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‘Van Wuhan naar Westerhoven’
Tot 1 juni insturen teksten!!
Van Wuhan naar Westerhoven.
Dát wordt de titel van het boek wat we momenteel samenstellen
over Westerhoven in coronatijd. Inmiddels hebben we al van ruim
120 (!) inwoners input mogen ontvangen.
Een bundeling met mooie, ontroerende verhalen, maar ook van
verdriet. Leuke en grappige foto's, maar ook beelden van de harde
realiteit. Verhalen, anekdotes, gedichten om de tijd waarin we nu
leven niet meer te vergeten en onze kinderen en kleinkinderen later
te kunnen vertellen hoe het was ten tijde van de pandemie.
De eindstreep van de strijd tegen het virus is in zicht. Tot 1 juni
gaan wij door met het verzamelen van input. In het najaar zullen
we het boek presenteren.
Ben of ken jij iemand wiens bijzondere verhaal we nog missen? En
dat zeker niet verloren mag gaan? Tip ons!
Met name zijn we nog op zoek naar input van:

o
o
o
o

inwoners die al ruim een jaar lang genoodzaakt zijn
vanuit huis te werken
kinderen en jeugd
ondernemers / ZZP-ers die gevolgen ondervinden van
de maatregelen, positief dan wel negatief
inwoners die betrokken zijn bij het vaccineren

Is het lastig zelf iets op papier te zetten? We komen graag langs
voor het afnemen van een interview. Contact opnemen kan ook via
één van onderstaande leden van de initiatiefgroep.
Vanwege het groot aantal inzendingen zoeken we extra mensen die
ons kunnen helpen bij het redigeren van alle ingezonden teksten.
Taalfouten corrigeren, zinsbouw aanpassen waar nodig, etc.
Heb jij deze kennis in huis, vind je dit leuk om te doen én heb je tijd
om ons te helpen? Voor informatie en aanmelden kun je terecht bij
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iemand van onze werkgroep.
Dankjewel voor het meedenken!
Initiatiefgroep ‘Van Wuhan naar Westerhoven’:
Gerwin van Ampting, Ilse van Beek, Angelique van Kruijsdijk, Anne
Kuylaars, Miranda Kuylaars, Marjoleine Meppelink
WIJWEsterhoven – info@wijwesterhoven.nl

Heel Westerhoven Bakt
vrijdag 28 mei / zaterdag 29 mei
Bakkers klaar…. Bakken maar!
In het weekend waarin we eigenlijk kermis zouden vieren samen,
organiseert WIJWEsterhoven de activiteit ‘Heel Westerhoven Bakt’.
Onder het motto “Ginne kermis, wel vloai” gaan we allerhande
lekkernijen bakken. Niet voor onszelf, maar juist om weg te geven
aan een andere inwoner.
Noteer de data 28 mei en 29 mei alvast op de kalender en houd je
brievenbus in de gaten voor meer informatie!

-3-

Activiteiten voor
ouderen
mei 2021
De dagbesteding op de dinsdagmorgen slaat aan. Hebt u zin
in een leuke en gezellige ochtend, schroom niet en wees
welkom, op zowel de dinsdagmorgen als de vrijdagmorgen
09.30 – 12.00 uur. Helaas is er nog geen zicht op heropening
van Hoefzicht voor de overige activiteiten. Hou vol!
maandag
9.30 – 10.30
13.30 – 16.30

03 – 10 – 17 – 24
meer bewegen voor ouderen
biljarten *

dinsdag
09.30 – 12.00
13.30 – 16.30
17.00 – 18.30

04 – 11 – 18 – 25
dagbesteding (zie onderstaand programma)
koersbal *
Samen koken samen eten *

woensdag
13.30 – 16.30
woensdag
08.50 – 09.50
13.30 – 16.30
14.00 - 16.00

05 – 12 – 19 – 26
kienen *
05 – 12 – 19 – 26
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

07 – 21 – 28
dagbesteding (zie onderstaand programma)

vrijdag
14.00 – 15.00

07 – 14 – 21 – 28
bewegingstherapie
(nog niet bekend wanneer deze weer start)
bewegingstherapie
(nog niet bekend wanneer deze weer start) *
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15.00 – 16.00

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
04 mei
Voorjaarsquiz
11 mei
kaarten
18 mei
Gym
25 mei
Rummikub
Programma bij de dagbesteding vrijdag
07 mei
Creatief
14 mei
Geen dagbesteding!!
21 mei
Bakken/ Koken
28 mei
Kienen

