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De Dorpsraad blikt vooruit
Wellicht kunnen jullie hem nog
herinneren, de enquête over de
leefbaarheid in Westerhoven die
afgelopen zomer door velen is
ingevuld. Inmiddels zijn de
antwoorden zorgvuldig
geanalyseerd door de Fontys student Merel Hovener. De
waardevolle resultaten verdienen een presentatie en dialoog met
alle geïnteresseerden. Deze was afgelopen oktober gepland, maar
kan door de Corona-situatie nog niet plaatsvinden.
Een ander item wat is uitgesteld is de uitreiking van de Opperman.
Iedereen zal in spanning moeten wachten wie er dit jaar verkozen
wordt, want de uitreiking verdient een publiek!
Dat wil echter niet zeggen dat we blijven stilzitten en de dorpsraad
vond in de resultaten van de enquête al genoeg inspiratie. Dat was
ook de aanleiding voor de uitbreiding van de dorpsraad naar 10
leden. Door de verschillende interesses en achtergronden kunnen
we thema’s met een zo groot mogelijke invalshoek bespreken,
zodat we de gezamenlijke behoeften van het dorp goed aanvoelen.
Voor het ontwikkelen van de visie van ‘Westerhoven als vitale
samenleving, gezamenlijk verantwoordelijk tot 2030’, en het maken
van een voorstel voor de DNA-subsidie die de gemeente
beschikbaar stelt, hebben enkele brainstormsessies plaatsgevonden.
Daarna zijn we gestart met het concreet uitwerken van enkele
projecten.
Een eerste resultaat is snel gerealiseerd: de plaatsing van een
nieuw boekenhuisje op het Kerkplein, naast de Buitengaander. Nu
iedereen op zoek is naar meer activiteiten dichtbij huis, is
andermans boek vast interessanter dan dat boek dat stof vangt in
je eigen boekenkast. De officiële opening door wethouder Mathhijs
Kuijken vond plaats op zaterdag 13 maart, nu nodigen we iedereen
uit een boek te wisselen uit het huisje. Maar ook hopen we dat met
de plaatsing het Kerkplein een betere ontmoetingsplaats mag
worden. Uit de enquête bleek namelijk dat hier vraag naar is. En
wie weet wil jouw buurtvereniging ook een mooi boekenhuisje
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onderhouden? Piet Adriaans heeft zijn houtvaardigheid maar weer
eens bewezen en neemt de uitdaging aan om er nog meerdere te
maken!
Andere voorbeelden van projecten voor Westerhoven die we willen
gaan uitwerken zijn: het zichtbaar maken van de historische of
ecologische waardevolle plekken, het wandelaanbod verbeteren, het
Kerkplein vergroenen en verfraaien, jeugdactiviteiten organiseren,
een week- of maandmarkt etc.
Voor deze zomermarkt zijn we overigens nog op zoek naar jullie
specifieke behoeften. Dus laat ons weten hoe jij dit liefst ziet: een
wekelijkse- of maandelijkse markt, welke dag, welke
(streek)producten je er wil zien of je zelf iets te koop hebt (denk
bijvoorbeeld aan de vele groentekraampjes in ons dorp).
Willen jullie iets kwijt, laat het ons gerust weten op ons nieuwe emailadres, of spreek iemand van de dorpsraad aan op weg naar het
boekenhuisje

Info@dorpsraadwesterhoven.nl
Dorpsraadwesterhoven.nl
Groeten,
Ad Bone (voorzitter), Joop Kock (secretaris), Ivo Klomp
(penningmeester), Frans Brouwers, Kees Kwinten, Marieke van der
Looij, Elise Moers, Ruud Schrijvers, Karin Stoker, Willeke Brouwers
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Dorpsraad
Westerhoven en VVN samen in actie voor
Veiliger Westerhoven
Ondertussen zitten wij niet stil en willen we iedereen graag op de
hoogte houden van wat er speelt in ons dûrpke. Eind 2020 kregen
we de vraag of er een betere veiligheid rondom Basisschool de Ster
mogelijk was. De problemen waren te hard rijden, te veel auto’s en
te weinig ruimte voor kinderen. Door de Corona hebben we helaas
in een iets lager tempo kunnen werken maar ondertussen kunnen
we al mededelen dat we al flink van start zijn gegaan. Er is in
samenwerking met Basisschool de Ster een opzet gemaakt om na
de meivakantie (mits de Corona het toelaat) van start te gaan met
een inventarisatie van de problematiek. Een week lang zullen we
dagelijks ter plekke gaan inventariseren waar de problemen nu
werkelijk liggen. Dit in samenwerking met de buurtbrigadier en een
verkeer adviseur van gemeente Bergeijk en een aantal mensen uit
de buurt die zich beschikbaar hebben gesteld. Ondertussen gaan de
leerkrachten op school aan de slag met de kinderen om via hen de
problemen in kaart te brengen die ze zelf tegenkomen als ze naar

