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Wie gaat in 2021 de
Koffiecup winnen?
Carnaval 2021 wordt door Corona
niet het Carnaval zoals we dat vanaf
1956 gewend zijn. Géén wagenbouw,
géén optocht, géén polonaise, géén
prijsuitreiking, géén cafébezoek,
géén groepsvertier, enzovoorts.
Toch willen we niet onopgemerkt aan
carnaval 2021 voorbijgaan. Daarom gaan we je op zaterdagavond
13 februari, met een livestream toch een carnavalsgevoel
meegeven. We zijn daartoe bezig met het in elkaar sleutelen van
een carnavalesk gebeuren in De Buitengaander, dat we op 13
februari via een livestream bij jou thuis gaan brengen.
Een van de diverse programmaonderdelen van deze livestream
wordt een verzameling van filmpjes die door wagenbouwers,
vriendengroepen, familieleden, individuen, etc. zijn gemaakt. We
willen je dan ook graag uitnodigen hieraan mee te doen en
een leuk en carnavalesk filmpje in te sturen dat we dan op zaterdag
13 februari gaan vertonen.
Het leukste, origineelste, meest bijzondere, carnavaleske,
humoristische filmpje wordt in 2021 beloond met de enige echte
onvervalste Koffiecup. Er
zijn hierbij twee categorieën.
1. Volwassenen en 2. Kinderen
tot 13 jaar die hun Koffiecup
kunnen gaan winnen!
De uitreiking aan de winnaars
van de Koffiecups geschiedt
tijdens de livestream, zodat
iedereen kan zien dat jij deze
bijzondere prijzen in een uniek
Carnavalsjaar gewonnen
hebben.
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Dus: Ga aan de slag en maak een origineel en leuk filmpje.
De voorwaarden die we aan het filmpje stellen zijn:








Het filmpje moet coronaproof zijn opgenomen;
Het filmpje mag maximaal drie minuten duren;
Het filmpje mag met of zonder gesproken woord of muziek;
Als je het filmpje met de telefoon maakt, dan moet het
horizontaal gefilmd zijn;
Het filmpje moet eindigen met een vraag die de Zoom
deelnemers kunnen beantwoorden;
Stuur ook je bloopers in. Daar valt gegarandeerd iets leuks
van te maken;
Last but not least: het filmpje moet uiterlijk op 7 februari
aan ons aangeleverd zijn via een mail of via Wetranfer
naar frank.claas@planet.nl vermeld in de mail je naam en
telefoonnummer

De Carnavalse moppentrommel
Een van de diverse programmaonderdelen van deze livestream
wordt "DE MOPPENTROMMEL". Gefilmde moppen door jou verteld.
We willen je dan ook graag uitnodigen hieraan mee te doen en een
leuke mop te vertellen die je op een filmpje hebt vastgelegd en
instuurt, zodat we jouw mop op zaterdag 13 februari kunnen
vertonen. De leukste, origineelste, meest bijzondere, carnavaleske,
humoristische mop wordt beloond met een leuke prijs.
Er zijn hierbij diverse categorieën.
* Categorie 1: 05 tot en met 10 jaar
* Categorie 2: 11 tot en met 15 jaar
* Categorie 3: 16 tot en met 20 jaar
* Categorie 4: 21 tot en met 25 jaar
* Categorie: > 25 jaar
De uitreiking van de prijzen geschiedt tijdens de livestream, zodat
iedereen kan zien dat jij een leuke prijs in een uniek Carnavalsjaar
gewonnen hebt.
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Dus: Ga aan de slag en film een leuke mop. De voorwaarden die we
aan het filmpje stellen zijn:





Het filmpje moet coronaproof zijn opgenomen;
Het filmpje mag maximaal drie minuten duren;
Als je het filmpje met de telefoon maakt, dan moet het
horizontaal gefilmd zijn;
Last but not least: het filmpje moet uiterlijk op 7 februari
aan ons aangeleverd zijn via een mail of via Wetranfer
naar frank.claas@planet.nl vermeld in de mail je naam,
geboortedatum en telefoonnummer

Carnaval voor de Pagatters
Koffieleuters en Koffieleuterinnekes,
Ook voor de basisschooljeugd zijn we samen met Wij Westerhoven
iets aan het bedenken om toch ook voor hen iets leuks te doen.
Vooral voor de Pagatters hebben wij extra aandacht. Dit staat
gepland op zondagmorgen 14 februari om 10.00 uur.
Kijk komende tijd vooral eens op Westerhoven–events en/of onze
facebookpagina voor nadere informatie en updates over deze
evenementen. Indien mogelijk publiceren wij ook in de Eyckelbergh.
Hopelijk kunnen wij zo toch nog een klein beetje het
carnavalsgevoel bij iedereen vasthouden.
Beste mensen, let goed op jezelf en op elkaar en hopelijk tot snel in
betere omstandigheden.
Warme groet,
De Carnavalsstichting de Koffieleuters
Mocht dit niet kunnen doorgaan op
deze datum, wordt er uitgeweken
naar een alternatieve datum
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DE BUITENGAANDER BRUIST!
Heb jij ook zo’n zin om zodra het weer mogelijk is samen te komen
met je vrienden of vriendinnen voor een gezellig avondje uit?
De Buitengaander Bruist! is een programma speciaal voor jou en
je vrienden en vriendinnen.
We hebben jullie ideeën hierbij nodig.
Wat zou jij graag op het programma zien staan?
Denk aan workshops, zang, dans, proeverij, lezing, inspiratie, social
media, muziek etc. etc.
Ken jij iemand die een leuke avond in de Buitengaander kan
verzorgen? Wij horen graag jullie ideeën zodat we samen aan een
veelzijdig programma kunnen werken en een bruisende
Buitengaander creëren. Gezellig in ons eigen dorp.
Bel ons 040- 2013961
Mail ons info@buitengaander.nl
Of stuur een postduif die een briefje in de bus stopt….