* het is nog niet
bekend wanneer
deze activiteiten
weer starten of
doorgaan

Programma KBO
--

Bedevaart Meerveldhoven
Voor alle duidelijkheid willen wij u laten weten,
dat de Westerhovense bedevaart in mei naar
Meerveldhoven, ook dit jaar niet door kan
gaan.
Het is nog steeds wel mogelijk, om een kaarsje
aan te steken bij Onze Lieve Vrouw ter Eik.
De kerk daar is open!
Werkgroep
Bedevaart
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Veilig fietsen in Groot Bergeijk
VVN Werkgroep Groot Bergeijk zet zich de komende jaren specifiek
in voor verbetering van de verkeersveiligheid voor de fietsers maar
ook voor verbetering van het eigen fietsgedrag.
De gemeente Bergeijk is relatief de meest verkeersonveilige
gemeente in Nederland. Op 100.000 inwoners kwamen hier tussen
2010 en 2020 gemiddeld iets meer dan 118 personen om het leven.
Dat is iets waar we ons als Werkgroep ernstig zorgen over maken:
dat gemiddelde moet drastisch naar beneden.
VVN Werkgroep Groot Bergeijk heeft als belangrijkste speerpunt ons
gedrag in het verkeer te verbeteren. Dat is een zaak van lange
adem. Handhaving is belangrijk maar veruit de meeste winst valt te
behalen als we als verkeersdeelnemers ervan doordrongen raken
dat we de verkeersveiligheid zelf mét elkaar in de hand hebben.
Gemeente Bergeijk geeft in hun beleidsplan terecht aan dat we
vaker de fiets moeten nemen. Maar hoe zit het met onze eigen
aandacht voor veilig fietsen? Er worden bijv. snelfietspaden
aangelegd om ook langere afstanden te overbruggen. Er zijn
prachtige routes in onze gemeente om te fietsen. Maar letten we
wel goed op met elkaar hoe we fietsen? We hebben langzaam
verkeer en snel langzaam verkeer. Heeft u onderstaand bord wel
eens gezien? Heeft u wellicht ook gelezen? We hebben het
vermoeden dat heel veel sportieve mensen het bord aan zich
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voorbij zien flitsen. Vele toerfietsers nemen onbewust de regels niet
op. Een dikke pluim voor die fietsclubjes die voordat ze op de fiets
stappen, nagedacht hebben hoe ze zich in het verkeer willen
manifesteren. Ze zitten juist op de fiets om zich even niet met
allerlei regels en voorschriften bezig te houden.
Het fietsseizoen is weer begonnen: denk vooraf na met elkaar om
veilig te kunnen genieten van je fietsactiviteit. Respect en tolerantie
voor elkaar, maken een veilige situatie mogelijk. Dat betekent dat je
laat zien waar je naar toe gaat zodat een ander daar rekening mee
kan houden, maak ruimte voor elkaar zodat een ander erdoor kan,
zorg dat je een bel en licht op je fiets hebt zodat een ander je hoort
en ziet. Zorg dat je aandacht bij het verkeer is en niet elders.
Wellicht komen wij u de komende tijd ergens in de gemeente
Bergeijk tegen; we vragen dan u geheel corona-proof om uw
aandacht. Graag tot dan!
Kijk ook eens voor tips op onze website:
https://vvn.nl/in-je-buurt/noord-brabant/bergeijk
VVN Werkgroep Groot Bergeijk
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Mijn (onze) hobby
LF paden lopen. LF staat voor lange afstanden. Vonden wij het
voorheen ook al leuk om zo af en toe en vooral ook tijdens vakantie
te voet de omgeving te verkennen. Vanaf 2015 zijn we in de ban
gekomen van lange afstand wandelingen. Onze eerste ervaring
hiermee was het Dommelpad, slingerend langs deze rivier liepen we
in 8 etappes van Peer (B) naar ’s Hertogenbosch. We vonden het
een hele prestatie en toen we de kinderen een appje stuurden dat
we wel hadden verwacht dat ze ons met bloemen in Den Bosch
hadden op staan wachten, kregen we een filmpje van 2 van onze
kleinkinderen Fem en Tuur toen 3 en 2 jaar die een dansje voor ons
deden. ☺
Zou het Pieterpad ook wat voor ons zijn vroegen we ons af?
Dat gaan we eens zien, doen daar dan misschien wel een paar jaar
over maar dat mag de pret niet drukken. Dus in ’t voorjaar 2015
met de camper op naar ’t noorden naar Pieterburen met het plan
om met de bus naar Groningen te gaan en vandaar terug te lopen
voor de 1e etappe, vergissing no 1. Het was weekend en dan rijdt er
geen bus. We hebben toen een aardige mede vakantieganger
gevonden die toevallig naar Groningen moest en die ons wel mee
kon nemen. 2e vergissing, ik laat het boekje van het pad bij hem in