en van school komen. En over enkele weken start er een enquête
voor alle ouders met kinderen op basisschool de Ster. Zo hopen we
het beste inzicht te krijgen in de oorzaken van dit probleem zodat
we zo snel mogelijk met de gemeente en betrokken partijen aan
tafel kunnen om goede af spraken te maken.
Verder zijn de Dorpsraad en VVN samen bezig om meer inzicht te
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krijgen rondom de onoverzichtelijke situatie bij oversteek
Dorpstraat/ Weerderdijk. Overgang Heuvel, Provincialeweg.
Hierover kregen we meerdere meldingen over te hard rijden,
onoverzichtelijke situaties en onduidelijkheid in de verkeer situaties.

Na een inventarisatie gaan we bekijken hoe we dit probleem kunnen
aanpakken. We houden jullie op de hoogte.
Voel je je na het lezen van dit artikel geroepen om iets te doen of
denk je dit moeten jullie zeker meenemen laat het ons dan weten
via Yvonvanbeek14@gmail.com
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Activiteiten voor
ouderen
april 2021
Met ingang van heden is er een mogelijkheid om op zowel de
dinsdagmorgen als de vrijdagmorgen naar de Dagbesteding te
komen van 09.30 – 12.00 uur. De vrijdagmiddag komt hiermee,
vanwege te weinig belangstelling te vervallen.
Let op jezelf maar ook op elkaar…..
maandag
9.30 – 10.30
13.30 – 16.30

meer bewegen voor ouderen
biljarten *

dinsdag
09.30 – 12.00
13.30 – 16.30
17.00 – 18.30

06 – 13 – 20 – 27
dagbesteding (zie onderstaand programma)
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 dd. wanneer er kienen is) *
jeu de boules (behalve bij slecht weer) *

donderdag
17.30

eetpunt bij Woest *

vrijdag
9.30 – 12.00

02 – 09 – 16 – 23 - 30
dagbesteding (zie onderstaand programma)

vrijdag
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00

bewegingstherapie
(nog niet bekend wanneer deze weer start) *
bewegingstherapie
(nog niet bekend wanneer deze weer start) *
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vrijdag
13.30

23
vergaren van de MikMak *

Voor de dagbesteding geldt (dinsdag en vrijdag), dat alle
activiteiten in overleg gaan en kunnen worden uitgebreid. Op
de dinsdag wordt ook de krant voorgelezen en besproken.
Programma bij de dagbesteding dinsdag
06 april
Rummikub *
13 april
Gym *
20 april
Knutselen *
* het is nog niet
27 april
Sjoelen *
bekend wanneer
deze activiteiten
weer starten of
Programma bij de dagbesteding
doorgaan
vrijdag
02 april
Paaslunch *
09 april
Kaarten maken (speciale techniek) *
23 april
Geheugentraining *
30 april
Kienen *
Programma KBO
--

NIEUWS – HOEFZICHT - NIEUWS
Hallo lezers van onze MikMak
Allereerst hoopt het bestuur van Hoefzicht dat jullie allemaal in een
goede gezondheid verkeren.
Zoals het zich laat aanzien, zitten we nog wel even met corona
opgescheept. Het motto blijft “houdt u aan de regels, alleen samen
krijgen we corona onder controle”.
Toch zitten we niet stil, en hebben we een tweetal nieuwtjes te
melden.
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Allereerst is daar de boekenkast.
Piet Adriaans (Pietje Val) heeft een prachtige kast
gemaakt die in de serre staat, waar je boeken uit
kunt halen en in kunt zetten. De boeken die je erin
zet dienen wel in goede staat te zijn. De kast staat
al behoorlijk vol, dus kom gerust eens kijken of er
iets van je gading tussen zit. Als er mensen zijn
die “groot letter” boeken hebben, graag! Hier
krijgen we specifiek vraag naar. Denk wel aan het
mondkapje, de gang is een openbare ruimte.

Ten tweede, nieuws over de dagbesteding.
De dagbesteding vond alleen plaats op de vrijdag, zowel in de
ochtend als in de middag. Nu was het animo voor de vrijdagmiddag
erg laag. Hier zijn we al een poos over aan het denken om meer
mensen te bereiken om de vrijdagmiddag voller te krijgen, niet
alleen het bestuur van Hoefzicht, ook Wij Westerhoven en Team
Oktober denken hard mee. Vanaf 16 maart zijn we gestart om de
dagbesteding van de vrijdagmiddag te laten vervallen en te
verplaatsen naar de dinsdagmorgen. De tijden zijn ook voor deze
dag van 09.30 – 12.00 uur. De dagbesteding werd en wordt
verzorgd door en onder professionele begeleiding van Joke Geudens
van Team Oktober. Dit blijft dus onveranderd. Mochten er mensen
zijn die graag samen met anderen een gezellige ochtend willen
hebben met diverse activiteiten, kom gerust eens een kijkje nemen
op dinsdag of vrijdagmorgen of vraag informatie aan bij Joke via email j.geudens@zorginoktober.nl of telefonisch 06-51748207. Zij is
graag bereid nadere informatie te verstrekken.
Dit was het voor nu, voorlopig vinden alle andere activiteiten nog
geen doorgang.
Blijf gezond!
Groet,
Stichting Hoefzicht
-8-