PMD AFHALEN
Wanneer wij achter de schermen aan het werk zijn in De
Buitengaander is de voordeur open om in het halletje PMD- en
luierzakken af te halen. Zijn we er niet? Dan kun je bij ’t Wapen van
Westerhoven afhalen.

AGENDA
Geplande activiteiten onder voorbehoud van de versoepeling van de
lockdown en heropening van De Buitengaander.
10 feb.
Hervatting van de reserveringen v.w.b. repetities,
vergaderingen en cursussen
13 feb.

Live stream Carnavalsactiviteit (zonder publiek)
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WESTERHOVENS WINTERFEEST 2021

Zondag 3 januari: Een feestje in eigen huis en tuin.
En een feestje wás het! Een stralend Westerhoven. Zoveel kaarsjes,
lampjes, sterretjes en andere verlichting om een groet uit te
brengen dat het niet anders dan GEWELDIG betiteld kan worden.
Op deze wijze iedereen een hart onder de riem steken was heel
bijzonder en de organisatie is dan ook beretrots op Westerhoven;
waar een klein dorp groot in is! Een welgemeende dank aan de
inwoners van Westerhoven is dan ook zeker op zijn plaats.
De werkgroep; bestaande uit het Oranjecomité, De Buitengaander,
parochie Sint Servatius en de ondernemersvereniging met
ondersteuning van andere verenigingen, had vanwege de benodigde
vergunningen een professioneel bedrijf ingehuurd om met een
drone te mogen nachtvliegen.
Gelukkig waren de jongens van Kiwi Aerial Shots niet te flauw om
langer te blijven filmen dan afgesproken en nóg kregen we niet alles
vastgelegd.
In ijltempo, tot diep in de nacht, is gewerkt om het vele materiaal
te verwerken tot een sfeervolle weergave van het Westerhovens
Winterfeest 2021. Op Facebook is deze al vele malen bekeken en
het filmpje is te zien via een link op debuitengaander.nl,
westerhoven-events.nl, en op YouTube als je zoekt naar
Westerhovens Winterfeest.
-6-

Ook de ondersteuning door jullie aan de Horeca, De Buitengaander,
het Winterfeest en de Leuterhannekes middels de webshop was
hartverwarmend. De enveloppenactie van Piet, en zijn medewerkers
Ad, Ton en Peter, bracht voor de dansmarietjes een prachtige
bijdrage op van € 1098,- voor de aanschaf van nieuwe kleding.
De Buitengaander heeft al verschillende afhaalmomenten gehad
voor het ophalen van de prijzen. Mocht je, in verband met de
noodgedwongen sluiting, nog niet in de gelegenheid geweest zijn:
de prijzen zijn terug naar Piet Adriaans (ofwel Pietje Val) zodat
iedereen daar zijn of haar lotje nog kan inwisselen.

Oproep ‘Mijn kluppie’ / ‘Mijn hobbie’
In de kersteditie van de MikMak namen we al een voorproef op deze
nieuwe rubriek.
Zoals het nu lijkt, vinden mensen/kinderen het wel leuk om iets
over hun sport of hobby te delen, alleen om dit op eigen naam te
doen vindt men soms wat lastig. Toch doen we hierbij nogmaals de
oproep. Met als toevoeging dat je uiteraard ook met je hele team je
verhaal mag doen. Of (het bestuur van) de betreffende vereniging
vragen om jullie sport of hobby onder de aandacht te brengen.
Dus…ben je lid van een club of vereniging, of heb je een hobby en
vind je het leuk om hier iets over te vertellen? Als jij enthousiast
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bent zullen er zeker dorpsgenoten zijn die het leuk vinden hierover
te lezen. Deel het dus met ons en zodoende met alle MikMaklezers.
Of je nu lid bent van een sportclub, hobbygroepje, knutselclub of
een vereniging die zich bezighoudt met een bepaald onderwerp, dat
maakt niet uit. Kind, jeugd, volwassen of senior? De club of
vereniging zelf hoeft niet perse in Westerhoven te zijn.
Bel of mail ons. We helpen graag met het schrijven of verder
uitwerken van jullie input.
Het Mikmak team

Valentijnsdag
14 februari 2021 Valentinus dag
Zeker dit jaar willen we deze dag niet zomaar voorbij laten gaan.
We bieden een alternatief voor de processie aan: ieder die een
kaarsje aansteekt doet dit ook voor een ander. Dit kan je deze
persoon laten weten via onze speciale valentinuskaart.
Vanaf 14 februari tot 21 februari
ligt er in de kapel een speciale
ansichtkaart. Wanneer je een
kaars aansteekt, mag je een
ansichtkaart meenemen en deze
geven of sturen naar degene die
je in gedachten had. Zo
verspreiden we met zijn allen in
deze tijd toch een beetje hoop,
licht en vertrouwen.
Woon je te ver weg maar wil je
toch een kaars met kaart?
Bericht ons dan via WhatsApp 0652476078.
PS:
In verband met carnaval worden de bloemen zaterdag 21 februari
rondgebracht.
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Activiteiten voor
ouderen
februari 2021
Allereerst wensen wij de lezers van de MikMak een goed,
maar vooral gezond 2021.
Hoefzicht is (voorlopig) nog gesloten voor alle activiteiten, met
uitzondering van de dagbesteding! Zodra er wijzigingen zijn wordt
dit via diverse kanalen kenbaar gemaakt. Volg ons ook op facebook!
Let op jezelf maar ook op elkaar…..
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
datum wanneer
14.00 – 16.00
slecht weer) *

volksdansen*
biljarten (behalve de
er kienen is)*
jeu de boules (behalve bij

donderdag
17.30

eetpunt bij Woest*

vrijdag
9.30 – 12.00
12.00 - 13.30
13.30 - 16.00

05 – 12 – 19 - 26
dagbesteding
lunch
dagbesteding
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* het is nog niet
bekend wanneer
deze activiteiten
weer starten

vrijdag
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
vrijdag
13.30

05 – 12 – 19 - 26
bewegingstherapie*
(nog niet bekend wanneer deze weer start)
bewegingstherapie*
(nog niet bekend wanneer deze weer start)
26
vergaren van de MikMak

