klein envelopje. Na een paar
dagen komt er een ander lid van de verjaardagenclub langs om het
envelopje op te halen, we hopen dat er dan een kleine bijdrage voor
onze vereniging inzit. Omdat bijna de helft van de inwoners hieraan
meedoet, levert dat toch elk jaar weer een mooie bijdrage aan onze
vereniging.
Als tegenprestatie worden de leden van deze verjaardagenclub elk
jaar getrakteerd op een feestavond als bedankje voor hun inzet.
Andere jaren mogen we dan gebruikmaken van de kantine van
Luxlight voor deze bijeenkomst. Hiervoor natuurlijk onze
welgemeende dank.
Dit jaar moet echter alles anders, dus ook geen feestje als
bedankje. Toch wilden wij voor de leden van deze groep iets doen.
Ze hebben tenslotte niet voor niets ook dit jaar weer een kleine 800
felicitaties rondgebracht en opgehaald. Als alternatief hebben we
een aardig tasje boodschappen samengesteld. Voor iedereen wat
nuttigs en wat lekkers om nog even te genieten van een
welverdiende traktatie.
Wij hopen dat ons bedankje is welgevallen maar gezien de reactie
- 37 -

die inmiddels binnen zijn gekomen, zit dat wel goed, geloof ik.
Vrijwilligers: super bedankt voor jullie inzet en als alles goed gaat
doen we volgend jaar weer een echt feestje.
Thomas van Hulsel
Informeer bij het bestuur of stuur een mail naar:
fanfare.irene@upcmail.nl
Muziek maken daar word je blij van!!

Dienstverlening Taxbus feestdagen

Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van Taxbus
aangepast. Op oudejaarsavond stopt Taxbus eerder en in de
nieuwjaarsnacht worden alleen rolstoelgebonden klanten vervoerd.
Reizigers worden geadviseerd de ritten tijdens de feestdagen tijdig
aan te melden.
Reserveren Taxbusritten kerstdagen
Ook tijdens de drukke kerstdagen willen
wij u natuurlijk het best mogelijke
vervoer bieden. Wij adviseren u daarom
om op tijd uw ritten voor de kerstdagen
te reserveren. De vervoerders kunnen
dan het beste inspelen op uw
vervoervraag en alvast een passende
ritplanning maken. Reserveert u vóór
dinsdag 22 december 2020, 16.00 uur,
dan kunnen wij uw rit op het gewenste
tijdstip inboeken. Reserveert u later, dan
is de kans groter dat uw rit niet geheel
volgens uw wens gepland kan worden.
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Kerstwandeling
Het Wapen van Westerhoven organiseert met medewerking van
Biljartclub “De Poedels” de traditionele kerstwandeling op zaterdag
26 december (tweede kerstdag).
I.v.m. corona behoort u zich aan de RIVM-maatregelen te houden
volgens de navolgende regels:
We kunnen alleen lopen in groepen van maximaal 3 personen en
vertrekken vanaf 11 uur
We starten daarom om de drie minuten zodat we te allen tijde
voldoende afstand kunnen houden.
We hebben twee routes van 6 en 8 kilometer.