De Aarperstraat in Westerhoven
De eerste 4 jaar van mijn leven heb ik in de Aarperstraat gewoond.
Later heb ik me regelmatig afgevraagd waar deze naam vandaan
kwam. Ik dacht dat het waarschijnlijk van een man zou zijn die veel
voor Westerhoven of Noord-Brabant betekend had.
In Westerhoven werd vroeger regelmatig “Erperstraat’ gezegd. Mijn
tante had ooit wat kennissen met kinderen naar mijn opa
meegenomen en die stuurden hem later een kaartje. Geen
huisnummer en als straatnaam ‘Aardappelstraat’. Maar dat was
geen probleem voor de postbode.
De stichting Eicha weet meer over deze straat en zo wordt duidelijk
dat de naam in de loop van de tijd ietwat veranderd is.
De eerste vermelding is van het jaar 1441 en de naam gaat van
‘derper straete’, in 1823 Erperstraat en op de eerste kadasterkaart
rond 1830 ineens naar Aarperstraat.
Als we naar het (oude) Westerhovense dialect luisteren, dan lijkt
‘derper straete’ wel heel veel op ‘dorpsstraat’. In het Belgische
Hasselt staat bij het straatnaambordje van hun Dorpsstraat nog de
naam Dèrrepstroat als dialect.
Het wordt nog duidelijker als op die oude kadasterkaart de ligging
van de Aarperstraat gedeeltelijk anders is. De Aarperstraat liep toen
van de huidige straat door tot aan de Kerkstraat, een stuk van de
huidige Dorpsstraat heette vroeger Aarperstraat.
Dus Aarperstraat = Dorpsstraat ?????
In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw stonden er minstens 10
kleine boerderijtjes met vaak een weitje of boomgaard naast het
huis. Een aantal van die boerderijtjes is afgebroken, een paar
anderen zijn nu luxueuze huizen. Ook de weitjes werden bebouwd
en zo veranderde de straat flink.
Als het veel geregend had kon er op een weitje geschaatst worden
tijdens een ouderwetse winter.
Op een foto van ongeveer 1955 is te zien dat de straat nog
onverhard is.
Er is nog een foto van latere datum (genomen vanaf de Dorpstraat)
waar huisnummer 1 op staat en daarachter de doehetzelf-winkel
van Piet Smolders (Piet van Kissen). Het oude boerderijtje ernaast
verdween om plaats te maken voor het begin van een nieuwe
straat: de Meanderstraat.
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Voor het opmeten van de grond en het bepalen van de
perceelgrenzen had men vroeger nog niet de hulpmiddelen die nu
beschikbaar zijn. Zo kwam men later wel eens voor verrassingen te
staan.
Bij het opnieuw opmeten door het kadaster kwam men erachter dat
de perceelsgrenzen anders lagen dan jarenlang gedacht werd.
Bij een aantal huizen lag de perceelgrens anders dan gedacht, ook
in de buurt van het nieuwe kerkhof.
De eerste persoon op het nieuwe kerkhof werd in 1965 begraven.
Voor die tijd was daar een dennenbos.
Zo terugkijkend is er heel veel veranderd in deze straat, alleen de
pad die naar het kerkhof leidt is nog steeds even smal als vroeger.
f.v.

Aarperstraat ± 1955

Aarperstraat 1980
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DE BUITENGAANDER BRUIST

Op Facebook was de aanloop
naar ons verhaal al in gang
gezet en bij de entree van
het stembureau kreeg iedere
bezoeker het filmpje te zien
en de vraag voorgelegd om
bij de uitgang hun stem op
een van onze activiteiten uit
te brengen en / of nieuwe
ideeën achter te laten.
Wat geweldig veel respons hebben we gehad, dank jullie wel
allemaal! Super fijn!! Dat gaat lekker bruisen strakjes; we houden
jullie op de hoogte van onze activiteiten die we op jullie verzoek
gaan realiseren.