Programma bij de dagbesteding
05 februari Gym
12 februari Geheugentraining
19 februari Iets bakken of koken
26 februari Spreekwoorden
Programma KBO
--

Memoriam
In memoriam Frans van Valenberg
Op 18 december 2020 overleed Frans van
Valenberg in de gezegende leeftijd van 93
jaar.
Aan het einde van zijn krachten is Frans
vredig ingeslapen.
Frans heeft jarenlang maandelijks zijn
bijdrage aan de MikMak geleverd met een
grote reeks van zijn gedichten. Een prestatie
die genoemd mag worden en waarvoor wij hem als redactie en vele
lezers van de MikMak, steeds erg dankbaar zijn geweest.
Voor zijn verdienste voor de Westerhovense gemeenschap ontving
Frans jaren geleden de Westerhovense dorpsonderscheiding: d’n
Opperman met de bijbehorende mouw.
Ook was Frans op grond van al zijn maatschappelijke verdienste
onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het afscheid
van Frans heeft in besloten kring plaatsgevonden.
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Dat Frans moge rusten
in vrede. De MikMak
redactie wenst de
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
veel sterkte met het
verlies van Frans.
MikMak redactie.
In memoriam Joke Donkers – Bertels,
Op 3 januari, 5 maanden na het overlijden van haar man Tonny,
overleed Joke Donkers-Bertels op 88-jarige leeftijd. Haar overlijden
betekent naast het verlies van Joke voor velen, ook een verlies voor
de MikMak.
Joke was al ruim 25 jaar leidend bij het vergaren van de MikMak. Zij
zorgde voor de opening van de zaal van Hoefzicht en zette menige
pot koffie voor haar collegae vergaarders. Haar betrokkenheid en
inzet voor de MikMak was groot en Joke was dan ook altijd van de
partij. Ook heeft Joke zowat vanaf het begin van de MikMak in
1975, als bezorgster klaargestaan. De laatste jaren bezorgde zij
met behulp van de rollator bij de abonnees in de Kerkstraat en
Meidoornstraat.
Joke bedankt voor alles wat je voor de MikMak hebt gedaan en rust
in vrede.
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Winters in Westerhoven
Door de jaren heen hebben we gemerkt dat de winters steeds
zachter worden en er steeds minder geschaatst kan worden.
Dat was vroeger wel anders.
Niet alleen de temperatuur is nu hoger, ook de aanleg van riolering
en de bouw van huizen op lege stukken grond heeft dit veranderd.
Een van mijn eerste herinneringen is van rond 1958 toen ik als
peuter op zolder niet door het slaapkamerraam kon kijken vanwege
de ijsbloemen op de ruit.
Later leerde ik schaatsen in de ondergelopen moestuin van mijn
oom en tante in de Beukenlaan (ongeveer richting de huidige
tennisbanen). Mijn Friese doorlopers zaten meer opzij naast mijn
schoenen dan eronder en ik had het erg, erg koud. Hierna kreeg ik
kunstschaatsen, veel te groot, maar ja: op de groei gekocht. Zo
ging dat toen. Ook werd er geschaatst in de Aarperstraat. In de wei
van de familie van der Heijden, grenzend aan het huis van de
familie van Hulsel. Nu staat daar een vrijstaand huis en een
tweekapper. In een wei achteraan de Oude Kerkpad werd ook
geschaatst. Dit op de plaats achter de aarden wal waar huizen in de
Steenovens gebouwd zijn.
Bij de visvijver kwam een echte ijsbaan. Mijn jongste broer zakte
eens door het ijs. Hij ging eerst naar familie om droog te worden
om zo de ergste opwinding thuis te voorkomen.
De ijsbaan was groot en je
kon er ijshockeyen,
hardrijden etc. en ook op
De bevroren visvijver febr. 2007
nieuwjaarsdag 1973 werd er
volop gebruik van gemaakt.
Een carnavalsoptocht werd
uitgesteld vanwege de vele
sneeuw. Carnaval met wat
sneeuw kwam vaker voor. ’s
Winters lag er regelmatig
sneeuw, bijvoorbeeld met
oudjaar 1978.
Ik trouwde en verhuisde naar ons eerste huis. Op een morgen heel
- 12 -

vroeg (1977?) belde mijn vader op: “niet gaan werken, want het is
zo ontzettend glad. Echt niet doen”. Ik deed de gordijnen open en
zag mensen door de straat schaatsen over de ijzel heen. Manlief
duwde mijn auto de inrit uit en daar ging ik met 20 kilometer per
uur naar Valkenswaard. Onderweg nog passagiers meegenomen die
te voet onderweg waren. Onverantwoord eigenlijk.
Voetbalclub ZSC heeft weleens een voetbalveld onder water laten
lopen en daar kon dan geschaatst worden.
Met koek en zopie erbij een mooi initiatief.
Na mijn jonge jaren heb ik nog af en toe
geschaatst, een stuk voorzichtiger en met
spierpijn naderhand. Na verhalen over
gebroken benen en valpartijen zijn de
schaatsen naar de rommelmarkt gegaan. Wel
vind ik het nog altijd leuk om naar de drukte op kunstbanen te
kijken die ’s winters in verschillende dorpen op de markt staan.
Intussen hebben we de eerste sneeuw van deze winter gehad. Het
duurde maar even., maar we hebben nog kans op meer.
f.v.