het busje liggen dus moesten we het enkel met de markering doen.
Nu lopen we voortaan altijd met de GPS maar daar hadden we toen
nog niet zoveel kaas van gegeten. Als we het gevoel krijgen dat we
niet goed meer zitten komen we erachter dat die rood/witte
markering ook wel eens kruist met een andere route. Dus op een
gegeven moment voelden we dat er iets niet in de haak was en
bleken we op het Kustpad terecht te zijn gekomen. Allengs krijgen
we steeds meer ervaring hoe we het e.e.a. aan moeten pakken.
Vaak wordt ons gevraagd hoe doen jullie dat dan? Meestal laten we
onze fietsen op het eind of startpunt achter en de auto of camper
aan de andere zijde. Dan lopen we naar de fietsen en fietsen terug.
Of we maken gebruik van het openbaar vervoer, wat ook vaak goed
aansluit bij de etappes. Door corona echter geven we de voorkeur
aan de fiets. Daarbij is het ook heel fijn voor je spieren na vele
kilometers lopen andere spieren te gebruiken doordat je fietst. Na
10 maanden hadden we het hele Pieterpad op ons conto staan en
voelden we ons best een beetje trots. Onze buren deelden in die
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trots en nadat we de Pieterberg in Maastricht hadden
bereikt nodigen we hun ’s avonds uit en trakteerden
we op Limburgse vlaai en werden we “geridderd” door
onze overbuurvrouw Tineke met een heuse medaille.
Ondertussen zijn we vele LF en streekpaden verder.
14 Paden hebben we gelopen en we zijn nog met 2
onderhanden/voeten. Bij elkaar goed voor zo’n 4500
km. Na voltooiing van het Pieterpad hadden we de
smaak te pakken en we hebben sindsdien heel
Nederland doorkruist. Er is geen provincie waar we
niet in hebben gewandeld. Daarmee hebben we
ontdekt dat ons eigen landje ontzettend veel te
bieden heeft en erg divers is.
In Duitsland hebben we de Saar-Hunsrück steig
gelopen, we hebben daar 3 vakantieperiodes voor nodig gehad. Dat
was weer een heel andere ervaring, prachtig doordat je door de vele
bossen altijd in de natuur loopt maar ook pittig door de nodige
klimmetjes.
Hoogtepunt was een bezoek
aan de Geierlay een
voetgangersbrug van 360
meter lang tussen de heuvels
van de Hunsrück. Deze brug
is gebouwd in 2015. Je loopt
zo’n 100 meter boven het dal,
super!! We beseffen heel goed
dat we boffen dat onze
gesteldheid ons in staat stelt om dit te doen en ook dat het fijn is
dat we dit beiden leuk vinden en daardoor elkaar daarin stimuleren.
Super dat we in de buurt altijd wel iemand bereid vinden om even
voor onze beestjes te zorgen als onze wandel kriebels weer op
spelen  .
We downloaden de wandelingen en zetten deze op de GPS. De
wandelboekjes kunnen daardoor in de rugzak blijven zitten, hoewel
we deze wel altijd aanschaffen want daar steunen we de diverse
verenigingen mee en het is ook altijd leuk om je van te voren te
verdiepen in wat je op je pad zoal tegenkomt.
Vooral de rood/wit markeringen voor de LF paden en de rood/geel
markeringen voor de streekpaden houden ons op het goede pad
want deze worden bij veranderingen het eerst aangepast.
Het mooie van wandelen is, het is gezond, je kan tot op hoge
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leeftijd wandelen met weinig kans op blessures.
Het is heerlijk door de natuur te lopen vaak vergezeld door een heel
kakofonie van vogelgeluiden.
Elke keer weer verrassend wat een etappe te bieden heeft.
Leuke ontmoetingen en gesprekken met mede wandelaars.
Ondanks corona is wandelen of fietsen het enige wat nog heel goed
mogelijk is al missen ook wij een terrasje op z’n tijd en als we
langer dan een paar dagen weg zijn is een bezoekje aan een stad,
of museum ook wel een leuke afwisseling. Laten we hopen dat ook
dit weer snel tot de mogelijkheden hoort. Ook fietstochten vinden
wij leuk om te doen, maar wandelen vinden wij een veel grotere
uitdaging en een groot voordeel dat het bijna altijd prima
wandelweer is. Ook in de wintermaanden is het goed te doen en
zelden te koud. In de zomer is het soms te warm maar doordat je
meestal in de bossen wandelt is dat ook geen probleem. Wind of
een buitje? Gewoon lekker
doorstappen.
Uiteraard zijn we weleens tot op
onze huid nat worden, en komen
we ook wel eens op stukken die we
al baggerend moeten zien te