Heb je het gemist? Bezoek onze Facebookpagina om het filmpje
(nog eens) te bekijken. Jij kunt nog steeds een stem uitbrengen op
onze voorgestelde activiteiten. En natuurlijk ook nieuwe ideeën naar
ons sturen. Bubbel gezellig met ons mee…
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GRATIS BOEKEN
Bookcrossing is een wereldwijd fenomeen waarbij boeken
doorgeschoven worden naar de volgende lezer. Wanneer een boek
in goede staat is en je doet er zelf niets meer mee is het zonde om
deze ergens achter in de kast, in een doos of op zolder te bewaren.
Je gunt een ander ook het leesplezier dat jij er aan had.
In De Buitengaander staat een grote kast waar je boeken kunt
halen maar je kunt ook boeken achterlaten. Lastig nu we niet op
vaste tijden geopend zijn. Soms is de voordeur open of brandt het
licht, bel dan gerust aan. Hopelijk kunnen we spoedig de roze vlag
weer dagelijks buiten zetten en de deuren wijd open!

DE BUITENGAANDER BUITEN!
weekendjedorp
Lieve mensen,
Hoewel het niet alle dagen lekker weer was om het dorp te gaan
verkennen zien we toch veel mensen rond gaan voor een ommetje.
Alle foto’s gevonden ? Hieronder zoals beloofd de antwoorden.
Wil je nog meer van deze plekjes ontdekken ? Volg ons op facebook
pagina De Buitengaander
“WEEKENDJEDORP”.
Daar wordt iedere vrijdag een nieuwe foto geplaatst.

Foto 1
Foto 2

Parkeerbord op de hoek,
Dorpstraat/Kerkstraat
Bij het Ranonkeltje, hoek
Heuvel/Provincialeweg

Foto 3

Brievenbus WijWesterhoven in het halletje
van De Buitengaander

Foto 4

Bordje op de pilaar bij Aarperstraat 16
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Mijn kluppie / Mijn hobbie
Westerhovense Tennis Club
In deze MikMak is het de beurt aan de jongedames die op
vrijdagmiddag trainen bij WTC, om iets te vertellen over hun
kluppie. Het gaat dus over tennis. Iedereen in Westerhoven kent
waarschijnlijk WTC, opgericht in 1978 en zo’n 180 leden rijk.
Sinds dit seizoen heeft WTC een nieuwe trainer. Jason is zijn naam
en hij heeft het niveau van de dames (en hopelijk ook van de
anderen die bij WTC trainen) al in korte tijd naar een hoger niveau
gebracht. Maar ook het tennis- en spelplezier is een belangrijk
onderdeel van de trainingen.
Vorig jaar heeft een groot deel van de jeugdleden, ondanks Corona,
zelfs aan een competitie deelgenomen. Enkele zondagen ontvingen
we hier bij WTC teams uit de regio of gingen we daar op bezoek.
Ook hiervan is veel geleerd en er is vooral ook veel plezier aan
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beleefd. Ook organiseert de club regelmatig jeugdhussels. Lekker
op zondagochtend met vriendjes en vriendinnetjes wedstrijdjes
spelen.
Sophie: ik zit al 3 jaar bij tennis, en vind de tennislessen nog
steeds erg leuk. Gezellig met vriendinnen op vrijdagmiddag trainen.
Ook de trainer is leuk
Sanne: ik zit al 4 jaar bij tennis. De lessen zijn altijd leuk en
gezellig.
Saar: Het dubbelen vind ik het leukste aan tennis. Ook geeft Jason
ons heel goed uitleg. De hussel is superleuk om mee te doen.
Gezellig met je vriendinnen tennissen.
Fenne: Ik vind tennissen leuk omdat ik dat met mijn vriendin kan
doen, en ik leer ook hoe ik beter kan worden in tennissen. Buiten
sporten vind ik fijn. Maar niet als het regent.
Niene: bij tennis kun je lekker rennen en jezelf zijn. De hussels vind
ik leuk omdat ik dan nieuwe kinderen ontmoet.
Loïs: tennissen is superleuk, lekker rennen, samen met vrienden.
De wedstrijdjes waren in het begin spannend, maar nu vind ik het
heel erg leuk en gezellig.
Kortom, als tennis jouw sport is, of je vindt het leuk om het te
proberen dan is WTC er voor alle leeftijden en niveaus.
Tennisgroetjes van Sanne, Sophie, Saar, Fenne, Niene en Loïs