Filmclub Westerhoven
Filmjournaal 2020 nog onzeker
Normaal hadden we o.a. via de MikMak iedereen op de hoogte
gebracht over de presentatie van het Westerhovens Filmjournaal
2020. Maar door corona is het dit jaar allemaal even anders.
We hopen dat we het filmjournaal 2020 op vrijdag 12 maart 2021
kunnen presenteren. Maar ook deze datum is onder voorbehoud,
Deze datum is afhankelijk van een aantal factoren. Zoals is er nog
sprake van een lockdown, kan de Buitengaander weer mensen
ontvangen. Al met al heel onzekere tijden. Zodra er meer
duidelijkheid is zullen we dit bekend gaan maken.
Tot die tijd, blijf gezond en mogelijk tot 12 maart a.s.
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Jarig in coronatijd
Allerheiligen, 1 november 2020: ik word 83 in coronatijd.
Vroeger was ik altijd op zondag jarig.
Als kind vond ik dat heel bijzonder.
Toen ik klein was, dacht ik zelfs dat het speciaal voor mij zondag
was, en daar was ik heel erg trots op.
Die zondagsviering was er toch wel behoorlijk lang in mijn leven.
Wanneer het is gestopt en iedereen weer gewoon moest werken op
1 november ben ik vergeten. In België is Allerheiligen nog steeds
een nationale feestdag.
En toen was ik dus echt jarig in
Corona tijd.
Strenge regels, geen kleinkinderen op
bezoek, de dochters om de beurt
verspreid over 2 dagen. Geen
vrienden, geen buren.
Wat een verrassing toen ik ‘s morgens
vroeg uit het raam keek en aan de
overkant een groot plakkaat tegen het
raam zag met de tekst:
“ Lieve buuf Tineke, van harte
gefeliciteerd met je verjaardag!”
Mijn dag kon niet meer stuk, dat hing
daar toch maar speciaal voor mij!
Verder waren er meer telefoontjes en
verjaardagskaarten dan andere jaren
vanwege Corona tijd.
Ook cadeautjes voor de deur en in de brievenbus.
Dus ondanks Corona had ik een heel fijne verjaardag.
Maar mijn grootste wens is wel: volgend jaar toch maar weer liever
normaal!
Tineke Volkerijk.
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Nieuws van Fanfare Irene
Fanfare Irene Westerhoven 70 jaar
Fanfare Irene, de spil in de Westerhovense samenleving!
Lock-down voor muziekgezelschappen
Nog steeds hebben we te maken met het Covid-19-virus.
Voor de repetities van Fanfare Irene betekent dit dat we nog steeds
niet kunnen repeteren ook niet in een beperkte samenstelling. Om
toch niet al te zeer te verslappen en binding met elkaar te houden
repeteert het groot orkest via een Skypeverbinding met onze
dirigent en dan per sectie. Voor de slagwerkers en jeugd zoeken we
nog een alternatief.
Oudijzer-en elektronica-actie Fanfare Irene
Op zaterdag 3 april a.s. komen we weer bij u langs om uw oudijzer
en overbodige of kapotte elektronica-spullen op te halen. Oudijzer,
grasmaaiers, oude tv-s, radio’s, mixers, telefoons, krultangen,
waterkokers, koffieapparaten, beeldschermen, wasmachines,
keukenapparatuur enz. enz. De opbrengst komt geheel ten goede
aan het onderhoud van onze instrumenten en noodzakelijke
vervanging.
Let op: GEEN accu’s, gasflessen, koelkasten, banden, plastic, hout
ed. Noteert u deze datum alvast in uw agenda!!
Als 40+er en (nog) met muziek beginnen! Ja DOEN !!
Het plezier hebben in het samen musiceren staat daarbij voorop.
Informeer bij het bestuur of stuur een mail naar:
fanfare.irene@upcmail.nl
en Muziek maken daar word je blij van!!
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Uit De Oude Doos
Mikmak 1984
9e jaargang – uitgave 2
In deze coronatijd maken we van de
gelegenheid gebruik even terug te
blikken in de tijd. Samenstellers
destijds, Cor van de Mierden, Peter
van Ham, Harrie Beckers, Martien
Bekkers, Marloes van Beek, Ton
Smolders, Peet Heesakkers, Gerard
Beckers.
 De wagenbouwers zijn al weer in volle gang en menigeen
maakt zich druk over de plannen van de regering om
kleinere gemeentes samen te gaan voegen. Westerhoven
weg………..!!
 Hoe dan ook in februari breidt Westerhoven weer uit:
Erwin, zoon van Bert en Rikie Smolders-Lijten, Simone,
dochter van Simon en Lina Houtappels-Castelijns en Ilka,
dochter van Jan en Gonny Adriaans.
 De Valentynruiters houden op 8 jan. weer een ponyspeldag
 De Valentinusviering bij de kapel en putje op 14 febr. werd
bezocht door maar liefst 225 mensen.
 De gemeente wijst nog even op de mogelijkheid tot
verkrijgen van een Alleenstaande-toeslag met
voorbeeldberekening.
 Pastoor Rijkers meldt de vormselviering op 25 mei en het
Koor doet een oproep om versterking met vooral vrouwen
met een sopraanstem, ook jonge zangers zijn van harte
welkom.
 Op zaterdagavond 10 maart is in De Ster weer de
Jongerendisco, 16 jaar en ouder en vol is vol!!
 De Ren je Rot kwis in De Ster voor klas 1-6.
 Verder waren er puzzel en kleurplaten voor alle leeftijden.
 De Jeugdcentrale start in maart met macrameeën.
 Jan Schrijvers deed een oproep voor dansles voor paren.
 De politie roept op om uw fiets te merken, postcode en
huisnummer. Er worden steeds meer fietsen gestolen, waarde
gemiddeld ƒ 300,-- Bijdrage merken ƒ 0,50 per fiets.
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Grappig was ook de maandvraag aan enkele moeders:
Wanneer begonnen de kinderen te lopen..??
Grarda Neutkens: onze Jac…… ik weet t nie precies.. ‘t was
ginne loate…!
Stina Smolders: onze Ton…nou, dat weet ik op gin stukken
na, trouwens van die anderen ook nie!
Miet Smolders: onze Ad(rie)… liep…effe prakkezeren….liep
met z’n 15 maanden…!
Dan natuurlijk de strip met Hum en Dinges. Deze keer gaan
ze ene carnavalswagen bouwen over ’n bad en volgens Jan
Claas mocht die maximaal ƒ 36.000,-- kosten?? une
brandweerauto.
In de Kroniek van CvdM werd melding gemaakt van de vele
molshopen bij Zus van Beek in het gazon. Verder zijn ook de