overbruggen. Ook grote domper, na
zo’n 20 km. gelopen te hebben en
denken bij de fietsen aan te komen
en die dan blijken weg te zijn. Dit
hebben we ook al eens mee
gemaakt.
Maar ik ga dit verslag niet negatief
beëindigen, want over het
algemeen is het GENIETEN!!
Heb ik door dit verslag iemand kunnen inspireren?
Wij hebben een scala aan wandelgidsjes dus ……….
Jo (en Jan) Coppens
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Die jeugd van tegenwoordig !!
Regelmatig hoort men tijdens een praatje of na een berichtje in
krant of op internet ‘die jeugd van tegenwoordig’ en dat is niet altijd
positief bedoeld. Toch werd er honderden jaren geleden al precies
hetzelfde gezegd en in de meeste gevallen groeit de jeugd nog altijd
op tot goede en verstandige burgers.
En er is ook veel verschil tussen een kwajongensstreek en erger.
In mijn jeugd knutselde elke jongen van een jaar of 14-15 aan een
opgevoerd brommertje, waarmee op de zandpaden zoveel mogelijk
lawaai gemaakt werd.
Ikzelf ben een keer de heg in gereden met de brommer van een
vriendin en hield me van de domme toen mijn vader over de
beschadigde heg mopperde.
Wij gingen braaf nog elk weekend naar de kerk, zaten het liefst
zover mogelijk achteraan, want dan kon je stilletjes blijven kletsen.
Ook ken ik verhalen van een groepje jongens waar bij toerbeurt er
maar eentje naar de mis ging, zodat die later aan de rest kon
vertellen waar de preek over ging als de ouders ernaar vroegen.
Door anderen werd wel eens met een zakmes in het hout van de
kerkbank gekrast.
Meestal wist er wel
iemand wie daar
gezeten had en
kwam de pastoor
later thuis op
bezoek.
Er werd een
dubbeltje vastgeplakt op de weg
en hard gelachen
als de mensen dit
probeerden op te rapen. Hetzelfde met een portemonnee aan een
onzichtbaar touwtje, die dan net voor je hand weggetrokken werd.
Spelen met lucifers is van alle tijden, ikzelf heb begin 70-er jaren
twee keer een beginnend brandje geblust in de buurt van het
sportpark.
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Mijn broers hebben zo eens fikkie gestookt in het bos bij de huidige
Steenovens. Ze kwamen die dag vroeg thuis en waren nogal stil.
Ook toen we de brandweerauto hoorden bleven ze stil.
Later stond de politie aan de deur. Een oplettende buurtbewoner
had een paar jongens heel hard weg zien fietsen en ging eens
kijken waarom. Hij ontdekte het brandje en waarschuwde meteen
brandweer en politie. Bureau Halt bestond nog niet, ik weet niet
meer of ze straf gekregen hebben want ze waren nog erg jong.
Elke zondagmiddag ging iedereen bij opa op bezoek, mijn vader
vertelde dan regelmatig over de streken die wij weer uitgehaald
hadden. Hierna zei opa ‘ik weet nog dat jij vroeger ook zoiets
uithaalde’. Mijn vader wilde niet dat opa vertelde wat voor streken,
maar mijn tantes lieten wel af en toe iets los.
Zo was er rond 1935 een geit geslacht en mijn vader had bedacht
dat de staart leuk was om mee te spelen. Hij sprong in het rond en
mekkerde erop los met de staart achter in zijn broek.
Jammer genoeg had hij zijn goede broek kapot geknipt om de
staart beter vast te maken. Wat waren zijn ouders boos!
Mijn opa was lid van het gilde en had daarvan een geweer met hele
grote kogels. Mijn vader heeft dit geweer een keer stiekem gepakt
en is aan het schieten gegaan.
Toen later het verhaal ging dat er richting Bergeijk een dier
doodgeschoten in de wei lag, heeft hij niks durven zeggen. (was hij
het of niet ??).
Rond 1970 had mijn opa dat geweer nog steeds, het stond naast
zijn bed. Mijn nichtje had haar eerste vriendje bij zich en er waren
ook een aantal neven van een jaar of 18-20. Van opa mocht het
geweer uitgeprobeerd worden!!
Bij het vriendje ging het mis: het geweer had zo’n terugslag dat hij
een flinke buil op zijn hoofd had. Mijn vader was erg boos op opa!
Op een zondagmiddag bij opa gooiden we een handtas van iemand
over het dak van het huis op en neer. Dat kon natuurlijk niet goed
blijven gaan en we moesten beteuterd gaan vertellen dat iemand
haar tasje halfweg op het dak lag.
Ikzelf had eind 70-er jaren een buurjongen met een buks, die
schoot op mussen in hun tuin, daar was ik niet blij mee. Toen hij
ook het glas uit de eigen achterdeur raakte, was het meteen
afgelopen

