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Koffiegats Livestream
Festival, Halfvasten 13 maart:

Carnaval 2021 werd door Corona niet het
Carnaval zoals we dat gewend zijn. Gelukkig
vielen er tijdens de Carnavalsdagen voor de
Koffiegatse jeugd wel een aantal leuke momenten te beleven. Nu
komen de andere Koffieleuters nog aan bod!
Omdat we het niet verantwoord vonden om op Carnavalszaterdag
de Koffiegatse Livestream door te laten gaan, hebben we deze
verzet naar Halfvasten, zaterdag 13 maart.
We gaan je dan vanaf 20:00 uur toch nog een carnavalsgevoel
meegeven.
De livestream is interactief waarbij jezelf via Zoom deel gaat nemen
en duurt ongeveer drie uur. Het wordt een echt Koffiegats
programma dat veel leuke en afwisselende fragmenten uit het
heden en verleden bevat.
Het belangrijkste programmaonderdeel van de livestream is de
verzameling filmpjes (maar liefst 9 inzendingen) die door
wagenbouwers en vriendengroepen onlangs zijn gemaakt.
De maker van het leukste, origineelste, meest bijzondere,
carnavaleske, humoristische filmpje wint de Koffiecup 2021. De
uitreiking aan de winnaar van de Koffiecup geschiedt tijdens de
livestream, zodat iedereen kan zien wie de Koffiecup in dit unieke
Carnavalsjaar gewonnen heeft. Houd dus zaterdag 13 maart, vanaf
20:00 uur vrij in jouw agenda en geniet van de enige echte,
onvervalste Koffiegatse Livestream.
Dit jaar geen Krentenmikactie, maar koop alsnog jouw loten
Voor het eerst in de 65-jarige Koffiegatse geschiedenis kon de
Krentenmikactie niet doorgaan. Een actie die Carnavalsstichting
Koffieleuters hard nodig heeft om haar kosten enigszins te dekken.
Naast de te winnen Krentenmikken zijn er dit jaar diverse
andere mooie prijzen te winnen zoals een gloednieuwe
Heesterbike fiets, Jumbo Panningen boodschappenpakketten
en Woest/’t Wapen cadeaubonnen.
In plaats van de huis aan huis lotenverkoop zijn er tot 13 maart
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loten via de site www.westerhoven-events te koop. Degene die nog
geen loten hebben gekocht, worden alsnog van harte uitgenodigd
dit te doen. Zorg ervoor dat de bodem van de Koffiegatse schatkist
niet in zicht komt en de Schatbewaarder geen slapeloze nachten
krijgt. Dank je wel alvast!
Heeft u al zo’n fraaie Koffiegat Vlag?
Is het antwoord nee: lees dan even door.
Voor het eerst kent Koffiegat haar eigen vlag. Het zou mooi zijn
als in 2022, als Carnaval hopelijk weer volop gevierd kan worden,
er aan elk Westerhovens huis zo’n vlag wappert.
De verkoop liep zodanig goed dat op Carnavalszaterdag de voorraad
al op was.
Niet getreurd, je kunt de vlag alsnog bestellen, deze wordt dan vóór
13 maart, als de vlaggen vanwege Halfvasten weer uit mogen, bij je
thuis afgeleverd. Er zijn drie verschillende formaten van de vlag te
bestellen. Voor nadere informatie en bestelling zie de site
www.westerhoven-events.nl
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Activiteiten voor ouderen
Maart 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!
maandag
9.30 – 10.30
meer bewegen voor ouderen*
13.30 – 16.30 biljarten*
dinsdag
13.30 – 16.30
17.00 – 18.30

koersbal*
Samen koken samen eten*

woensdag
13.30 – 16.30

kienen*

woensdag`
08.50 – 09.50
13.30 – 16.30
14.00 – 16.00

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

donderdag
17.30

eetpunt bij Woest*

vrijdag
9.30 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 16.00

05 – 12 – 19 - 26
dagbesteding
lunch
dagbesteding

vrijdag
14.00 – 15.00

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

15.00 – 16.00

-4-

* het is nog niet
bekend wanneer
deze activiteiten
weer starten

vrijdag
13.30

26
vergaren van de MikMak

Programma bij de dagbesteding
05 maart
Bewegen
12 maart
Geheugentraining
19 maart
Bloemstukje maken
26 maart
Samen koken en eten
Programma KBO
--

Hallo lezers van onze MikMak,
Sinds een paar weken staan er in de "serre"
van Hoefzicht dozen met boeken. Het is de
bedoeling dat wij hier een soort van
bibliotheekje gaan realiseren. (Hier wordt aan
gewerkt). Voor nu, kan men, als men wil, uit de dozen,
boeken meenemen om te lezen, mocht u zelf boeken hebben kunt u
deze hierbij plaatsen. De boeken dienen wel in goede staat te zijn.
Het zou fijn zijn als we er met elkaar voor zorgen dat de
"boekenkast" gevuld blijft, zodat een ieder hier iets kan uitzoeken.
Hoefzicht is vrij toegankelijk, men dient wel op de gang een
mondkapje te dragen (openbare ruimte).
Een woord van dank voor het beschikbaar stellen van de boeken
voor Wim en Deborah van Schaik.
Ook een woord van dank voor de sneeuwruimers die de paden om
Hoefzicht sneeuwvrij hebben gemaakt en gehouden. Toppers!
Voor nu, blijf gezond en houd de moed erin. We zijn er nog niet en
weten ook niet hoelang we nog in deze "toestand" zitten. Let goed
op jezelf en ook op elkaar.
Veel leesplezier! Lieve groetjes,
Bestuur Stichting Hoefzicht
secretaris, Elly van der Vaart
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Die verdient een bloemetje!

Overal zijn ze te vinden…..
Iedereen kent wel zo’n anonieme held…..
We vinden het ook gewoon dat ze er
zijn. Maar als je even de tijd neemt en
erbij stilstaat, dan is het heel bijzonder.
Mijn lokale held is PIET. Iedere zaterdagmorgen zie ik Piet zijn ronde
maken, in de Hoefakkers en rond Hoefzicht. Gewapend met een
plastic emmer is hij dan op stap om rommel te verzamelen die door
anderen, per ongeluk, of expres, is achtergelaten.
Ook de afgelopen week, in de ijzige winterkou hield Piet meerdere
malen de ronde in “zijn wijk”. Deze
keer was hij gewapend met een
sneeuwschuif en een emmer zout.
Hij trotseerde de weergoden om te
voorkomen dat anderen hals, nek
en nieren zouden breken.
Geweldig Piet.