voetballende veteranen uit de winterslaap ontwaakt. Op de
shirts prijkt het logo van een bekend Westerhovens
bouwbedrijf. Op de wat vollere proporties van deze
oudgedienden komt het logo goed naar voren.
ZSC 1 speelde trouwens gelijk tegen Hoogeloon 1–1 en
ZSC 3 won met 10-2 van Steensel.
bij het onderdeel ‘ken uw dorp’ staat een witte pijl op een
blok beton, tja, die zal er 36 jaar later wel vanaf zijn.
voor Wevoc was er goed nieuws, de heren-1 stond in de
hoogste klasse aan kop, chapeau!!
Bij de Koffieleuters zwaait Frank d’n Urste de skepter. Op 24
febr. wordt afgetrapt met het bal voor de ouderen en zondag
04 maart is de grote Carnavalsoptocht.
Bij de KPJ-handbal-buiten-uitslagen staat Westerhoven bijna
overal bovenaan, binnen gaat het minder vooruitstrevend.
Ok Wetac staat vermeld met maar liefst 4 teams. En bij het
Wetac toernooi werd Pieter van Ham 1e bij de jeugd, Joan
Bruns 1e bij de dames en Andrie Hendrickx 1e bij de heren.
Op 17 april een voorstelling van de toneelclub in De Ster.
Op 15 september staat dan al de Jeugd-wielerronde van
Westerhoven op de agenda.
Het Mikmak team
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“Meester Panken” Deel 6
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 1870 werd de onderwijzerspost te Westerhoven open gesteld.
Panken was al weer enige tijd (sinds 1863) geen onderwijzer meer.
Er kwamen 2 sollicitanten op: een uit Limburg en een uit
Gelderland. Maar de gemeente vond dat niets en stelde hulp
onderwijzer Hendr. Biermans aan als waarnemer. Uiteindelijk werd
die op 7 juli 1870 benoemd. Een maand later trouwde hij met Cato
van Mol en betrok het schoolhuis.
Op 13 febr. 1871 huwden eerst op het raadhuis, onmiddellijk
daarna in de kerk te Westerhoven drie broers; Christiaan, Hendrik
en Michiel van Nunen genaamd met jonge dochters uit dit dorp,
allen behorende tot de boerenstand. De drie broers woonden bij
elkander en hadden slechts een zuster. Een dergelijke bijzonderheid
heeft in deze kleine gemeenschap bij mensen heugenis nimmer
plaats gehad.
Zaterdag voormiddag 20 september 1873 is te Westerhoven het
westelijkst gelegen huis in de Heijerstraat, aan de noordzijde van de
weg afgebrand. Panken wandelde in een weiland bij de kerk toen de
brand uitbrak. Hij was de eerste bij de toren om de grote klok te
luiden. Het huis was verzekerd voor Fl 400,00 huis en Fl 200,00 de
inboedel.
Des namiddags van den 12 febr 1874 maakten de ingezetenen van
Westerhoven een begin aan versieringen enz. om den
nieuwbenoemde burgemeester Jozef Baken (tevens secretaris)
zaterdag de 14e plechtig te kunnen inhuldigen, zoals dan ook plaats
heeft gehad. Bijna de hele dag van de 13e hielden vele inwoners
zich met het planten van boompjes, erebogen enz. onledig. Tot
bestrijding van de kosten gaven alle inwoners een gift in geld en
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daarboven velen ook loof of dergelijke versiering. Ik verstrekte ook
takken en zilverden, jeneverbessen enz. in mijn weiland groeiende.
De volgende keer gaan we weer verder met Meester Panken.
Jacques van Veldhoven
p.s.
Mijmeringen:
Ik ben veel bezig met het verleden.
Dan merk ik ook hoeveel er verloren is gegaan. Mr. Panken heeft veel
geschreven, maar ik denk ook dat er meer over Westerhoven
geschreven is dan dat wat ik steeds breng. Hij is 60 jaar lid geweest
van het St. Anna Gilde. Hij heeft een ledenlijst opgezet en is dus ook
actief geweest. Maar ik denk dat er ook veel verloren is gegaan. De
mens is daar erg goed in.
Karel de Grote werd in het jaar 800 tot keizer gekroond. In 770 werd
het Valkhof te Nijmegen voor hem gebouwd. De burcht bleef staan
tot na een aanval op Nijmegen in 1794. De burcht was beschadigd en
men besloot het grotendeels te slopen en de stenen te verkopen.
Dichter bij huis en recenter kennen we datzelfde ook. In 1965 werd
de nieuwe kerk in gebruik genomen (waar nu een supermarkt is) In
het centrum van Bergeijk werd het ene na het andere huis gesloopt
om plaats te maken voor nieuwe huizen. Gelukkig kon men de kerk
niet slopen omdat het een rijksmonument was, maar 10 jaar van
verval en plundering zorgde ervoor dat er een archeologisch
onderzoek verricht kon worden in de kerk. De vloertegels en ramen,
ja alles was eruit gehaald.
En wat te denken van onze eigen watermolen aan de Keersop. In
1228 gesticht na toestemming van de St Jacob abdij te Luik. Als een
korenmolen. En na dik 700 jaar in 1950 gesloopt.
Waarom schrijf ik dit nu:
Ik liep over de Schepelenbochten naar de Varkensakkers. Bij de
zwaanvoort (daar waar de Zandstraat over de Pprovincialeweg gaat)
was nu een wegversperring gekomen. De Schepelenbochten Varkensakkers is een zandweg die mogelijk al vanaf de prehistorie in
gebruik is geweest. De weg liep over het hogere gedeelte van
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Bergeijk naar de Keersoppermolen in Riethoven. Langs deze weg die
over de Bucht te Bergeijk ging, dan over de Hoge Bochten te
Westerhoven naar de plaats waar de oude kerk gestaan heeft. Het
hoogste punt in Westerhoven op zandgrond. En vandaar naar de
Zwaanvoort. De weg ging over de Varkensakkers naar de
Elverenberg, de Noorenberg en de Duvelsberg nabij de
Keersoppermolen. Daar is een groot prehistorisch grafveld gevonden.
Dus door deze weg te onderbreken, onderbreken we een historie van
duizenden jaren. Maar ja, we maken de Valentinuskapel uit 1947 tot
monument, doch de put die uit 1400 stamt wordt niet genoemd. Dan
kan dit er ook nog wel bij.
Ik hoop dat iedereen ondanks alles toch een prettige kerst heeft
gehad en ik wens eenieder een voorspoedig 2021 toe.
Jacques