Per groep komt een persoon de routes afhalen bij cafe ’t Wapen van
Westerhoven. Van hieruit beginnen dan de routes.
Bij het rustpunt na ongeveer de helft van de route is er gelegenheid
iets te drinken. Ook hier houden we ons aan de corona-richtlijnen.
Bij terugkomst afmelden s.v.p. zodat we weten dat iedereen terug
is.
Inschrijfgeld is Euro 2,50 voor volwassenen. Kinderen gratis.
Telefoonnummer bij eventuele problemen is 040-2015894
Lopen op eigen risico, dus wees voorzichtig en
geniet van de wandeling
TOT TWEEDE KERSTDAG.
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Bijdrage van een betrokken lezer…
Kerst en corona in 2020.
Toen ik de oproep van de redactie in de MikMak van december las
schoten de volgende gedachten als ouder en grootouder spontaan
door mijn hoofd en heb ik toch maar de pen ter hand genomen. Het
zijn immers bijzondere en onwerkelijke tijden. En dat beleven we
als grootouders heel intensief. Het ontmoeten van de kinderen en
de kleinkinderen ligt nagenoeg stil en het knuffelen van vrienden en
kennissen is niet aan de orde. Verjaardagen en jubilea worden op
afstand gevierd. Afscheid bij overlijden mag slechts in zeer beperkte
kring. Tijdens een tv-uitzending hoorden we dat 70-plussers tot de
kwetsbare groep horen. We realiseerden ons toen pas dat dat
inderdaad voor ons ook geldt.
Hartverwarmend zijn allerlei initiatieven ook in ons dorp in dat
verband. Wij kunnen daar met z’n allen trots op zijn. Recent werd
huis aan huis een heerlijke speculaaspop bezorgd.
Vele mensen noemen deze corona pandemie erger dan de Tweede
Wereldoorlog. Vooral omdat het nu zo ongrijpbaar is. De oorlog was
natuurlijk ook een vreselijke tijd, maar wel met een zichtbare
vijand. Nu is de vijand onzichtbaar, maar de gevolgen zijn natuurlijk
heel goed zichtbaar om ons heen. Wij zijn van na de oorlog, maar
hebben de verhalen via onze ouders uit de eerste hand. En we
hebben een staartje meegemaakt in de buiken van onze moeders.
Misschien is dit inderdaad erger!
Maar kop op zeggen we tegen elkaar. Wij zullen uiteindelijk zeker
van dit “monster” winnen als we ons goed aan de regels houden en
de te ontwikkelen vaccins ter beschikking komen.
Voor onszelf en voor onze families en dorpsgenoten zal Kerst dit
jaar heel anders zijn, maar het wordt wel Kerst! Ook wel het feest
van de vrede genoemd. Voor allemaal dus toch een heel fijne Kerst
en blijf vooral gezond. Dat wensen we eenieder van harte toe. En in
Westerhoven zijn we er ook voor elkaar. ONS Westerhoven.
Het ga ons allemaal heel erg goed!
Noud van den Nieuwenhuijzen
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Kennisquiz deel 7
Vraag en antwoord, test uw algemene kennis op het gebied
van Aardrijkskunde, Wetenschap en Europa!!
1