BEDANKT
“Mijn” Piet staat symbool voor al
die andere mannen en vrouwen,
die ook de troep van anderen
opruimen, die hun straat leefbaar maken voor hun buren. Ze doen
dat zomaar, geheel vrijblijvend. Al die “PIETEN” mogen weleens in
het zonnetje worden gezet.
A. v. B.
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DE BUITENGAANDER BUITEN!
weekendjedorp
Lieve mensen,
We trekken erop uit op zoek naar de bijzondere plekjes in ons dorp.
Ga net als wij op pad en geef je ogen eens goed de kost. Hoe goed
ken jij je dorp ? Weet jij waar wij deze foto’s geschoten ?
Wil je nog meer van deze plekjes ontdekken ? Volg ons op:
facebook pagina De Buitengaander “WEEKENDJEDORP”.
Alles gevonden ?
We zien je antwoord graag verschijnen in onze brievenbus.

Foto 1
Foto 2
Foto 3

Foto 4

In de volgende MikMak vind je de antwoorden.
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ONTMOETINGSCENTRUM DE BUITENGAANDER ZOEKT
VRIJWILLIGERS.
Ontmoetingscentrum De Buitengaander is het multifunctionele
dorpshuis van Westerhoven en is daarmee een ontmoetingsplek
voor verenigingen, groepen, bedrijven en individuen.
De Buitengaander is als inloophuis de dorpshuiskamer van
Westerhoven.
Aan mensen die zich via De Buitengaander in willen zetten voor de
Westerhovense gemeenschap hebben we helaas een groot tekort.
Een gemeenschapshuis kan alleen maar bestaan bij de gratie en
hulp van de gemeenschap. Want daar draait het om: Bedoelt vóór
en gedragen dóór de gemeenschap.
We vinden het allemaal belangrijk en vanzelfsprekend dat we
bereikbaar en toegankelijk zijn en dat er leven in de brouwerij is.
Als De Buitengaander dicht moet omdat er geen mensen zijn om te
openen en te beheren, als er geen activiteiten zijn omdat er geen
organisatoren zijn, als activiteiten afgelast moeten worden omdat er
geen ondersteuning is, dan schiet het ontmoetingscentrum zijn doel
voorbij. Dan hebben we een mooi maar leeg huis!
Kortom dat betekent het einde.
Omdat we momenteel voor onze huidige rollen, openingstijden en
activiteiten mensen te kort komen doen we een beroep op de
Westerhovense gemeenschap.
De Buitengaander is op zoek naar:
Bestuursleden:
Werkzaamheden:
Ontwikkelen- en het bewaken van het beleid
voor De Buitengaander.
Gevraagd:
Bestuurlijke- en communicatieve
vaardigheden, interesse in het organiseren van
activiteiten en in de functie van De
Buitengaander voor Westerhoven.
Belasting:
Elke 1e woensdag van de maand vergadering
en daarnaast gemiddeld 2 à 4 uur per maand,
veelal in de avonduren.
Penningmeester:
Werkzaamheden:
Bijhouden van de boekhouding, opmaken
begroting en jaarrekening, verrichten van
betalingen, facturatie, analyseren van
financiën, financiële advisering, personeels- en
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Gevraagd:
Belasting:
Barvrijwilligers:
Werkzaamheden:
Gevraagd:
Belasting:

salarisadministratie
Ervaring met financiële- en
salarisadministratie.
Verantwoordelijkheidsgevoel.
2 à 4 uur per week, overdag en/of ‘s avonds.
Verrichten van barwerkzaamheden, gastvrouw/
gastheer rol.
Klantgericht en gastvrij, bereid tot avond- en
weekend inzet, sociaal ingesteld,
verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid.
Bij voorkeur 6-8 uur per week, avonden en/of
weekenden. Minder uren is ook mogelijk.

Vrijwilligers voor hand- en spandiensten:
Werkzaamheden:
Verrichten van reparaties en onderhoud,
inrichten en opruimen van ruimtes,
schoonmaak na evenementen, etc., etc.
Gevraagd:
Handig en flexibel zijn.
Belasting:
Variabel, veelal overdag.
Vrijwilligers voor inzet bij koffietafels:
Werkzaamheden:
Verrichten van werkzaamheden bij koffietafel
na uitvaart zoals inrichten,
keukenwerkzaamheden, serveren, opruimen.
Gevraagd:
Gastvrij en klantvriendelijk, flexibel en op korte
termijn inzetbaar eventueel ook op zaterdag.
Belasting:
paar keer per jaar, 6 uur overdag.
Wat krijg je ervoor terug:
Voor de functie van zelfstandig barvrijwilliger bestaat er een
vrijwilligersvergoeding.
Voor alle andere functies: een leuke hobby, gezelligheid, sociale
contacten, het gevoel ergens bij te horen en iets voor de
Westerhovense gemeenschap te betekenen, netwerkvergroting,
erkenning, en niet te vergeten: het jaarlijkse vrijwilligersfeest.
Heb je vragen over een functie of interesse in de invulling van een
functie: neem dan contact op met Marloes van Beek, 040-2013961,
info@buitengaander.nl of met Frank Claas, 06-30398785
frank.claas@planet.nl
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De Kolfdries in Westerhoven
De laatste nieuwe straat in Westerhoven heet de Kolfdries en is een
zijstraat van de Kerkstraat en staat op wat tot voor kort het Sint
Servatiusterrein heette. Er is een rijtje van 6 woningen gebouwd,
maar er is plaats voor meer huizen.
De straatnaam is gekozen op voorstel van de Stichting Eicha, in
1683 werd deze naam al gebruikt voor dat terrein.
Mogelijk was daar een baan voor het kolfspel, een soort slagbal en
het slaghout heette ‘kolf’.

Een dries was een braakliggend stuk grond.
In 1830 was deze kolfbaan niet meer in gebruik, er stond later een
dennenbos op deze plaats en in 1879 was er de schutsboom waar
het gilde op schoot.
In 1904 werd door de nonnen een bewaarschool opgericht voor de
kleuters en een jaar later een aparte meisjesschool.
Oudere Westerhovenaren kennen deze meisjesschool nog. Van deze
zgn. lagere school waren toen de 1e en 2e klas (huidige groep 3 en
4) nog gemengd. De jongens gingen hierna naar de St.
Servatiusschool aan de Provinciale weg.
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In het voorste gedeelte van de meisjesschool zat confectieatelier
Vandem, bekend van suède en lederen jasjes. In het begin van de
60-er jaren van de vorige eeuw brak daar brand uit.
Ook ik stond bij de toeschouwers en vond het heel spannend: mijn
oom, een brandweerman uit Bergeijk aan het blussen en de
gedachte dat we vrij van school zouden krijgen.
Maar toen ik een huilende zuster Marie-Pierre zag staan, kreeg ik in
de gaten dat het toch wel een ernstige zaak was.
In 1978 werd de school aan de Provinciale weg opgeheven en de
jongens- en meisjesschool samengevoegd in het gebouw aan de
Kerkstraat met de naam St. Servatiusschool. De ‘lagere school’ en
‘kleuterschool’ heetten vanaf 1985 allang ‘basisschool’.
De huidige school aan de Dorpsstraat heet ‘de Ster’ en de oude
school aan de Kerkstraat is gesloopt in 2008.