Klimaatdialoog
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Kennisquiz deel 8
Vraag en Antwoord, test uw algemene kennis op het
gebied van Aardrijkskunde, Wetenschap
en Europa!!
1

2

3

4

5

6

7

8

Door de aantrekkingskracht van de aarde
kennen wij op aarde?
A de 4 seizoenen
B het eb en vloed
C hoge en lage temperaturen
Een keizerspinguïn plant zicht voort in de?
A winter
B lente
C zomer
Land je met het vliegtuig op Schiphol dan ben je aangekomen?
A in Zuid-Afrika
B in Nederland
C in Suriname
Welke groente behoort tot de aardappelplantensoort?
A maïs
B tomaten
C wortels
Een hert verliest zijn gewei?
A nooit
B een paar keer in z’n leven
C ieder jaar in de lente
Welke afstand lopen de deelnemers aan een marathon?
A 42,2 km
B 56,8 km
C 72,4 km
Zijde is een stof die afkomstig is van?
A een slang
B een spin
C een rups
Buidelratten leven voornamelijk in bomen en verspreid?
A over de hele wereld
B over Afrika en Europa
C over Amerika
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Waarom heeft het oppervlak van een golfbal allemaal kuiltjes?
A zodat hij niet te ver doorrolt bij neerkomst
B zodat het balletje minder zwaar is
C zodat het balletje verder vliegt
Het beschilderen van eieren met Pasen in Oost-Europa staat?
A symbool voor een nieuw begin
B symbool voor vriendschap en liefde
C symbool voor een betere en rijkere toekomst
De bijnaam van de Boabab een v d grootste bomen ter wereld?
A is: mammoetboom
B is: apenbroodboom
C is: reuzenboom
De Amerikaanse prairiewolf noemt men ook wel?
A coyote
B fennec
C coati
Moderne vissersboten sporen onder water de vis op met?
A radiogolven
B elektrische golven
C geluidsgolven
In welk Balkanland is de Lev de munteenheid?
A Servië
B Bulgarije
C Kroatië
Hoeveel tanden heeft een volwassen in een volledig gebit?
A 28 tanden
B 32 tanden
C 36 tanden
Het verwisselen van banden bij een formule-1 wedstrijd heet?
A een suplystop
B een pitstop
C een tirestop
In Zuid-Amerika ligt de langste bergketen ter wereld de?
A Rocky Mountains
B de Andes
C de Grand Canyon
Een dokter die zich bezighoudt met oudere zieken heet?
A een pediater
B een psychiater
C een geriater
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19 Klompen werden oorspronkelijk vooral gedragen?
A om op drassig land te lopen
B als onderdeel van feestkleding
C door de kaasboeren
20 Miereneters hebben in hun lange snuit?
A geen tanden
B alleen 4 snijtanden
C een zestal kleine tandjes
21 Wat is geen naam voor een groot schiereiland?
A het Iberisch Schiereiland
B het Apennijns Schiereiland
C het Karpaats Schiereiland
22 Een geboren orang-oetan weegt 1,5 kg en?
A stapt direct rond maar in de buurt van z’n moeder
B is volledig hulpeloos en moet gedragen worden
C is meteen volledig zelfstandig en komt alleen voor melk
naar z’n moeder
23 Waar in Europa vinden we ook een Disney World?
A in Parijs
B in Londen
C in Berlijn
24 Als 2 gewichtheffers hetzelfde gewicht getild hebben wint?
A degene die z’n halter het langst omhoog gehouden heeft
B degene die zij halter het vlugst in de lucht heeft gestoken
C degene met het minste lichaamsgewicht
25 De langste dag op het noordelijk halfrond is?
A 21 maart
B 21 juni
C 21 september
De oplossingen vind je verderop in de Mikmak, succes JB
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GGD BrabantZuidoost stroopt
de mouwen op
Vrijdag 15 januari is
GGD Brabant-Zuidoost gestart met het vaccineren van
zorgmedewerkers. Het vaccineren vindt plaats in het
Indoorsportcentrum Eindhoven aan de Theo Koomenlaan 1.
7 dagen per week gaat de GGD daar de vaccinaties
verzorgen. In de eerste periode worden er ruim 400
vaccinaties per dag gezet. Het aantal vaccinaties dat gezet
kan worden is afhankelijk van de levering van het aantal
doses.
“We zijn blij dat we als GGD Brabant-Zuidoost naast het testen, het
bron- en contactonderzoek nu ook het vaccineren toe kunnen
voegen aan de mix van ingrediënten die ons hopelijk snel van dit
virus verlost” vertelt Gonny van Loon, programmanager COVID-19
van de GGD Brabant-Zuidoost. “Er is de afgelopen weken met
allerlei landelijke en regionale partners, waaronder de
Veiligheidsregio, hard gewerkt om ook dit project te realiseren.
Zorgvuldigheid vóór snelheid is het devies geweest. We hebben
deze locatie gekozen omdat wij hier de mogelijkheid hebben om op
te schalen en meer vaccinaties kunnen zetten, zodra de leveringen
van de vaccins dat toelaten”.
GGD vervult rol van ‘prikker’
Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) bepaalt
de vaccinatiestrategie ( wie komt wanneer aan de beurt) en
verzorgt de publiekscampagne, het RIVM is verantwoordelijk voor
de medische informatie rondom de vaccins en de communicatie met
professionals. De GGD zet de prik bij de doelgroepen die VWS aan
de GGD toewijst. Daaromheen organiseert de GGD de locaties, het
personeel op locatie en faciliteert de GGD GHOR Nederland dat
mensen een afspraak kunnen maken voor een vaccinatie.
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Vragen over vaccineren
Zodra mensen aan de beurt zijn voor een vaccinatie ontvangen zij
een uitnodiging met daarin de benodigde informatie. Tot die tijd is
informatie te vinden op:
 www.coronavaccinatie.nl of via het telefoonnummer 08001351
 Vragen en antwoorden coronavaccin | RIVM
 Vaccinatiestrategie - Tijdschema | Publicatie |
Rijksoverheid.nl – wie is wanneer aan de beurt?