- 12 -

Sommige van die dingen zijn nu niet meer voor te stellen en ook
Westerhoven is veel veranderd en drukker geworden. Maar belletje
trekken gebeurt nog steeds.
Lang geleden met Carnaval werd er een paar keer belletje
getrokken bij de buurman. Hij had er genoeg van en zette een
emmer koud water klaar. Bij de volgende bel rukte hij de voordeur
open en kieperde het water over ……. de buurjongen. Deze stond
helemaal verstijfd en kon niks zeggen vanwege zijn klapperende
tanden van de kou.
Bij mij werd laatst ook nog belletje getrokken. Na de eerste keer
zag ik een jongetje aan komen rennen en trok de deur open. Hij
stond verschrikt stil en zei meteen ‘de vorige keer was het een
ander jongetje’.
Zo zijn er altijd allerlei jeugdstreken geweest van onschuldig en
leuk, tot ‘dit kan echt niet’.
Het valt me wel op dat veel schoolgaande jeugd onderweg allerlei
afval weggooit of laat vallen. Ik vind het veel stoerder om je eigen
afval mee naar huis te nemen en op te ruimen dan het als
zwerfafval te laten eindigen!! Dit geldt natuurlijk voor iedereen, ook
voor volwassenen. Wat mij betreft is zwerfafval eigenlijk
‘hufterafval’ of ‘aso-afval’
f.v.

Aarperstraat
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Groep 8 Flessenactie
Beste dorpsgenoten,
Terwijl we dit schrijven valt er sneeuw in ons mooie Westerhoven.
Maar ook na sneeuw komt zonneschijn.
Ondanks corona is groep 8 al een heel eind onderweg naar de
laatste schooldag, musical, kamp, of wie weet wat er wel of niet zal
mogen. Het blijft een hele rare tijd voor hen.
Wij als ouders van groep 8 willen toch alvast aankondigen dat er
een flessenactie zal volgen op zaterdag 28 mei zodat er iets in kas
komt voor hen die het zo zouden verdienen dat er tenminste iets
door kan gaan met in acht name van corona maatregelen voor
zover die dan van toepassing zijn.
Het is nog niet echt dorstig weer, maar wellicht komt het voorjaar
toch rap op gang en we zouden u willen vragen om uw lege flessen
eens niet bij de supermarkt in te leveren maar te bewaren en mee
te geven aan de groep 8 organisatie die ze dan graag eind mei bij u
komt ophalen.
Namens groep 8, een der ouders.
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Nieuws van het Oranje Comité
KONINGSDAG dinsdag 27 APRIL
Dit jaar is het thema van Koningsdag
“Saamhorigheid”. Deze bijzondere dag
willen we weer vieren ter ere van de
verjaardag van koning Willem-Alexander.
Omdat het virus kennelijk moeite heeft met
afscheid te nemen van ons is opnieuw
gekozen voor een programma in
corona-proof stijl. Voor jullie hier het programma:
Om 8.00 uur hangen we de vlag uit waarmee je kans maakt op een
leuke prijs, namelijk een tegoedbon van ‘t Wapen van Westerhoven.
Om 9.55 uur luiden van de kerkklokken in het hele land.
Om 10.00 uur zingen we op eigen gelegenheid het Wilhelmus, in
de voortuin, onder de douche, of waar dan ook ☺.
Tussen 10.00 en 17.00 uur kun je meedoen aan een
gezinsspeurtocht met versierde fietsen en je maakt kans op leuke
prijzen. Starten bij de Buitengaander, waar de 1e opdracht te zien
is. Om de fietsen te versieren kun je crèpepapier afhalen op
zaterdag 24 april van 11.00-12.00 uur op Aarperstraat 26.
14.30 - 16.00 uur: Fanfare Irene maakt muziek in kleine groepjes,
achter ouderencomplex Hoefzicht.
Natuurlijk kun je daar bij aanwezig zijn maar houd je aan de regels
en bewaar gepaste afstand!
Om 16.00 uur brengen we, thuis of waar je ook bent, een toost uit
op onze Koning.
Meer informatie bij het secretariaat:
t. 06 53 49 86 42 of mail naar fanfare.irene@upcmail.nl

Het Oranje Comité
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NIEUWS VAN FANFARE IRENE
Fanfare Irene Westerhoven 70 jaar
fanfare Irene, de spil in de Westerhovense
samenleving!
Oudijzer-en electronica-actie , hartelijk
dank!!
Op zaterdag 3 april kwamen we bij u langs voor
onze oudijzer- en elektronica-actie. We hadden
weer een mooie opbrengst en willen u daarvoor hartelijk bedanken.
De opbrengst komt geheel ten goede aan onderhoud van onze
instrumenten en noodzakelijke vervanging.
Repeteren in coronatijd
Ondanks de regelgeving rondom Corona blijven we muzikaal actief
binnen Fanfare Irene. De volwassenen mogen nog niet bij elkaar
komen om muziek te maken; dus blijven we via skype repeteren
onder leiding van onze dirigente Karin van Dijk.
Daarnaast wordt door de leden per sectie via skype extra
gerepeteerd om ons niveau op peil te houden en muzikaal nog te
groeien. Sinds begin maart zijn de repetities voor de jeugd onder 18
jaar hervat onder leiding van onze dirigent Thom Roosen.
Dinsdag 30 maart was het erg mooi weer; reden om met het
voltallige jeugdorkest buiten te repeteren. Heel fijn om weer samen
muziek te kunnen maken.
We houden vol en zoeken steeds naar
mogelijkheden.
In ons leerlingenorkest muziek
maken, dat kan met enige begeleiding
vooraf. Informeer naar de
mogelijkheid bij het secretariaat of bel
met ons bestuurslid Maria Smets
0653.953860
50+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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Kennisquiz deel 11
Vraag en Antwoord ,
test uw algemene kennis op het
gebied van Aardrijkskunde,
Wetenschap en Europa!!
1