Een hoeveelheid bevroren water neemt hoeveel plaats in?
A neemt evenveel plaats in als het water zelf
B neemt minder plaats in als het water zelf
C neemt meer plaats in als het water zelf
2 De stad Lillehammer in Noorwegen werd in 1994 bekend door?
A een groot internationaal rockconcert
B een bijeenkomst van Europese staatshoofden
C de Olympische Winterspelen
3 Een pad kan een leeftijd bereiken van?
A 23 maanden
B 3 jaar
C 36 jaar
4 Een belangrijke grondstof in een
kerncentrale is?
A uranium
B steenkool
C aardgas
5 Hoeveel van de 12 sterrenbeelden in de dierenriem
zijn dieren?
A 7 stuks
B 6 stuks
C 5 stuks
6 De wijnsoort rosé wordt gemaakt door?
A het gebruik van blauwe druiven zonder schil
B rode en witte wijnsoorten te mengen
C de schillen met het druivensap te laten meegisten
7 Een mannelijke leeuw heeft manen, die beginnen te groeien?
A meteen vanaf de geboorte
B tussen de 1,5 en 2 jaar
C vanaf de leeftijd van 10 jaar
8 De torens van de Sagrada Familia in Barcelona zijn bedekt met?
A vervallen muntstukken
B steen-kristallen
C schelpen en scherven
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Een scheidsrechter bij sumoworstelen heeft als teken van gezag?
A een potje zout en een zandloper bij
B een waaier en een dolk bij
C een zakdoek en een zwaard bij
Hoe heten tekeningen gemaakt met een spuitbus op een muur?
A graffiti
B hippiti
C clouring
De piramides van de Azteken in Mexico dienden als?
A schatkamer voor gevonden edelstenen
B een grafkamer voor koning(inn)en
C een basis waarop ook een tempel gebouwd
Wie waren de eerste mensen die thee dronken?
A de Turken
B de Indiërs
C de Chinezen
Een Cavia komt ook in het wild voor in?
A het oosten van China
B West-Afrika
C Zuid-Amerika
Terug op aarde krijgen Russische astronauten?
A een glaasje wodka
B een appel
C een toast met kaviaar
Het kleinste deeltje van een stof met alle eigenschappen heet?
A neutron
B molecule
C atoom
Een neushoorn wentelt graag in modder en doet dit omdat?
A hij zich zo verstopt voor vijanden
B hij zich zo van insecten kan ontdoen
C hij zich zo kan opwarmen in het water
Wat is de juiste stand voor een zonsverduistering?
A de zon tussen de maan en de aarde
B de maan tussen de zon en de aarde
C de aarde tussen de zon en de maan
Springen met een parachute uit een vliegtuig vertraagt je val?
A je komt naar beneden met 5-7 m per seconde
B je komt naar beneden met 10-12 m per seconde
C je komt naar beneden met 15-17 m per seconde
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19 De Egyptenaren hielden 3000 jr geleden als huisdier al?
A een kat
B een hond
C een konijn
20 Valletta is de hoofdstad van?
A Corsica
B Kreta
C Malta
21 Wat is de juiste stand voor een maansverduistering?
A als de maan tussen de zon en de aarde staat
B als de zon tussen de aarde en de maan staat
C als de aarde tussen de zon en de maan staat
22 Hoeveel dagen regent het op de Mount Waialeale op Hawaï?
A 50 dagen per jaar
B 125 dagen per jaar
C 350 dagen per jaar
23 Een spin gebruikt haar web om?
A in uit te rusten
B een prooi te vangen
C zich te verplaatsen
24 De panter, een katachtig dier, is een soort?
A leeuw
B tijger
C luipaard
25 Weke uitvinder, van het dynamiet, heeft een fonds opgericht
waaruit jaarlijks prijzen worden uitgereikt aan mensen die zich
verdienstelijk hebben gemaakt voor de mensheid??
A Albert Einstein
B Albert Schweitzer
C Alfred Nobel
De antwoorden vind je verderop in de MikMak, succes JB
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“Meester Panken” Deel 5
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 1871 schreef Panken:
Binnen weinige dagen stierven te Westerhoven 4 mensen, namelijk
vrijdagavond 30 dec 1870 een vrouw, zondag 1 jan 1871 tussen de
missen een vrouw en een man (mijn gewezen brievenbesteller) en
dinsdag morgen den 3e C Schellens, mijn naaste buurman. Op de
eerste 4 werkdagen des jaars zijn deze lijken achtereenvolgens