Dokter leesplezier: online spreekuur

Kinderen lezen steeds minder. Dat is
zorgwekkend, want steeds meer
kinderen verlaten de middelbare school
met een taalachterstand. Het is een
uitdaging om te zorgen dat kinderen voldoende lezen, maar vooral
ook plezier beleven aan lezen. Kinderen en ouders kunnen normaal
gesproken in de Bibliotheek terecht voor persoonlijk leesadvies,
vragen en tips op het gebied van (voor)lezen en hulp bij het kiezen
van het juiste (digitale) boek.
Nu dit door lockdown niet mogelijk is, biedt de Bibliotheek wekelijks
een gratis online spreekuur. Hier kun je advies inwinnen.
Bijvoorbeeld over je kind motiveren te lezen of de juiste aanpak
voor kinderen met dyslexie of andere leesproblemen. Ook helpt de
Bibliotheek kinderen graag met het vinden van het juiste boek,
zodat ze met plezier lezen, en niet omdat het moet. Iedereen is
welkom bij deze spreekuren, je hoeft geen lid te zijn van de
Bibliotheek. Kijk voor meer informatie en aanmelden op deze
website: www.bibliotheekdekempen.nl/dokterleesplezier
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Wij Westerhoven is
Bergeijkenaar van het jaar 2020
Dit jaar gaat
de titel
‘Bergeijkenaar
van het jaar’
niet naar een
persoon die er
op positieve
wijze uitspringt in de Bergeijkse samenleving, maar vanwege het
bijzondere Corona jaar naar een groep. Jaarlijks reikt de gemeente
in samenwerking met Wél!zijn De Kempen en Vrijwilligers
Organisatie Bergeijk (VOB) deze blijk van erkenning uit op of
rondom de Dag van de vrijwilligers. Aangezien het een bijzonder
jaar is, hebben we de spelregels van de nominaties aan de voorkant
verruimd: naast personen mochten ook groepen/organisaties dit
jaar worden aangemeld.
Eén naam kwam dit jaar meerdere keren terug bij de nominaties.
Wij Westerhoven wordt geroemd vanwege het vele vrijwilligerswerk
dat zij doen in hun eigen kern. Dit afgelopen jaar werd er nog meer
dan anders ingezet op saamhorigheid en verbinding.
Op zaterdag 19 december werd een kleine vertegenwoordiging van
Wij Westerhoven verrast door wethouder Marko van Dalen. De
vrijwilligers van Wij Westerhoven, zo’n 45 mensen, mogen het
komende jaar de eretitel ‘Bergeijkenaar van het jaar’ gaan dragen.
Aangezien een feestje nu niet kan, maar men het zeer
waarschijnlijk wel wil vieren, is er een groot spandoek geplaatst aan
de Hoeverstraat in Westerhoven.
De gemeente is trots op Wij Westerhoven en alle andere vrijwilligers
die de gemeente Bergeijk rijk is. Winnaars van deze onderscheiding
zijn personen/organisaties die van onschatbare waarde zijn voor
anderen. Vorig jaar werd de prijs nog gewonnen door Mies Adriaans.
Activiteiten die Wij Westerhoven het afgelopen jaar heeft opgezet
die leidden tot hun onderscheiding zijn: tekeningen wegbrengen
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gemaakt door de basisschool jeugd / Bloemetjes wegbrengen begin
corona / Kaartjes i.c.m. loterij rondbrengen / Bloemetjes
rondbrengen met Pinksteren / Bingo Hoefzicht voor de bewoners /
Kids challenge in april en oktober / Hart van stoepkrijt i.s.m.
basisschool in juni / Boek corona in Westerhoven / Presentje
rondbrengen met sinterklaas naar ouderen, zieken en
alleenstaanden / Kerstactie i.s.m. school / Samen koken samen
eten /Letters geplaatst bij de rotonde vanuit Riethoven
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Rebellerende vrouwen
nieuwe website over 2e feministische golf in Brabant
Velen zullen zich de ludieke
en mediagenieke actie ‘Baas
in eigen buik’ nog
herinneren waarmee de
feministische actiegroep
Dolle Mina ruim vijftig jaar
geleden Nederland op zijn
kop zette. Of de openbare
urinoirs die ze met roze
linten hadden
dichtgebonden. Ook in
Brabant voelden vrouwen
zich aangesproken en richtten afdelingen van Dolle Mina op, waar
talrijke belangrijke initiatieven uit voortvloeiden. Daarmee
probeerden zij aandacht te vragen voor de rechten van de vrouw en
hun positie te verbeteren. Samen met Brabantse feministen die aan
de wieg hebben gestaan van de tweede feministisch golf in Brabant
(1970-1990), heeft het BHIC de themawebsite ‘Rebellerende
vrouwen’ gemaakt.
“Dolle Mina was het eerste initiatief dat de tweede feministische golf
landelijke bekendheid gaf. De ludieke acties van deze beweging
zorgde voor veel aandacht in de pers”, schrijft Nel Willekens, Dolle
Mina van het eerste uur. Deze acties hadden te maken met de
onderwerpen die aan de orde werden gesteld. Had de eerste
feministische golf geleid tot stemrecht voor vrouwen, recht op
betaald werk en onderwijs. Dankzij de feministen van de jaren
zestig en zeventig werd abortus gelegaliseerd, kwam de
anticonceptiepil in het ziekenfonds en kwam er kinderopvang.
Van Aktie! naar Bewustwording