2

3

4

5

6

7

België is een echt bierland,
bier wordt niet gemaakt van?
A hop
B gerst
C mais
De sport waarbij je op je platte
rug op een slee ligt heet?
A bobsleeën
B rodelen
C shorttrack
Welke grote loopvogel lijkt op een struisvogel?
A de Kiwi
B de Nandoe
C de Emoe
De sterren en strepen op de vlag van de VS staan voor?
A de 50 sterren voor 50 staten
B de 7 strepen staan voor de 7 grote rivieren
C de 13 strepen staan voor de eilanden van de VS
Van welk dier drinken wij de melk maar maken er geen
kaas van?
A het Schaap
B de Geit
C het Paard
De Tapir is een goede zwemmer en is nauw verwant aan?
A de Olifant
B de Neushoorn
C het Nijlpaard
Brussel is de hoofdstad van België en van?
A het Olympisch Comité
B de Europese Unie
C Amnesty International
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Een CD-speler leest de CD met behulp van?
A röntgen-stralen
B infrarode-stralen
C laser-stralen
Als een atleet bij hordenloop een poortje omloopt dan?
A krijgt hij een strafpunt
B wordt hij uitgesloten
C wordt hij niet gestraft of uitgesloten
Een stierenvechter in Spanje noemt men?
A een sombrero
B een flamenco
C een matador
Bij welke sport wordt geen Paard gebruikt?
A de dressuur
B het polo spel
C de parasailing
Het prachtige kasteel Neuschwanstein in Duitsland?
A stond model voor kastelen in Disney-parken
B werd voor een kloosterorde gebouwd
C werd gebouwd als hotel voor koningshuizen
Lodewijk de XIV liet een prachtig kasteel in Versailles bouwen?
A ze noemde hem de Meubelkoning
B zijn bijnaam was de Zonnekoning
C hij werd de Goudenkoning genoemd
De kogel bij het kogelstoten voor vrouwen weegt?
A 1000 gram
B 2500 gram
C 4000 gram
De zon heeft aan haar oppervlak en temperatuur van?
A 5.000 graden C
B 10.000 graden C
C 15.000 graden C
Het mannetje van de Keizerspinguïn zorgt voor het ei?
A hij gaat er op zitten
B hij neemt het tussenpoten en buik
C hij stopt het onder de oksel
Prins-Charles van Groot Brittannië draagt de titel van?
A Prince of Scotland
B Prince of England
C Prince of Wales
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18 Een kurk op een wijnfles is afkomstig van de?
A schors van een kurkeik
B wortels van een kurkbeuk
C stam van een kurkberk
19 Het eerste dier dat door astronauten werd meegenomen was?
A een Muis
B een Hond
C een Geit
20 Een angel van Wijfjeswespen heeft zich ontwikkeld uit?
A een staartvleugel
B een voelspriet
C een legboor
21 Met welke letter(s) wordt geen bloedgroep aangeduid?
A een O
B een D
C een AB
22 Kleurenblindheid is vaak aangeboren en komt vooral?
A voor bij mannen
B voor bij vrouwen
C evenveel voor bij mannen en vrouwen
23 In welk land wordt de Koe als een heilig dier beschouwd?
A in Afrika
B in Japan
C in India
24 Het vrouwtje van een Olifant noemt men wel?
A een Koe
B een Ooi
C een Zeug
25 Welke rivier in Frankrijk heet hetzelfde als het departement?
A de Seine
B de Schelde
C de Ardèche
De antwoorden vind je verderop in de Mikmak, succes JB
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Nationaal MS fonds
MS collecteweek van 28 juni t/m 3 juli 2021:
collectanten gezocht in Westerhoven, Bergeijk!
Word collectant
We zijn op zoek naar collectanten! Collectanten kunnen ervoor
kiezen om huis-aan-huis of thuis vanaf de bank te collecteren. De
opbrengst van de landelijke collecteweek is van essentieel
belang voor de 25.000 mensen met MS in Nederland die iedere dag
met een ziekte moeten leven die hun zenuwen letterlijk sloopt.
Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet daarom
doorgaan.
Collecteren kost maar twee uurtjes tijd per jaar en het is nog leuk
ook! Vorig jaar zijn we in verband met het coronavirus veel
collectanten kwijtgeraakt. Maar de ziekte MS staat niet stil, dus wij
blijven ons inzetten voor een betere kwaliteit van leven van mensen
met MS. En daar is geld voor nodig, dat we graag met onze
jaarlijkse collecte ophalen.
Ziekte van het centrale zenuwstelsel
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis
is in het afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen aangevallen
en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar de hersenen
niet (goed) door, waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen
optreden. In Nederland hebben 25.000 mensen MS en elk jaar
komen hier zo’n 1000 mensen bij. De eerste symptomen treden
meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar. Dat maakt MS de
meest invaliderende ziekte onder jonge mensen.
Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS
ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard
nodig. Het Nationaal MS Fonds besteedt de opbrengst uit de MS
Collecteweek onder andere aan
wetenschappelijk onderzoek naar
betere behandelingen en een
betere kwaliteit van leven voor
mensen met MS.
Contact Nationaal MS Fonds:
Leontine Heisen
(010) 591 98 39
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“Meester Panken” Deel 9
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 1875 schreef hij:
Den 11 juni verongelukte Jan Schrijvers van Westerhoven, bijna 20
jaren en 4 maanden oud door een slag van een paard te Boxtel.
Jan Schrijvers was een jonge man en ik denk niet dat hij kinderen
heeft gehad. Dat was zeer ongebruikelijk in die tijd op die leeftijd.
Misschien was hij genoemd naar zijn opa. De naam Jan Schrijvers
komt in ieder geval ook vandaag de dag nog voor.
Verder schreef Mr. Panken:
Op zondag namiddag 25 juli heb ik het “al“ schieten van den bij de
herbergier A. Driessen gevestigde doelen te Westerhoven
bijgewoond. Enige boogschutters uit Bergeijk en enkele van andere
plaatsen schoten mede. Er was ook entree betaald door mij het
eerste kaartje. De meesten hadden van deze aardigheid meerdere
liefhebberij of voldoening verwacht. Te voren is in dit dorp nimmer
“al” geschoten. De beide volgende dagen teerde in genoemd huis,
als ouder gewoonte, onze dorpsgilde.
De tweede handboogschutterij op het gehucht Loveren alhier, ook
enige jaren bestaan hebbende, is thans te niet. In 1885 waren er 3
doelen.
De herbergier A. Driessen is het huidige cafe “het wapen van
Westerhoven”. De schutterij die daar gevestigd was betrof de
“L’union Fraternelle”, opgericht op 20 april 1884.
Op 16 april 1899 werd daar de Kempische bond opgericht.
Westerhoven had toen 4 schutterijen. De anderen waren “ de
eendracht”, “Weltevreden” en “Ons Genoegen”.
De dorpsgilde is onze St Annagilde, die nog steeds bestaat.
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Op 16 juli arriveerden, tegen de middag, 1 eskadron hussaren sterk
98 manschappen en 103 paarden te Westerhoven, die bij de
inwoners hun kwartier kregen en de volgende ochtend vertrokken
op manoeuvres.
Voor een dorp met ongeveer 500 inwoners is dit toch behoorlijk
geweest, ook al was dat maar voor 1 nacht.
Mr. Panken gaat verder:
Als gewoonlijk had vrijdag 12 mei de jaarlijkse processie van
Westerhoven naar Meerveldhoven plaats.
Na de mis te Westerhoven bijgewoond te hebben, hoorden de
bedevaartgangers ze ook, nu het eerste jaar, te Riethoven, alwaar
tevens in het terugkeren, door de pastoor der parochie de zegen
gegeven werd.
Dinsdag nam. 4 juli van een uitstap naar Valkenswaard, tot
Dommelen terug, troefde ik o.a. bij Fr. Bosmans aldaar, toen de
zoon buiten geweest zijnde, ons zeide, dat te Westerhoven de
klokken luidden. Mij hiervan overtuigd hebbende, haalde ik mijn
stok en spoedde mij derwaarts, want, daar de zon reeds onder was,
vreesde ik een onheil, hoezeer wij nog geen brand of vlam zagen.
Enige tijd gelopen te hebbende was zulks het geval. Het huis van
S. Lamm in de Erpestraat is afgebrand en was op ƒ 650,- te
Oudkarspel, doch de inboedel a ƒ 1780,- zeer hoogte Oudewater
verzekerd zijnde deze, na de inschrijving aanmerkelijk verminderd.
Bij het brandende huis stond veel volk, ook van Bergeijk en
Riethoven, doch schier alle sprakeloos en zonder hulp of drukte,
zoals doorgaans bij en dergelijke ramp wordt waargenomen.
In jan. 1854 brandde ook dit huis af, doch de assurantie te Zutphen
kon toen de helft der inschrijvingen niet uitkeren.
Opmerking:
Samuel Lamm was de onderwijzer voor Mr. Panken. Hij was een
protestant en was gebleven na de periode van 1648-1810 van
Katholiek verbod. Misschien dat daarom de mensen nog steeds niet
wilde helpen, ook al was dit al de 2e keer.
De volgende keer gaan we weer verder met Meester Panken.
Jacques van Veldhoven
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Gemeenteberichten
Het is zo ver! Het Patersbos wordt
aangepakt en er zal een speel-, natuur- en
ontmoetplek worden gerealiseerd voor alle
inwoners en bezoekers van Bergeijk. Het
gaat om inclusief spelen, dus ook mindervaliden kunnen er gebruik van
maken. Dat is juist het bijzondere van dit project dat door de
jeugdgemeenteraad werd bedacht. Inmiddels zijn de voorbereidingen
getroffen en zijn enkele kleine werkzaamheden op locatie reeds
uitgevoerd. Vanaf week 13 wordt gestart met de omvorming van het
bos. Tijdens de uitvoering zijn
de hoofdpaden door het bos wel
beschikbaar dus u kunt een
rondje blijven wandelen, fietsen
of hardlopen. Mocht u meer
informatie willen over dit project,
kijk dan op
www.bergeijk.nl/patersbos.