begraven en de uitvaart gehouden, zodat zes dagen veel
klokkengelui gehoord werd. Deze personen waren alle onder de
gilde van St Anna waarom ik ze als lid aan de sterfhuizen mede heb
afgehaald of vergezeld en de uitvaart benevens de begrafenis heb
bijgewoond.
De beide mannen bezweken aan een ruim een week voor hunnen
dood gevatte koude en de vrouwen aan hun langdurige ziekte; doch
zij werden alle eerst korte tijd voor hun bescheiden door de H.
Sacramenten der stervenden versterkt. Tweemalen stonden alzo
van hen 3 lijken boven de aarde. Men weet niet dat in gemeente in
een zo kort tijdsbestek ooit zo vele personen zijn gestorven, zonder
dat er een aanstekelijke ziekte heeft geheerst. Toevallig werden hier
in de vorige maand in een week 3 kinderen dood geboren,
waaronder tweelingen.
In de avond van de 22 febr stierf te Westerhoven een jonge dochter
en in de volgende ochtend een jeugdige vrouw, beide aan tering.
Alzo zijn er in minder dan 8 weken, acht volwassene personen
overleden, terwijl er in jan. nog twee gestorven zijn. Zaterdag 25
febr zijn de beide lijken nadat hun uitvaart gehouden was, ter aarde
besteld. De eerste lijkmis geschiedde ten 8 uur door de eeuw. Heer
G. Verhofstadt voor de gehuwde vrouw, in de Heijerstraat
overleden, waarna onmiddellijk hare begrafenis. De tweede lijkmis
ten 9 uur bepaald, werd door de Eeuw. Heer pastoor opgedragen
voor de jonge dochter, wier lijk op een kar (deze woonde op het
gehucht Braambos) kerkwaarts vervoerd en waarmede men
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aankwam, toen het klokkengelui voor de nauwelijks begraven,
omtrent 5 minuten, had opgehouden en waarvoor de familie, als
naar gewoonte, den kruisweg nog niet halverwege gebeden had. Is
er nogal ooit meer dan een lijk op dezelfde dag in deze kleine
parochie begraven, twee uitvaarten hadden er nog nimmer plaats
gehad.
De pokken zo vreselijk elders heersende, hebben ook deze
landstreek niet gespaard. In het laatst van april 1871 kwam de
metselaar T. Bos, ziek zijnde te Westerhoven terug uit ’s Hage, waar
hij als zodanig werkzaam was geweest. Spoedig vertoonden zich bij
hem de pokken en hij verkeerde in een bedenkelijke toestand. Toen
hij beter was kreeg ook zijn zwangere vrouw dezelfde kwaal en
bezweek daaraan, na enkele dagen, in de voormiddag van de 5de
mei. Reeds diezelfde namiddag werd zij grafwaarts gevoerd.
Woensdag daaraanvolgende deed ten 5 uur de Eeuw. Heer Pastoor
een mis voor hare zielsrust en ter afsmeking van besmettelijke
ziekten, waarin zeer vele parochianen tegenwoordig waren.
Onmiddellijk hierna begaven zich ongeveer 150 ingezetenen in
processie naar Meerveldhoven, alwaar, met dezelfde intentie, ten 8
uur, een mis werd opgedragen. Stichtend en ordelijk, biddende en
geestelijke liederen zingende, kwamen de bedevaartgangers tegen
12 uur des middags in de kerk aan, wanneer nog een klein lof met
benedictie plaats had. Onder het laatste deel luidden de klokken.
Voor de kosten der mis te Meerveldhoven kaarsen in de kerk aldaar
en te Westerhoven, benevens een bijzondere vergoedingen een
verzorgster in het huisgezin van Bos, was zondags in de kerk na het
lof geofferd.
Na enige dagen vruchteloos beproefd te hebben om iemand te
bekomen, die het gezin van Bos zou oppassen, nam dit Maria
Smolders, een schier behoeftige jonge dochter op zich. Zij ook werd
het slachtoffer dier ziekte, des middags van de 28ste dier maand.
Reeds tegen de avond van die dag is zij, op een kar naar het
kerkhof gevoerd en begraven, hetgeen wegens den stank zeer
noodzakelijk bevonden werd.
De genoemde Bos, beter geworden, moest haar, in hare ziekte
bijstaan. In de kist gelegd, trok hij deze over vliegenkoppen tot
buiten zijn deur, waar zij de buurtlieden opnamen en op de kar
plaatsen. Hare uitvaart is den 15 juni ten 8 ure gehouden, waarbij
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de mannelijke buren (met mantels), de vrouwelijke met falien