Vind je het leuk om iets te vertellen over jouw sport of
hobby, laat het ons weten….
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Online meditatie
Welkom bij de ONLINE meditatie!
Vanaf maandag 1 maart geef ik elke week twee keer een uur
meditatie bij Yoga Buddhi.
Maandagavond van 20.00 tot 21.00 uur
En
Woensdagochtend van 9.00 – 10.00 uur.
Tot aan de zomervakantie.
De meditatie is bedoeld voor iedereen:
Ik kijk wie er zich aanmeldt en stem de
lengte van het zitten af.
We zitten in ieder geval twee keer, en een
korte loopmeditatie ertussen.
Ik begeleid de meditatie en geef
instructie, waar nodig en wenselijk is.
Natuurlijk is er ruimte om wat te vragen.
Als je een abonnement bij Yoga Buddhi
hebt, kun je gratis deelnemen,
Anders betaal je € 8 per les.
Je kunt je aanmelden bij Yoga Buddhi : janne@yogabuddhi.nl
Of bij Zen in de Kempen: inedehaas@kpnplanet.nl
Dan ontvang je de link.
Hoop jullie online te zien en te spreken.
Voor nu wens ik iedereen het allerbeste,
Een hartelijke groet,
Ine de Haas
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WTC zomer challenge
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WTC Tennis Clinic
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NIEUWS VAN FANFARE IRENE
Fanfare Irene
Westerhoven 70 jaar
Fanfare Irene, de spil in de
Westerhovense samenleving!
Onze Alternatieve Carnaval
Eind januari 2021 kregen we een
verzoek van onze Carnavalsvereniging;
Vanwege corona is de normale viering
van Carnaval niet mogelijk. Om toch
aandacht te besteden aan Carnaval
vroegen zij aan de verenigingen van Westerhoven om een filmpje in
te sturen. Op deze manier werd dan toch aandacht gegeven aan
Carnaval.
Hoe zouden wij dat met onze fanfare kunnen invullen?
Vanwege corona kunnen we niet samen repeteren. Na overleg met
bestuur en dirigente besluiten we om het Westerhovens
Carnavalslied ten gehore te brengen.
Dat gaat echter niet zoals anders:
•

•
•
•

de muziek moest herschreven en aangepast worden aan alle
instrumenten, daarmee ging ons lid Wim Castelijns aan de
slag.
verder moesten alle leden geïnformeerd worden; en zij
ontvingen van Wim een geluidsopname.
Iedereen moest het ritme van deze opname volgen.
verder moeten we een systeem vinden waarmee we alles
aan elkaar plakken, Thomas van Hulsel zocht dit uit en
plakte ook alle inzendingen aan elkaar.
Een knap stukje werk, chapeau!
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Alle leden waren enthousiast aan de slag gegaan en hebben er een
carnavaleske opname van gemaakt.
Kijk op onze website: www.fanfarewesterhoven.nl en natuurlijk op
de berichtgeving van onze Carnavalsvereniging!
Oudijzer-en electronica-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!!

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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“Meester Panken” Deel 8
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.
Soms kom je iets tegen in zijn dagboeken wat
je persoonlijke interesse heeft. En het hierna
volgende vond ik:
Juni 1876
“Te Leende ontstond met Pinksteren (5 juni)
brand in een woonhuis, waarna uiteindelijk 9
woningen afbrandden. Omtrent hetzelfde tijdstip verongelukte een
twee en twintig jarige jongeling uit Leende met zijn kar en overleed.
Gelukkiger gevolg had een dergelijk onheil voor een andere man, op
het gehucht Geenhoven te Valkenswaard woonachtig en als een
uitstekend braaf, doch steeds met tegenspoed te kampen
hebbende, landman bekend. Hij bevond zich op 6 juni met zijne
geladen kar in de heide tussen Westerhoven en Klein Borkel, toen
de os begon te lopen en viel. De man lag in een diep heidespoor en
het rad stond bijna 10 minuten op zijn schouder, alvorens hulp
aanwezig was en hij van de kar ontlast was. Men ijlde naar het dorp
om de dokter en kapelaan. Spoedig stonden beide hijgend bij de
ongelukkige, die ieder meende zulks ging sterven. De geestelijke
gaf hem het H. Oliesel, waarna hij naar zijn woning werd vervoerd,
blijvende ongevoelig en onbewust van zijnen toestand, doch als
razend en krankzinnig tot de volgenden ochtend 3 ure, waarna hem
de kapelaan de H. Communie enz. toediende. Den 16e dezer
bezocht ik de wonderbaar behoudende. Hij lag nog bewegingloos te
bed, doch was reeds buiten gevaar en vertelde mij het ongeval.”
Mr. Panken heeft in zijn stuk ook de naam genoemd van deze man
en ik kon nog wel iets over hem vinden.
- 20 -

De man had een zeer groot gezin van 16 kinderen en was 3 jaar
tevoren getrouwd met zijn 2e vrouw (zijn 1e vrouw was overleden
bij de geboorte van een kind). Na dit voorval kreeg hij nog 5
kinderen, waarvan er 2 bij de geboorte overleden.
De man heette Josephus (Sjef) van Veldhoven, geboren op 20
februari 1828 te Leende. Na dit ongeluk in 1876 kwamen de
kinderen Huub, Frans en Josephus (Jos) van Veldhoven. Frans is
naar Bergeijk gegaan en heeft daar een grote sigarenfabriek gehad.
Jos van Veldhoven was mijn eigen grootvader, geboren op 14
oktober 1881 en overleden op 26 mei 1963. Hij had een
sigarenwinkel op de Eindhovenseweg te Valkenswaard.
Dus:
Als die man, zoals iedereen dacht, bij dat ongeluk overleden was,
had niemand van u dit verhaaltje kunnen lezen omdat ik nooit
bestaan had. Mijn overgrootvader overleed uiteindelijk te
Valkenswaard op 16 aug 1886. Mijn grootvader was toen pas 5 jaar
oud en heeft dus zijn vader nauwelijks gekend. Maar door dit
verhaal blijft hij toch wat in leven.
De volgende keer gaan we weer verder met Meester Panken.
Jacques van Veldhoven
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Kennisquiz deel 10
Vraag en Antwoord , test uw algemene kennis op het
gebied van Aardrijkskunde, Wetenschap en Europa!!
1