De nieuwe huizen aan de Kolfdries zijn bijna klaar voor bewoning en
het inwoneraantal van Westerhoven kan hierdoor weer stijgen.
Laten we hopen dat de toekomstige bewoners zich vlug thuis voelen
in hun straat en in Westerhoven!
f.v.
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Filmclub Westerhoven
Westerhovens Filmjournaal 2020 op 12 maart afgelast.
De corona maatregelen laten het niet toe om het Westerhovens
Filmjournaal op 12 maart te kunnen presenteren. Zelfs al worden
de maatregelen versoepeld zal het nog niet mogelijk zijn deze in de
zaal van de Buitengaander te kunnen vertonen.
Omdat verder uitstel van het filmjournaal geen optie is willen we
degenen die toch interesse hebben in het filmjournaal de
mogelijkheid geven om deze op dvd of usb-stick te kunnen
bestellen.
Zowel de dvd als de usb-stick kunnen na 12 maart a.s. tegen de
normale vergoeding van € 10,00 worden besteld bij Wim van Schaik
via de e-mail
w.schaik3@chello.nl of telefonisch op nummer 06-80152728.
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Jeugd tennis voor alle Westerhovense
Jeugd
WTC organiseert op zondag 28 februari een tennis hussel
voor alle Westerhovense Jeugd.
We spelen onderling dubbel partijtjes. Kennis van de regels is niet
nodig. De jeugdleden en begeleiding van WTC helpen je graag. Heb
je geen tennisracket, geen probleem. Er zijn altijd rackets te leen.
Speel je mee een potje tennis met je vriendjes en
vriendinnen?
Waar en hoe laat verwachten we je?
We zien je graag zondag 28 februari op de tennisbanen van WTC
aan de Eikewal
Jeugd vanaf 6 jaar t/m 12 jaar 10.00 - 11.15 uur
Jeugd vanaf 13 jaar t/m 17 jaar 11.30 - 12.45 uur
Schrijf je in en doe mee!
We vinden het leuk als de banen weer vol staan met enthousiaste
tennisliefhebbers.
Stuur een mailtje naar tc@wtcwesterhoven.nl
Met vermelding van je naam en leeftijd.
Tot zondag!!
Tenniscommissie WTC Westerhoven
Harm Kwinten en Niels Ferguson
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NIEUWS VAN FANFARE IRENE
Fanfare Irene Westerhoven 70 jaar
Fanfare Irene, de spil in de Westerhovense samenleving!
Meesterlijk Hollands
Helaas kon ons themaconcert in 2020, 70 jaar Irene, niet doorgaan.
We blikken nog even terug naar 2019, naar ons concert met
wereldhits van Nederlandse bodem, Meesterlijk Hollands. Op deze
avond werk ook een kunstwerk gemaakt door onze plaatselijke
v Gogh, Louis Baeten.
Een meesterstuk speciaal voor onze fanfare. Dit stuk werd na afloop
per opbod verkocht en na een spannende ‘strijd’ werd Jan Kwinten
uiteindelijk de gelukkige winnaar van de veiling. Het overhandigen
zou onder begeleiding van vrolijke noten door onze fanfare
plaatsvinden echter Corona gooide roet in het eten.
Op 22 jan. jl. werd dan toch het schilderstuk overhandigd. De
nieuwe woning van de fam. Kwinten was gereed en plaats voor het
schilderij gereserveerd. Samen met schilder Louis toog ik, Jack,
naar de Heuvel om het schilderwerk te overhandigen.
De bijbehorende serenade houden ze natuurlijk tegoed.
Namens fanfare Irene,
Van Harte Gefeliciteerd, Jack van Beek, voorz.
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Verjaardagenclub
Zoals jullie weten hebben wij een groepje fanfare-liefhebbers die de
verjaardagenclub runnen. Samen zorgen zij ervoor dat bij een
kleine 800 inwoners van Westerhoven een felicitatietelegram in de
bus valt op hun verjaardag. Na een paar dagen komt er een ander
lid van de groep langs om het envelopje weer op te halen.
Gezamenlijk zorgen zij voor extra inkomsten voor onze fanfare, dus
niets dan hulde voor deze groep.
De gemiddelde leeftijd van de groep is inmiddels aardig opgelopen
en dus vallen er zo nu en dan mensen weg. Zo zijn we de laatste
tijd de steun kwijtgeraakt van Lies Kuijlaars, Gerit Neutkens,
Piet Wuijts en Tonny en Joke Donkers. Gelukkig zijn er ook een paar
nieuwe mensen bijgekomen. Maar, je voelt hem al aankomen, we
zitten erg verlegen om nog een aantal helpende handjes.
Wil je zelf komen helpen of ken je iemand die dat (misschien) zou
willen doen, dan horen wij dat graag.
Er zijn verschillende taken binnen de groep, maar de meeste
handjes zijn nodig bij het ophalen van de envelopjes. Dus een paar
dagen na een verjaardag even binnenlopen bij de jarige een praatje
maken (over de fanfare) en het envelopje meenemen.
Om de traditie in ere te houden en om het werk voor iedereen leuk
te houden hebben we echt een paar nieuwe helpers nodig. Dus
denk even na of kijk even rond en meld je aan bij mij.
Met vriendelijke groeten, namens de verjaardagenclub van fanfare
Irene, Thomas van Hulsel t. 06237.05762
Oud ijzer- en elektronica-actie Fanfare Irene
Op zaterdag 3 april a.s. komen we weer bij u langs om uw oud ijzer
en overbodige of kapotte elektronica-spullen op te halen. Oud ijzer,
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!!
30+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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Mijn hobbie, mijn kluppie,
Voor deze MikMak rubriek wil ik wel wat kwijt over mijn hobby en
mijn kluppie van Born-Art.
Vroeger tekende ik heel veel, mijn schoolschriften hadden altijd
aanvulling die niks met de lesstof te maken had. Ik kon het gewoon
niet laten de blanco kantlijnen te benutten. En zowat al mijn neefjes
en nichtjes hebben hun geboortekaartje van mijn hand gehad,
ouderwets met de hand, met potlood, gum en Rötring pennen die je
zelf moest vullen, die geregeld dicht zaten en veel geklieder en
frustratie gaven. Wie kent ze nog?
Ook trouwkaarten, levenslooptekeningen en ander werk kriebelde ik
met veel geduld op papier. Op de scholen waar ik werkte tekende ik
ook veel; bordtekeningen, materialen voor de kinderen of voor
collega’s die iets nodig hadden (vergeet niet dat dat in het précomputertijdperk was….) en bijna altijd waren de ramen beschilderd
met stripfiguren of themaschilderingen.
Mijn generatie en die daarboven kennen vast nog wel de strips van
Hum en Dinges, en de Schaduw in de MikMak van weleer.
En daarmee verklap ik over wie dit verhaaltje gaat; ik ben Marloes
van Beek, rasechte Westerhovenaar en beheerder van De
Buitengaander waar ook mijn kluppie gehuisvest is. Na mijn
aantreden in De Buitengaander kwam het tekenwerk stil te liggen.
Geen tijd, geen noodzaak, geen innerlijke drang. En geloof me, dan
verlies je ook je vaardigheid. Ik deed er jaren niets meer mee.
Een van de vaste gasten in ons gemeenschapshuis De
Buitengaander is schilderschool Born-Art, o.l.v. Peter van den
Borne. Wekelijks zag ik de cursisten in- en uitlopen met prachtig
schilderwerk, gedetailleerd en realistisch en ik beloofde mezelf: Dát
ga ik later ook doen. Enfin, op een dag realiseerde ik me, wanneer
is later? En dus besloot ik mezelf aan te melden voor de lessen
klassiek realisme. Voor de herkenbaarheid naar anderen noem ik
het altijd ‘Rembrandtschilderen’ dan weten de meesten wel wat
ermee bedoeld wordt.
En daar heb ik absoluut geen spijt van. Wat een heerlijke groep
hebben we met echt heel verschillende mensen (er zijn vier groepen
in De Buitengaander), we kennen weinig verloop want we gaan
allemaal graag naar de lessen van Peter. Een kunstenaar pur sang
- 17 -