(lange sluier cq hoofddoek) verschenen, zoals de Eeuw. Pastoor
zondag Beverens in de kerk verzocht: ook nodigde ZEw. Toen alle
gelovigen der gemeente ter bijwoning dezer lijkdienst, die voor de
gemelde Johanna Bos was daags tevoren geschied. In beide en ook
bij andere gelegenheden sprak de herder over deze besmettelijke
ziekte en spoorde hij de parochianen voornamelijk tot gebed aan.
Zondag 11 juni werd een briefje, waarop het woord pokziekte
geschreven was, op de voordeur van het huis van J. Van Ham op
het gehucht Braambosch woonachtig aangeplakt, zoals een geruime
tijd aan dat van F. Bos te zien geweest was.
Des avonds van 15 werd van genoemde van Ham van de laatste
sacramenten bediend, en hij stief kort daarna: reeds den volgenden
morgen voor half 8 uur was zijn lijk (door zijn knecht op de kar naar
het kerkhof vervoerd) al begraven. Den 6 juli kreeg de vrouw van A.
Berkvens (veldwachter) tegen over het nu ledig staande woonhuis
van Th. Bos de pokken en ontving den volgende dag de laatste
sacramenten. Op het laatste dier maand was zij schier hersteld.
Haar man werd ook ziek doch genas insgelijks.
Verder kreeg J. Van Ham op het gehucht Braambosch mede de
pokken, waaraan hij overleed.
Dit half jaar was een heftige periode voor Westerhoven en natuurlijk
ook de omgeving. Nadat die eersten in januari overleden, was het
overlijden van de zwangere vrouw van F. Bos de directe reden om
op bedevaart naar Meerveldhoven te gaan. Maar je leest wel hoe
indrukwekkend die periode is geweest met veel intens verdriet.
En dat de processie geen eenmalige zaak was bleek uit hetgeen
Panken in 1872 schreef:“Donderdag 16 mei, na een plechtige mis,
ten half 5 uur begonnen, vertrok weder als het vorig jaar een
processie uit Westerhoven naar Meerveldhoven, om God voor de
bevrijding der pokziekte te bedanken enz. Alles had onder dezelfde
omstandigheden als de processie des vorigen jaars plaats.”
En we doen het nog steeds.
De volgende keer gaan we weer verder met Meester Panken.
Jacques van Veldhoven
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WTC
Sportief beginnen in het nieuwe jaar
bij WTC
Word jij het 200ste lid van onze
tennisclub?
7 dingen die wij je bieden:
• Een goed onderhouden tennispark en gezellige kantine
• Tennisles op elk niveau van een KNLTB gediplomeerde
trainer
• Onbeperkt vrij tennissen
• Clubtoernooitjes het hele jaar door
• Spelen in competitieverband via KNLTB
• Sportieve clubgenoten
• Veel gezelligheid en nog meer…….
Voor jeugdleden t/m 17 jaar is het lidmaatschap GRATIS *
(*tennisles niet inbegrepen; tennissen vanaf 6 jaar)
Wil je meer weten?
Bezoek onze website: www.wtcwesterhoven.nl
Stuur een mailtje naar tc@wtcwesterhoven.nl
Of kom eens kijken bij WTC tijdens een van onze activiteiten.
Soorten lidmaatschap en jaarcontributie
juniorlid, tot 12 jaar
gratis
tienerlid, 12 t/m 17 jaar

gratis

jong-seniorlid, 18 t/m 22 jaar

€25

seniorlid, vanaf 23 jaar

€133,50*

ondersteunende leden
(tientjesleden)

€10,-

*Inclusief terug te verdienen kantinebijdragen van € 35,-

- 47 -

Oplossinggen, antwoorden, kopij inleveren
Oplossing Sint rebus MikMak december:
1. Jongens heb je ’t al vernomen
2. Zachtjes gaan de paardenvoetjes
3. Op de hoge hoge daken
4. Zwarte Piet ging eens fietsen
5. Hop, hop, hop, paardje in galop
6. Daar wordt aan de deur geklopt

Antwoorden op de kennisvragen:

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

do. 21 januari, uiterste datum inleveren kopij MikMak feb. 2021
za. 30 januari, uitgave MikMak februari 2021 verschijnt.
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De MikMak, ook online op: www.westerhoven-events.nl
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
09001232024
Apotheek
Bergeijk
0497-551111
Apotheek
weekenddienst
040-2399100
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

C

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