2

3

4

5

6

7

8

Welk meer ligt deels in Italië
en deels in Zwitserland?
A het Gardameer
B het Comomeer
C het Lago Maggiore
De grootste boom ter wereld heet?
A de Baobab
B de Sequoia
C de Hemelboom of Skytree
Hoe groot/diameter is het oog van een reuzeninktvis?
A 4 cm
B 40 cm
C 84 cm
De polders in Nederland zijn ontstaan door?
A dijken eromheen te bouwen en water weg te pompen
B grote hoeveelheden zand in het water te dumpen
C het water via riolen af te voeren naar de zee
Welk land heeft geen grens met Liechtenstein?
A Italië
B Zwitserland
C Oostenrijk
Een gans op de boerderij doet soms dienst als?
A wekker of klok
B uitbroeder van kippeneieren
C waakhond
Hoe noemt men de schillen rondom een ajuin?
A pellen
B tenen
C rokken
Een dominospel met rechthoekige platte stenen bestaat uit?
A 20 stenen
B 24 stenen
C 28 stenen
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Dolfijnen ademen met behulp van?
A kieuwen
B de huid
C de longen
Cacaoboter is een paste gemaakt van?
A rauwe cacaobonen
B schalen van cacaobonen
C gedroogde en gepelde cacaobonen
Hoeveel werelddelen telt de aarde?
A 6 stuks
B 7 stuks
C 8 stuks
Welke 2 soorten olifanten bestaan er?
A de Australische en de Afrikaanse
B de Indische en de Afrikaanse
C de Chinese en de Afrikaanse
Hoe groot is de zon t.o.v. de aarde?
A de aarde past 1.000.000 keer in de zon
B de aarde past 100.000 keer in de zon
C de aarde past 1.000 keer in de zon
Welke stad heeft geen naamgenoot in een ander land?
A London
B Cambridge
C Dover
Over welke paarden bestaan geen volksverhalen?
A een paard met een kroon
B een paard met vleugels
C een paard met een hoorn
de Amazone is een lange rivier, welke is nog langer?
A de Nijl
B de Gele rivier
C de Mississippi
De koalabeer voedt zich uitsluitend met?
A bamboebladeren
B palmbladeren
C eucalyptusbladeren
De luchtdruk wordt gemeten met een?
A hygrometer
B barometer
C pluviometer
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19 Welke Europese hoofdstad heeft de meeste inwoners?
A Moskou
B Londen
C Parijs
20 De Australische Aboriginals gingen vaak jagen met?
A een katapult met noten
B een boog met pijlen
C een boemerang
21 Een cheeta wordt ook wel genoemd?
A een panter
B een poema
C een jachtluipaard
22 Een maan die rond een planeet draait is?
A altijd even groot als de planeet
B altijd kleiner dan de planeet
C altijd groter dan de planeet
23 Het gebruik van een sauna is afkomstig van?
A de Indianen
B de Japanners
C de Finnen
24 De gloeilamp werd in 1879 uitgevonden door?
A Lumière
B Lampart
C Edison
25 Welke kleur vind je niet in de regenboog?
A indigo
B violet
C karmozijn
De antwoorden vind je verderop in de Mikmak, succes JB
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Media Ukkie Dagen bij de Bibliotheek
Jonge kinderen weten de weg in de
‘digitale wereld’ razendsnel te
vinden. Ze swipen op de tablet of
smartphone zo naar hun favoriete
filmpje of app. Kinderen beleven
hier veel plezier aan en voor ouders
geeft het af en toe een momentje
voor zichzelf. Maar dreumesen,
peuters en kleuters zijn nog te klein
om er wijs mee om te gaan en
begeleiding van ouders en verzorgers is nodig. Daar krijgen ouders
tijdens de Media Ukkie Dagen, van 26 maart t/m 2 april, volop tips
en advies over.
Webinar Mediaopvoeding van Denise Bontje
In dit webinar voor ouders, pedagogisch medewerkers en
leerkrachten staat mediaopvoeding en bewust mediagebruik met
jonge kinderen centraal. Denise Bontje neemt je mee in de
wereld van het jonge kind en laat je zien hoe je media bewust en
in balans kunt inzetten. Thuis en op de groep. Deze online lezing
is op dinsdag 30 maart om 20.00 uur. Aanmelden kan via de
website van Bibliotheek De Kempen.
Online Inloop consult BoekStart
Voor vragen over mediagebruik en leesbevordering bij jonge
kinderen kun je terecht bij het gratis online inloopspreekuur van de
BoekStart-coach. Zij helpt je bij uitdagingen, geeft tips, luistert en
gaat samen met jou op zoek naar passende boeken en
verantwoorde apps. De online inloopuren zijn op maandagmiddag
29 maart van 16.00 tot 17.00 uur en op woensdagmiddag 31 maart
van 15.00 tot 16.00 uur.
BoekStart is een programma dat kinderen van 0 tot 4 jaar en hun
ouders van boeken laat genieten. 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.
Ook nu Bibliotheken gesloten zijn kun je dit koffertje ophalen. Extra
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leuk is dat je het schattige vogeltje Coco cadeau krijgt. 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.
Kijk voor meer tips om aan de slag te gaan met mediagebruik en
meer informatie over de activiteiten op
http://bibliotheekdekempen.nl/mediaukkiedagen.