die met veel geduld en liefde voor het vak ons wegwijs maakt in de
opbouw van een schilderij, kleurenleer, compositie, perspectief, het
mengen van kleuren en materialen en nog veel meer. We werken
allemaal met olieverf op doek of paneel. En wil je een andere stijl
dan realistisch schilderen kan dat ook, er is alle ruimte voor
vrijheid. Soms is het doodstil als we zitten te werken en soms is er
gekeuvel en gelach en meer aandacht voor elkaar dan aandacht
voor het schilderen want er wordt veel gedeeld, en dus heb je na
zo’n avond weinig progressie gemaakt. Maar dat maakt niet uit, als
je maar plezier hebt tijdens je hobby uitoefenen.
Nu, tijdens de lockdown, schilder ik thuis, of liever gezegd bij Frank
want daar heb ik een mooie plek met veel lichtinval ingericht met
mijn spulletjes. Tijdens het thuis schilderen moet ik mijn eerder
geleerde lessen naar boven halen – kreun, kreun – en zelf
toepassen want je kunt niet meteen aan Peter of de medecursisten
raad vragen. En ook daar leer ik weer van, soms lukt het direct en
soms zie ik na een paar dagen afstand nemen wat er aan schort. Ik
vind het heerlijk om met een muziekje op te gaan priegelen en kom
ik er niet uit dan kan ik Peter altijd bellen, een foto sturen of naar
toe gaan om raad. Want ook al is er geen les, we houden contact
met elkaar en onze app-groep is bijna elke dag actief. Zelfs
cursisten die gestopt zijn blijven voor de gezelligheid in de appgroep.
Schilderen is een heerlijk tijdverdrijf, ik schilder echter niet om ze
zelf op te hangen, daar heb ik geen plaats voor. Maar ik ga wél voor
het resultaat en zie daarna wel wat ik ermee doe. De meeste laat ik
inlijsten, dan komt een schilderij toch beter uit de verf. Staat zeker
zo mooi in de kast, hahaha…. Er afstand van doen kost altijd kruim
want het zijn mijn
kindjes waar heel veel
tijd in is gestopt. Dus
verkoop ik ook niet, ik
moet ‘het kindje’ in de
buurt hebben om nog
een keer naar te kunnen
kijken. Inmiddels is
nummer 27 bijna klaar.
Een familieportret zonder
personen; een opdracht
voor composities die we
van Peter meekregen en
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die door middel van fotografie verfraaid konden worden. Jan Stege
heeft ons hierbij geholpen. Waar deze komt te hangen weet ik nog
niet, dat vult zich vanzelf in. Er zijn al verschillende mensen in de
familie met een échte ‘van Beek’! Ik hoop nog jaren door te kunnen
gaan; ik heb een grote familie
.
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Van Wuhan naar Westerhoven
Westerhoven, in het jaar 2045,
Stel je voor… Het is het jaar 2045. Jij bent al lang
geen kind meer. Je bent volwassen. Misschien
ben je inmiddels zelf vader of moeder, misschien
ben je oom of tante. Misschien ben je
voetbaltrainer bij ZSC of leider van het
Jeugdvakantiewerk. Misschien woon je niet meer
in Westerhoven, en zelfs niet meer in Nederland. Misschien ben je
leerkracht op een basisschool, tuinman, badmeester of kok,
directeur van een groot bedrijf...
Stel je voor… Je praat met kinderen. Je eigen kinderen? Of de
kinderen uit je klas? Uit je familie? Uit je straat? De kinderen klagen
wat en mopperen ook. Over school, dat het saai is. Dat ze geen zin
hebben om elke dag vroeg op te staan om naar hun klas te gaan.
Ze hebben geen puf voor de gymles. De muziekles is ouderwets.
Ook hebben ze geen zin in sporten. Ze gamen liever. Ieder achter
hun eigen tablet. Thuis, vanuit huis. Vriendjes opzoeken? Waarom?
Je kunt toch lekker vanuit je luie stoel met elkaar spelen? Dat zou
ook een idee zijn voor school! Geen les in het schoolgebouw, maar
gewoon ieder vanuit huis. Kunnen de juffen en meesters ook
gewoon thuisblijven, haha!
Stel je voor… Je hoort dit en zegt dat de kinderen niet zo moeten
mopperen. Je denkt terug aan vroeger. Aan jouw tijd op school. Wat
je nooit zal vergeten gebeurde in de jaren 2020 en 2021. Er was
toen een ‘pandemie’: een gevaarlijk en besmettelijk virus zorgde
ervoor dat de wereld in rep en roer was. Een hele tijd mocht je niet
naar school! En dat was NIET leuk. Sporten mocht zelfs even niet.
’s Avonds om 21 uur moest iedereen binnen zijn. Je mocht thuis
maar een paar mensen op bezoek. Een verjaardag vieren in die tijd
kon niet zomaar. We vierden toen geen carnaval en Sinterklaas
moest ‘videobellen’. De restaurants waren gesloten. Je kon alleen
maar eten afhalen of thuis laten bezorgen. Volwassenen moesten op
afstand blijven van elkaar, wel 1,5 meter. Handen geven mocht
ineens niet meer en knuffelen al helemaal niet. En je moest erg
oppassen om vooral ouderen niet te besmetten. Het dragen van
mondkapjes werd verplicht. We noemden het een lockdown. Wat
een bijzondere tijd was dat!
- 20 -