Na enkele jaren verschoof binnen deze nieuwe feministische
beweging het accent van ludieke acties naar de bewustwording van
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vrouwen. In verschillende Brabantse plaatsen werden
vrouwenpraatgroepen georganiseerd. “Een verademing. Het idee
dat je als vrouw over jezelf mocht praten, dat je mocht zeggen wat
je mooi vond aan jezelf, en wat lelijk. Dat was helemaal nieuw. En
ongehoord”, schrijft iemand op de site.
Een logisch vervolg hierop was de oprichting van vrouwenhuizen,
zoals in Eindhoven in 1975. In datzelfde jaar ontstond ‘Brood en
Rozen’ in Den Bosch, waar ze praatgroepen en vormingscursussen
opstartten en een vrouwentrefcentrum organiseerden. In Eindhoven
ging het ‘Vrouwenkruidt’ van start met cursussen ‘Hoe zeg je wat je
denkt’, eerst op stedelijk en later op wijkniveau. In Den Bosch ging
dat precies andersom. Daarnaast bleef er echter sprake van
activiteiten voor vrouwen in de wijken, zij het dat die nu werden
aangeboden door het welzijnswerk, zoals het vrouwenwerk in Den
Bosch Oost. “Deze cursussen waren vooral gericht op
bewustwording, vergroting van het zelfvertrouwen en
maatschappelijk inzicht: cursussen maatschappelijke en politieke
vorming werden opgezet en ook een lees- en schrijfcursus die later
overging in een spontaan Open Schoolproject. Ook wonnen vanaf
1976 de zogeheten FORT-groepen (Feministische Oefengroepen
Radicale Therapie) snel aan populariteit”, vertelt Anita Koster.
En er gebeurde meer. Vrouwen ontdekten hun lichaam en elkaar. Er
ontstonden zelfhulpgroepen op het gebied van gynaecologie,
eetverslaving en medicijngebruik, Vrouwen in de overgang (VIDO),
DES-dochters en Vrouwen tegen seksueel geweld. In Eindhoven
opende een Blijf-van-mijn-lijfhuis. Vrouwen leerden van elkaar te
houden, wat soms leidde tot seksuele relaties. Op vrouwenfeesten
was het stampvol. Er kwamen vrouwenbands, vrouwenkoren,
vrouwensportscholen, vrouwenboekhandels, vrouwenkranten en
vrouwendrukkerijen.
Vrouwenradio Den Bosch
“In die tijd, rond 1980, zagen wij het belang in van eigen media om
onze boodschap te verkondigen”, vertelt Wilma Geurtjens een van
de oprichters van de Vrouwenradio Den Bosch. “We hadden al de
Vrouwenkrant Rosa, een Vrouwendrukkerij ‘De Doordrukster’ en nu
dus ook de Vrouwenradio Den Bosch.” Elke vrijdagochtend zonden
ze uit. Op de site kun je verschillende illegale uitzendingen hiervan
terugluisteren, waaronder ‘Pottenprogramma’, ‘Pornoshop gekraakt’,
‘Ontruiming van het vrouwenhuis’ en nog meer.
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Het nieuwe feminisme
Na de tweede feministische beweging leek het feminisme voltooid,
de strijd gestreden. Maar een nieuwe generatie van jonge
feministen staat nog altijd op de barricaden, ook in Brabant. Zij
voeren onder meer actie voor de rechten van alle vrouwen, of die
nu hetero zijn, homo of
in een mannenlichaam
geboren, en verbinden
deze strijd met die
tegen racisme en voor
een beter klimaatbeleid.
Ze kijken naar inclusie
en diversiteit en naar
een betere verdeling van
zorg voor kinderen én
ouders.
Rebellerende vrouwen
Het BHIC bedankt in het bijzonder de kerngroep van feministen die
een sleutelrol hebben vervuld in de totstandkoming van de website
‘Rebellerende vrouwen’: Joke van der Beek, Anita Koster, Mariet
Paes, José van der Wardt en Nel Willekens. Samen met deze
vrouwen uit Den Bosch is het BHIC op zoek gegaan naar
aanknopingspunten in de rest van Brabant. Dat is zeker niet
uitputtend gebeurd en we zijn dan ook erg benieuwd naar alle
Brabanders die herinneringen hebben, deelgenomen hebben of
bijgedragen hebben aan de vrouwenbeweging. Reageer op de
verhalen, vertel over jouw eigen ervaringen en vul de site aan. Je
kunt reageren via het forum op de site of (bijv. als je foto’s wilt
sturen) en via info@bhic.nl.
Bezoek ‘Rebellerende vrouwen’ via: www.bhic.nl/rebellerendevrouwen.
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De MikMak, ook online op: www.westerhoven-events.nl

Puzzel
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Oplossing, kopij inleveren

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

do. 18 februari uiterste datum inleveren kopij MikMak maart 2021,
za. 27 februari, uitgave MikMak maart 2021, 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 Grol
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
(24u P/dag bereikbaar)
Coppens
COTA
Luxlight
Beukers Autoschade
Beukers Autoschade
ZSC (pincode vereist)
Bij de Neut (24u P/dag bereikbb.
Fam. Theuws tegen huis op oprit
(24u P/dag bereikbaar)
geen pincode vereist
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
Aarperstraat 30
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