GGD Brabant-Zuidoost krijgt 2 XL
vaccinatielocaties
Het ministerie van VWS heeft
gekozen voor het grootschalig
opschalen van het aantal
vaccinaties. Het streven is 1,5
miljoen prikken per week. GGD
BZO draagt hier aan bij met
twee XL vaccinatielocaties. De huidige locatie in Eindhoven
in het Indoor Sportcentrum aan de Theo Koomenlaan blijft
bestaan en er komt een XL vaccinatielocatie bij in Helmond
aan de Haverdijk. De huidige locaties in Helmond, Best en
Valkenswaard worden ontmanteld. De locatie die voorzien
was in Bladel wordt niet opgebouwd.
Vaccinatielocaties in de regio Brabant–Zuidoost (BZO)
In Brabant–Zuidoost is gekozen om van meerdere kleinere
vaccinatielocaties over te gaan naar 2 zogenaamde XL locaties. In
totaal zijn er dan 30 tot 35 priklijnen beschikbaar. Er wordt al 7
dagen in de week, 8 uur per dag geprikt. Als het nodig is ( als er
meer vaccins beschikbaar komen) is er nog altijd de mogelijkheid
om de openingstijden te verruimen en daarmee het aantal prikken
per dag te verhogen. In de komende weken wordt de nieuwe XL
locatie in Helmond opgebouwd. Het streven is om eind april 2 XL
locaties te hebben. In de tussentijd worden alle beschikbare vaccins
gewoon gezet.”
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Zorgvuldige afwegingen
De aanpassingen in het ‘vaccinatielandschap’ in Brabant-Zuidoost
zijn zorgvuldig gekozen. Klantvriendelijkheid en efficiëntie staan
voorop. “We willen al onze inwoners goed bedienen, zo min mogelijk
reistijd geven en tegelijkertijd willen we zo snel mogelijk de
beschikbare prikken zetten,” licht Gonny van Loon,
programmamanager COVID-19, GGD BZO toe. ”Deze twee XL
locaties kunnen een flinke verkeersstroom aan, hebben voldoende
parkeerplekken en zijn goed bereikbaar. We kunnen verschillende
vaccins per locatie geven, personeel efficiënt inzetten en het levert
logistiek gezien flinke voordelen op om voor twee grote locaties te
kiezen. Allemaal redenen waardoor we sneller kunnen werken en
dus sneller meer inwoners kunnen voorzien van een vaccinatie.
Maar we blijven afhankelijk van de levering van het vaccin.
Efficiënt werken: drie keer zoveel prikken per uur
Ondertussen werkt GGD BZO steeds efficiënter. Het logistieke
proces is aangepast, waardoor er geen 18 maar 40 tot 60 prikken
per uur gezet worden. Hiervoor wordt het administratieve gedeelte
los van het prikken. Deze nieuwe manier van werken is afgelopen
weekend op de locatie in Best met succes getest. Binnenkort passen
we de vaccinatielocatie in Eindhoven aan op deze nieuwe werkwijze
en ook de nieuwe locatie in Helmond zal zo opgebouwd worden.
Gonny van Loon: “We verbeteren onze processen continu. Ook
inwoners die bij ons komen voor een vaccinatie kunnen ons hierbij
helpen. Heel simpel, door goed voorbereid naar de afspraak te
komen. Neem de gezondheidsverklaring ingevuld mee, de
medicijnlijst en trek gemakkelijke kleding aan zodat we snel de prik
kunnen zetten. Op die manier werken we allemaal mee!”
Meer informatie op:
www.coronavaccinatie.nl
www.rivm.nl/covid-19