Stel je voor… Je begint te
praten over vroeger met de
kinderen. Ze willen alles
weten van dat virus. Het
coronavirus, zo heette het!
Je vertelt over al je
ervaringen en belevenissen
uit die tijd. En hoe het was
voor je ouders, voor hun
werk. Voor mensen die zelf
ziek werden, Voor mensen
met een eigen bedrijf. Er
gebeurden verdrietige
dingen maar gelukkig was
er ook genoeg om te
lachen! Omdat niemand
naar de kapper kon, zag je de gekste kapsels. Je bedacht met je
vrienden de leukste dingen die wél veilig waren en mochten! En
gelukkig kwam er uiteindelijk een vaccin dat ervoor zorgde dat
niemand meer ziek werd.
Stel je voor… Ergens had je toch een boek over de coronatijd in
Westerhoven. In de oude boekenkast zoek je het boek ‘Van Wuhan
naar Westerhoven’. Nadat je het stof eraf geblazen hebt, duik je
met de kinderen in het verleden. Je bladert met hen door het boek.
Ook jouw verhaal staat erin! O ja, en de foto’s van vroeger.
Interviews, maar ook informatie over die tijd. En tekeningen van
kinderen. De tijd van toen herleef je opnieuw.
Westerhoven, februari 2021,
Stel je voor… Hoe gaaf zou het zijn wanneer ook jouw bijdrage in
het boek ‘Van Westerhoven naar Wuhan’ komt en mensen later
kunnen teruglezen hoe het was in Westerhoven in 2020 / 2021?
Inmiddels hebben we al van zo’n 80 mensen verhalen en foto’s voor
in het boek over Westerhoven in coronatijd mogen ontvangen. Heel
fijn! Maar… we hebben nog maar weinig gekregen van onze jongste
inwoners. Vandaar deze oproep:

- 21 -

Stuur jouw verhaal / foto / tekening / woordspin / rap / gedicht /
dagboekverslag of wat je wil over jouw ervaringen en belevenissen
in de coronatijd naar info@wijwesterhoven.nl
Doe dit liefst zo snel mogelijk, wacht niet te lang. Nu zitten we nog
in de lockdown, avondklok en zijn er allerlei maatregelen waaraan
we ons moeten houden. Als dit verandert ben je waarschijnlijk snel
weer vergeten hoe je je voelde.
Ook verhalen van ouders, grootouders of andere Westerhovenaren
zijn van harte welkom! Tot de zomer blijven we verhalen
verzamelen. We streven ernaar het boek in het najaar uit te
brengen.
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 voor
akkoord.)
Initiatiefgroep ‘Van Wuhan naar Westerhoven’:
Gerwin van Ampting
Ilse van Beek
Angelique van Kruijsdijk
Anne Kuylaars
Miranda Kuylaars
Marjoleine Meppelink
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Gevoel van vrijheid….
Schaatsen op natuurijs was natuurlijk altijd al heerlijk. Buiten, kou,
zon, frisse neus, lekker fysiek bezig zijn en natuurlijk de bijhorende
gezelligheid. Maar oh wat was het dit jaar toch extra mooi.
Het heerlijke krassen op het ijs, vallen en weer opstaan maar
vooral…gewoon even onder de mensen zijn. Praatje op afstand, wat
helemaal niet raar of vreemd is op het ijs. Bovendien gaat het
prima. Gewoon even lekker bijkletsen met bekenden uit het dorp.
Op het ijs of aan de kant. Balancerend op één been terwijl je van je
schaatsen weer terug in je snowboots probeert te komen zonder per
ongeluk toch even met je grote teen te moeten steunen op de
sneeuw. Zoiets simpels eigenlijk wat in ons huidige leven zo
uitzonderlijk geworden is.

Het was mooi, heerlijk en dit jaar zeer bijzonder.
Wat zijn we er toch aan toe om gewoon weer een beetje onder de
mensen te komen.
Zouden onze escapades op en rond het ijs bijdragen aan extra
besmettingen? Zelfs de gipsmevrouw op het nieuws was ‘stiekem’
blij met het ‘extra’ werk.
Risico om door het ijs te zakken, je pols te breken, verkoudheid of
griepje op te lopen…ik vond het zeer de moeite waard.
Sophie
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Kennisquiz deel 9
Vraag en Antwoord, test uw algemene kennis op het
gebied van Aardrijkskunde, Wetenschap en
Europa!!
1