- 27 -

De luisterlijn
In deze tijd is het soms fijn om met iemand te praten. Om je
verhaal kwijt te kunnen, samen oplossingen voor een probleem te
bedenken of alleen maar vanwege het contact. Een goed gesprek
lucht enorm op. Ieder mens heeft dit weleens nodig.
Maar misschien is het nu moeilijk een luisterend oor te vinden bij
iemand in je omgeving. Of je zoekt een klankbord bij iemand die
jou niet persoonlijk kent. Bij de Luisterlijn kun je terecht voor een
gesprek met aandacht voor jouw verhaal via telefoon, chat of email.
Voel je je boos, angstig of eenzaam? Heb je verdriet, twijfel of
zorgen? Wat je ook dwarszit, praat er over!
De Luisterlijn is er voor iedereen, altijd
In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een feestdag,
de Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor
mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per
mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon. Met
dank aan ruim 1500 vrijwilligers op 28 locaties die daarvoor training
en begeleiding krijgen door deskundige beroepskrachten.
De Luisterlijn is al meer dan 60 jaar de grootste organisatie in
Nederland die dag en nacht emotionele ondersteuning op afstand
biedt.
Contactgegevens:
Bel 088 0767 000 (normaal tarief)
Chat of mail: www.deluisterlijn.nl
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Coronaregels
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Koninklijke quiz-woordzoeker
oplossing: beantwoord eerst de vragen
(woordlengte staat tussen haakjes, streepje = spatie)
Streep de gegeven woorden, horizontaal, verticaal of
diagonaal (ook achterstevoren) weg
De overgebleven letters vormen de oplossing

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A

L

O

I

B

A

F

E

D

I

M

A

R

I

P

B

I

W

I

L

L

E

M

V

A

N

O

R

A

N

J

E

S

IJ

N

E

IJ

B

S

A

R

A

H

F

E

R

G

U

S

O

N

S

E

A

V

R

E

S

Y

R

A

M

M

K

I

N

G

W

R

E

I

R

E

J

N

A

R

O

K

A

S

N

C

R

A

O

H

A

A

N

L

R

I

E

U

W

X

W

I

A

O

G

D

P

O

O

R

T

I

R

N

Z

A

I

I

D

N

S

E

U

A

M

A

L

I

A

S

A

O

A

M

T

U

A

D

N

T

L

E

O

P

O

L

D

A

A

D

A

T

O

D

N

I

N

S

T

I

R

U

A

M

M

B

L

D

E

H

A

I

N

G

N

I

N

O

K

N

E

W

U

E

E

L

E

D

W

G

F

A

T

S

U

G

L

R

A

C

E

T

D

R

H

E

E

C

A

M

I

L

L

A

I

D

O

N

T

H

A

A

L

N

Welke vogel wordt ook wel de koning van de vogels genoemd? (7)
Alexia en Ariane zijn haar zusjes (6)
Dit insectenvolk heeft een koningin (4)
Wie kreeg bij haar huwelijk in 2005 de titel “Hertogin van
Cornwall? (7)
In welk land werd prinses Margriet geboren (6)
Sinds 1973 is hij koning van Zweden (4-6)
In deze Disneyfilm speelt Simba een rol (2-13)
Belgische kroonprinses (9)
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9. Weduwe van koning Boudewijn (7)
10. Zijn …… moet altijd koning kraaien (4)
11. Welke bekende boeienkoning stierf in 1926 (7)
12. Pepermunt merk dat staat voor Kwaliteit In Niets Geëvenaard (7)
13. Van de prins geen ……… weten (5)
14. Albert – ? – Boudewijn – Albert (7)
15. Dit hemellichaam wordt ook wel de koningin van de nacht
genoemd (4)
16. Zij was de koningin van het levenslied (4-7)
17. Welke prins trouwde in 1998 met Marilène van den Broek (7)
18. Hendrik – Bernard – Claus – ? – (6)
19. Een vorstelijk ………… (7)
20. Grote kas waar ’s winters uitheemse gewassen bewaard worden(9)
21. Grafmonument van Egyptische koningen (8)
22. In naam van oranje doe open die …… (5)
23. André “de walskoning” (4)
24. De bijnaam van Duchess of York is Fergie ………… (5-8)
25. Bijnaam van keizerin Elisabeth v.Oostenrijk die in 1898 werd
vermoord(5)
26. Van welke Engelse dynastie was Elisabeth 1 de laatste vorstin (5)
27. Hier werd in aanwezigheid van Prins Bernard de Duitse capitulatie
getekend (10)
28. Wie werd in Delft doodgeschoten door Balthasar Gerards (6-3-6)
29. De naam van het huidige Britse vorstenhuis ……… (7)
30. Elizabeth Woodville werd ook wel de ……… koningin genoemd (5)
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Oplossingen/antwoorden/kopij inleveren

In de nacht van
zaterdag 27 op zondag 28 maart gaat de
klok één uur vooruit van 02:00 naar 03:00 uur
Een uur minder = dus één uur minder slapen!

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

do. 15 april uiterste datum inleveren kopij MikMak mei 2021,
za. 24 april, uitgave MikMak mei 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 bereikbaar
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