2

3

4

5

6

7

8

De bulten van een kameel bevatten?
A water
B vetweefsel
C voeding
Walvissen hebben aan de bovenkant
1 of 2 spuitgaten om?
A te ademen
B door spuiten vijanden af te schrikken
C te communiceren
De kracht van een aardbeving wordt gemeten op?
A de schaal van Richter
B de schaal van Beaufort
C de schaal van Petri
Uilen kunnen hun kop draaien over een hoek van?
A 90 graden
B 180 graden
C 360 graden
Welke streek behoort niet tot Italië?
A Umbrië
B Andalusië
C Toscane
Zeewier zit aan rotsen of schelpen vast met?
A wortels
B een zuignap
C een hechtorgaan
Columbus ontdekte Amerika in 1492 maar was op zoek?
A naar Noord-Afrika
B naar China
C naar Indië
Lieveheersbeestjes hebben een nuttige functie?
A ze zorgen voor de bestuiving van bloesems
B hun larven eten bladluizen op
C ze verhogen de aanmaak van nectar in bloemen
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Een agaat is een halfedelsteen met vele kleuren, het zijn?
A eeuwenoude fossiele schelpen
B versmolten woestijnkristallen
C holten in vulkanische gesteenten
In en aan een slurf van een olifant bevinden zich?
A de neusgaten
B neusgaten en grijpvingers
C neusgaten, grijpvingers en kleine tanden
Bij triatlon werkt men drie afstanden af in de volgorde?
A zwemmen, fietsen, lopen
B fietsen, lopen, zwemmen
C lopen, zwemmen, fietsen
De hoogste berg van Afrika ligt in Tanzania, de?
A Kilimanjaro
B Mount Kenya
C Meru mountain
Koralen behoren tot de groep?
A planten
B vissen
C dieren
Een sprinter zet zich af in een startblok met?
A de linkervoet
B de rechtervoet
C beide voeten
Een berg met een plat boven-plateau heet?
A tafelberg
B waterpasberg
C horizontale berg
De basis van een goede Schotse-whisky bestaat uit?
A bessensappen
B graansoorten
C druivensoorten
Radarboten werden vroeger ingezet voor transport over?
A de Nijl
B de Ganges
C de Mississippi
Bij het schermen gebruikt men welk wapen?
A de degen
B de degen of sabel
C de degen of sabel of floret
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19 Het eerste prototype van een fototoestel was?
A een polaroidcamera
B een camera obscura
C een balgcamera
20 De Arc de Triomphe werd gebouwd in opdracht van?
A president Mitterrand
B Napoleon Bonnaparte
C Koning Lodewijk XIV
21 Het jong van een edelhert, Bambi, heet eigenlijk?
A veulen
B big
C kalfje
22 In West-Afrika ligt een republiek met de naam?
A Palmenkust
B Ivoorkust
C Diamantkust
23 Welke natuurlijke kleurstof is een soort rood?
A karmozijn
B oker
C indigo
24 De maximale score met 1 worp bij basketbal is?
A 1 punt
B 3 punten
C 5 punten
25 Hoeveel magen heeft een koe om zijn voedsel te verteren?
A 2 magen
B 3 magen
C 4 magen
De antwoorden vind je verderop in de Mikmak, succes JB
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“Meester Panken” Deel 7
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.
Eens werden twee lijken van volwassen personen op het kerkhof (in
1825 aangelegd) bij de tweede overerving, in hetzelfde graf gezet.
Het waren de lijken van de gezusters N. Dorothea en Joh. Maria
Verhagen, dochters van P. Verhagen en A.M. Snellens, beide
overleden, in de Heijerstraat. Deze zusters bezweken in diezelfde
woning, de eerste in de leeftijd van 37 jaar, des middags ten 12
uur, de andere ten 4 uur des namiddags, oud 35 jaar, een een
besmettelijke koorts, de 22 aug 1856. De volgende namiddag had
de begrafenis plaats.
Den 8e mei 1874 geschiedde des ochtends ten 5 ure een mis voor
de levende en overledene leden der processie van Westerhoven
naar Meerveldhoven, evenals de beide vorige jaren. De eerste maal
was de mis te Meerveldhoven, om 9 ure, met drie geestelijken,
namelijk de Ew pastoor aldaar, benevens de kabellanen van Zeelst
en Veldhoven. Het aantal leden dezer processie neemt
langzamerhand toe, ook van buiten personen, en bedraagt reeds
ongeveer 400. (Westerhoven had in die tijd ongeveer 500/600
inwoners)
Soms schrijft Mr. Panken een heel verhaal over iemand.
In 1875 was dat de navolgende:
Het begin dezes jaars dompelde mij in een buitengewone droefheid
en onherstelbaar gemis, door het overlijden van mijn waardige en
dierbare vriend de eeuw. Heer Godefridus Johannes Verhofstadt,
des avonds 9 ure van de 5e januari, in een huis aan de pastorie te
Westerhoven behoudende en in die nabijheid gelegen.
Hij was te Gemert geboren op 7 april 1799, bezat noch broeders,
zusters en sedert enige tijd geen naaste familie meer.
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Toen in het begin dezer eeuw, hier en daar nog personen gevonden
werden, zonder familie of stamnaam, hebben te Nistelrode en in
dien omtrek, enige dien van Verhofstadt aangenomen, naar enen te
dien tijde in genoemde parochie wonenden geachte kapelaan.
In zijne jeugd woonde GJ Verhofstadt enige tijd bij zijnen heer-oom
te Hulsel, die in 1819 de eerste pastorie Soerendonk werd. Als
assistentes was hij in bediening geweest te Orthen, Borkel,
Soerendonk en als kapelaan in het uitgestrekte en volkrijke Someren.
In 1831 werd hij pastoor te Riethoven na er lange tijd assistent
geweest te zijn. Wegens zwakheid koesterde hij in de laatste jaren
zijner bediening aldaar, het plan deze neder te leggen. Te Dommelen
was toen het voornemen, een nieuwe kerk en pastorie te bouwen;
indien dit ten uitvoer gebracht was, zou Verhofstadt deze afgelegen
pastorie woning gekocht en bewoond hebben; in dit geval wilde zijn
Ew aan Z.H. de paus de macht vragen, daarin de Mis te mogen
opdragen. Hij had zelfs een bod voor die pastorie en goeden ruimen
tuin gedaan. Te Bergeijk poogde de gemeente en kerkbestuur in de
Keizer (huis in de Mr. Pankenstraat) een gesticht of afdeling van
liefdadigheid te erlangen, wanneer Verhofstadt dit als rector zou
hebben bewoond.
Nadat hij, bij ongesteldheid, zich gedurig genoodzaakt had gevonden,
een assistent te nemen en de kerk van Westerhoven, door schenking,
intussen een burgerwoning had bekomen, bedankte hij in nov 1862
als pastoor van Riethoven en kwam genoemde huizing bewonen.
Daar hij aanspraak op vol pensioen kon doen gelden bedroeg dit fl.
600 per jaar. Zijn patrimonium was aanzienlijk, doch hij heeft zulks
met schier alle andere eigendommen aan kerken, godshuizen,
geestelijken van verre bloedverwantschap, armen enz. uitgedeeld en
geschonken, zodat bij zijn dood slechts meubelen, boeken enz.
gevonden werden.
Verhofstadt was van een zeldzaam lange rijzige gestalte, ging steeds
rechtop, las steeds zonder bril en was behalve zijn gehoor, weinig in
lichaamskracht, sedert zijn emeritaat, verminderd. Hij stond zeer
vroeg op en begon dan te bidden of te lezen, van welke bezigheden
hij uitmuntend veel werk maakte, reizen en wandelen deed hij weinig.
Zachtmoedig, godsdienstig, mild, spraakzaam, medelijdend,
bereidvaardig, hoogst eenvoudig kan hij als toonbeeld van deugd
voorgesteld worden.
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Hieruit zal ieder besluiten hoe stipt hij zijn priesterlijke functies
heeft vervuld. Sinds zijn verblijf in Westerhoven was hij gewoon om
op Zon- en Heilige dagen de Eerste H. Mis, op zondagen meestal de
catechismus op te dragen. Bij deze christelijke leerling hield hij het
vraagboekje geopend in de hand; doch behoefde het nimmer uit
hoofde van zijn voor getrouwe memorie, in te zien. De onderricht
en uitlegging der les of over het voorgedragene geschiedde immer
degelijk en volgens de H. Schrift, zonder bijzaken.
Op de werkdagen las hij de mis, onmiddellijk na die des pastoors.
Was deze afwezig dan belastte Verhofstadt zich met de gehele
pastorale zorg en waarneming. Ook verving hij soms een priester in
de nabijgelegen dorpen.
Gedurende het ruim twaalfjarig verblijf van hem bezocht ik hem
eens of meer malen per week, hebbende dan gewoonlijk
genoegzame stof over het nieuws, doch liefst over kerkelijke of
godsdienstige zaken te spreken. Hij bezat een bijzonderen
genegenheid, om alle boekwerken van zijn gading of liefhebberij
aan te kopen, welke hij mij gaarne leende, zodat hij de mijne
wederkerig ter lezing verkreeg.
Het blijkt dat deze pastoor Verhofstadt en Mr. Panken een bijzondere
vriendschappelijke relatie hadden tot elkaar. Hij beschrijft nog enkele
pagina’s over alles rondom hem. Dat hij een buitengewone
lichaamsgrootte had en ook zeer zwaar was. Dat bij zijn
begrafenismis de deken en de pastoors van Dommelen en Bergeijk
aanwezig waren. En als laatste dat op de dag van zijn begrafenis te
Westerhoven brood aan de armen werd uitgedeeld. Hoeveel armen
er waren zegt het stuk helaas niet.
De volgende keer gaan we weer verder met Meester Panken.
Jacques van Veldhoven
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Bieb nieuws
OnlineEnergieWorkshops
Voor iedereen die zijn huis wil
verduurzamen
Bibliotheek de Kempen organiseert in
samenwerking met KempenEnergie
OnlineEnergieWorkshops. Tijdens deze
workshops komt telkens één thema aanbod, zoals isolatie,
ventilatie, de warmtepomp, elektrisch rijden en (collectieve)
zonnedaken. Er is volop ruimte voor het stellen van vragen. De
thema-workshops worden afgewisseld met een workshop met het
algemene onderwerp 'verduurzaming van je woning' waarbij vragen
van de deelnemers centraal staan. De EnergieGidsen van
KempenEnergie geven de workshops en delen tips en informatie.
De eerste OnlineEnergieWorkshop is op donderdag 25 februari van
20.00 – 21.30 uur met het thema ‘isoleren’ en daarna om de week
op dinsdag of donderdag. De workshops worden aangeboden via het
online platform Zoom. Deelnemen kan dus gewoon vanuit huis. Op
de bank of aan tafel, je hoeft de deur niet uit! Een online workshop
doen we met een kleine groep, dit biedt mogelijkheden om met
anderen in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen. Het
beloven dus interessante en dynamische avonden te worden.
Via de agenda van www.bibliotheekdekempen.nl kunt u zich
aanmelden voor deze workshops. Er zijn geen kosten aan
verbonden. Je ontvangt op de dag van de workshop de link om deel
te nemen en een handleiding voor het gebruik van ZOOM.
Ben je nog niet bekend met online bijeenkomsten? Volg dan online
DigiHulp van Bibliotheek de Kempen en krijg alle uitleg van een van
onze medewerkers. Aanmelden hiervoor kan via de website van de
Bibliotheek.
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Welkomstcadeau voor baby’s van de
Bibliotheek
Kersverse ouders krijgen, als hun baby ongeveer 3 maanden is, via
het consultatiebureau een speciale waardebon voor het
BoekStartkoffertje. Met deze bon kun je bij jouw lokale
bibliotheekvestiging van Bibliotheek De Kempen je kindje gratis lid
maken en een gratis BoekStart-koffertje ophalen.
BoekStart-bon inwisselen
tijdens de AfhaalBieb
De Bibliotheekdeuren zijn nog
gesloten, maar je kunt dit leuke
koffertje ook nu ophalen. Extra
leuk is dat je het schattige
vogeltje Coco cadeau krijgt, in
het kader van de Nationale
Voorleesdagen. De knuffeltjes
worden uitgereikt zo lang de
voorraad strekt.
Wanneer je de BoekStart-bon hebt ontvangen en je deze graag wilt
inwisselen, kun je via email een afspraak maken met je lokale
bibliotheekvestiging. De emailadressen bestaan uit de naam van de
desbetreffende vestiging en @bibliotheekdekempen.nl; bijvoorbeeld
valkenswaard@bibliotheekdekempen.nl. Alle contactgegevens en
vestigingen vind je op www.bibliotheekdekempen.nl/vestigingen.
Onze medewerkers maken een afspraak met je waarop je het
lidmaatschap en het koffertje kunt komen afhalen. Zo kun je
heerlijk samen genieten van jullie voorleesmomenten.
Heb je helaas nog geen BoekStart-bon ontvangen, maar wil je wel
graag een gratis lidmaatschap voor je baby en het koffertje komen
halen? Dat kan. Stuur een mailtje naar de lokale vestiging. Je krijgt
dan een voucher toegestuurd en kunt gelijk een afhaalmoment
inplannen.
BoekStart is een programma dat kinderen van 0 tot 4 jaar en hun
ouders van boeken laat genieten. Het is belangrijk dat de
allerjongsten vroeg in aanraking komen me taal in woorden.
Kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal.
Meer over boekstart lees je op www.boekstart.nl.
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Gratis voor Bibliotheekleden: 160 online
cursussen
Leden van de Bibliotheek kunnen vanaf 1 februari online cursussen
volgen via hun Bibliotheek. Met online cursussen als Presenteren,
Doelgericht werken, Goed met Geld of Kritisch denken kunnen zij
leren en zich persoonlijk ontwikkelen. Gratis en op elk moment!
Er is keuze uit meer dan 160 online cursussen op het gebied van
bijvoorbeeld communicatie, persoonlijke kracht, taal en
commerciële vaardigheden. Bibliotheekleden kunnen de cursussen
volgen via de Bibliotheek op de leerplatforms van twee
professionele aanbieders Soofos en Goodhabitz. De online cursussen
en een uitleg hoe het werkt zijn te vinden op
www.bibliotheekdekempen.nl/onlinecursussen. Ben je nog geen lid
van de Bibliotheek? Lid worden kan ook online, al vanaf €35,- per
jaar.
In de Bibliotheek kunnen leden al lang voor veel meer terecht dan
alleen het lenen van boeken. Zo zijn er interessante en leuke
activiteiten voor jong en oud. Ook wordt het digitale aanbod van de
Bibliotheek steeds groter. Deze online cursussen zijn een mooie
aanvulling op de duizenden e-books en luisterboeken, digitale
tijdschriften en informatiedatabanken, zeker in deze coronatijd.
Het stimuleren van ‘een leven lang ontwikkelen’ voor volwassenen
is een belangrijke maatschappelijk taak van de Bibliotheek in de
aankomende jaren. In deze pilot van een jaar wordt onderzocht hoe
het aanbod van online cursussen zo goed mogelijk aansluit bij de
wensen en behoeften van bibliotheekleden.
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Vaccineren in de regio
Toelichting:
GGD Brabant-Zuidoost
voert de landelijke
vaccinatiestrategie van het
ministerie van
Volksgezondheid Welzijn en
Sport (VWS) uit. Het
ministerie van VWS bepaalt
wie wanneer aan de beurt is, en wie welk vaccin krijgt. Het RIVM
nodigt vervolgens de mensen uit die aan de beurt zijn. De GGD’en
organiseren de locaties en het personeel om vaccinaties te zetten.
GGD Brabant-Zuidoost zet in de regio meerdere vaccinatielocaties
op. Op een aantal locaties, in Helmond, Eindhoven en Best, wordt al
gevaccineerd. Daarnaast worden nieuwe locaties opgebouwd maar
nog niet in gebruik genomen, bijvoorbeeld in Valkenswaard en
Bladel. Dit komt omdat er onvoldoende vaccins beschikbaar zijn.
GGD Brabant-Zuidoost bouwt de komende tijd wel door, want we
willen klaarstaan en direct kunnen starten zodra er wél meer
vaccins beschikbaar zijn.
De juiste doelgroep naar de juiste locatie, voor het juiste
vaccin
Inwoners met een uitnodiging van het RIVM maken een afspraak via
het landelijk callcenter van de GGD. Dit nummer staat vermeld in de
uitnodigingsbrief. De afspraak is dat het landelijk callcenter probeert
de afspraak zo dicht mogelijk bij de woonlocatie in te plannen.
Hierbij wordt ook gekeken naar welk vaccin er op welke locatie
aanwezig is. Het is belangrijk dat het juiste vaccin bij de juiste
doelgroep terecht komt. Hierdoor kan het voorkomen dat mensen
niet bij de dichtstbijzijnde vaccinatielocatie, maar bij een andere
locatie binnen de regio gevaccineerd worden.
In Helmond en Eindhoven wordt bijvoorbeeld momenteel alleen het
BioNTech/Pfizer vaccin gegeven en in Best alleen het AstraZenaca
vaccin. Dit kan in de loop van de tijd ook weer veranderen, vandaar
dat het landelijk callcenter ervoor zorgt dat de juiste mensen naar
de juiste locatie, voor het juiste vaccin gaan.
Soms vaccinatie buiten de regio
Soms is het plannen van een afspraak niet altijd op korte termijn
mogelijk binnen de eigen regio, omdat de beschikbare vaccins
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gereserveerd zijn. Als mensen (mét uitnodiging) toch snel geprikt
willen worden, dan kunnen ze worden ingepland bij een
vaccinatielocatie verder van huis en/of in een andere regio.
De vaccinatiecapaciteit wordt wekelijks groter.
Momenteel worden door het landelijk callcenter per week zo’n
200.000 afspraken ingepland. In de regel gaat dit goed, maar
helaas niet altijd. Er is voortdurend nauw contact tussen het
landelijk callcenter en de GGD’en om ervoor te zorgen dat het
maken van afspraken soepel gaat verlopen.
Vragen of meer informatie?
Algemene vragen over de coronavaccinatie:
www.coronavaccinatie.nl of bel 0800-1351
Vragen over de vaccins: www.rivm.nl/covid19
Vragen over vaccinatielocaties: www.ggdbzo.nl

Coronacompensatieregeling
Voor Bergeijkse verenigingen en organisaties
De coronacrisis heeft ook voor (sport)verenigingen, de culturele en
creatieve sector en andere maatschappelijke organisaties binnen
Bergeijk grote gevolgen. De omvang is op dit moment nog
onduidelijk, maar als gemeente willen we voorkomen dat het
voortbestaan van deze organisaties in gevaar komt. Zij betekenen
immers veel voor onze lokale samenleving.
De gemeente Bergeijk heeft daarom besloten deze sector te helpen
door financiële gelden (compensatiepakket coronacrisis)
beschikbaar te stellen, die zij vanuit het Rijk heeft ontvangen. De
financiële ondersteuning is bedoeld voor organisaties waarbij het
voortbestaan, als gevolg van de coronacrisis, écht wordt bedreigd.
Bent u bestuurslid van een Bergeijkse vereniging of organisatie en
wilt u weten of uw vereniging of organisatie in aanmerking komt
voor een financiële ondersteuning? Alle voorwaarden zijn
opgenomen in een beleidsregel. Deze is te vinden op
www.bergeijk.nl/coronacompensatie. Ook de aanvraagprocedure en
het webformulier zijn hier te raadplegen. Aanvragen dienen uiterlijk
31 maart 2021 bij ons binnen te zijn.
Voor vragen kan contact opgenomen worden met Dunja Brouwers,
beleidsmedewerker sociaal domein, via het algemene nummer:
0497 - 551 455 of per e-mail: d.brouwers@bergeijk.nl
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Voorjaarspuzzel
oplossing:
Streep de gegeven woorden weg, horizontaal,
verticaal of diagonaal (ook achterstevoren) weg
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Oplossingen/antwoorden/kopij inleveren
Oplossing puzzel januari: WINTERFEEST
1. Het jaar 2020 was: zwaar
2. Covid-19 of te wel: coronavirus
3. Dit moet voor betere tijden zorgen: vaccinatie
4. Een bijzonder zondag 3 jan. dankzij diverse: comités
5. Bij verkoudheidsklachten laat je een: sneltest doen.
6. Zondag 3 jan. zorgde voor: saamhorigheid
7. Bij restaurants ontstond soms een: afhaalfile
8. Zo.3 jan. gaf de Westerhovense bevolking het echte: dorpsgevoel
9. En zorgde zo voor: verbroedering
10. Overal brandden de uitgedeelde: kaarsjes
11. Een prachtige W werd uitgebeeld door: tractoren

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

do. 18 maart uiterste datum inleveren kopij MikMak april 2021,
za. 27 maart, uitgave MikMak april 2021, verschijnt.
De MikMak, ook online op: www.westerhoven-events.nl
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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