Verbouwing De Kattendans
De gemeenteraad heeft op 25 maart het plan voor de verbouwing van
De Kattendans vastgesteld. De Kattendans is het gemeenschapshuis
voor ’t Hof en het theater voor Bergeijk en de regio. Jaarlijks komen
ongeveer 100.000 bezoekers bij De Kattendans ‘over de vloer’. De
Kattendans is dan ook een belangrijke voorziening voor ons rijke
verenigingsleven en biedt een breed gewaardeerd theaterprogramma.
De Kattendans werd in 1993 gebouwd. De voorzieningen zijn
gedateerd en door het intensieve gebruik ook echt ‘versleten’. Om ook
in de toekomst de onmisbare rol in te kunnen blijven invullen,
investeren we nu in het gebouw. Dan kan De Kattendans nog meer
betekenen voor het verenigingsleven en kan de goede kwaliteit van het
theaterprogramma ook voor de toekomst behouden blijven.
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Wat gaan we doen?
In het ontwerp van architectenbureau Diederen-Dirrix uit Eindhoven is
veel aandacht besteed aan het flexibeler inzetten van verschillende
ruimten en het verduurzamen van het gebouw. Daarnaast investeren
we in het verbeteren van het binnenklimaat en komen er betere
voorzieningen voor artiesten. Het gebouw krijgt een hele nieuwe gevel
en wordt uitgebreid, onder andere met een nieuwe multifunctionele
zaal. Uiteraard wordt ook het interieur aangepakt. Daarbij wordt de
foyer groter en krijgt bijvoorbeeld de bar een nieuwe plek. In de
afwerking kiezen we voor een lichte uitstraling met kleuraccenten.
Inkijk in De Kattendans
We begrijpen dat u nieuwsgierig bent naar hoe De Kattendans er uit
komt te zien. Het liefst zouden we iedereen natuurlijk uitnodigen om
persoonlijk te komen kijken. Dit lukt nu niet. Daarom gaan we een
filmpje maken waarin we de inkijk geven. Zodra deze klaar is, melden
we dit natuurlijk
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Politiek saai?
Niet na het volgen van deze cursus!
Op woensdag 2 en 9 juni 2021 starten in gemeenten Bergeijk,
Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden de cursus Politiek Actief.
Deelnemers leren hoe de lokale democratie werkt en nemen een
kijkje achter de schermen van de lokale politiek en het
gemeentebestuur. Deelnemers die enthousiast zijn om ook politiek
actief te worden, kunnen dit na afloop aangeven. De cursus is
gratis, laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.
Voor wie?
De cursus is bedoeld voor iedereen die graag meer wil weten over
wat de lokale politiek inhoudt en hoe de gemeente werkt. Hoe kunt
u meer invloed uitoefenen op de lokale besluitvorming? U leert er
alles over via deze cursus. Er is geen basiskennis vereist!
Van debatteren tot speeddaten
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van 19.30 tot 22.00 uur.
Naast theoretische kennis verbeteren de deelnemers ook hun
vaardigheden, zoals debatteren. Theorie wordt afgewisseld met
praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en
uiteraard ontmoeten de deelnemers ook lokale politici en
bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen. De cursus wordt
tweemaal georganiseerd. De eerste start op woensdag 2 juni 2021.
De tweede cursus start op woensdag 9 juni 2021. De cursus bestaat
in totaal uit vier bijeenkomsten, met elk een ander thema.
Daarnaast wonen de deelnemers een raadsvergadering bij.
Programma
De cursusavonden vinden op wisselende locaties plaats (Bladel,
Reusel, Bergeijk). Het programma van de eerste cursus ziet er als
volgt uit:
• woensdag 2 juni 2021: introductie en kennismaking,
algemene staatsinrichting
• woensdag 9 juni 2021: de gemeente
• woensdag 16 juni 2021: de gemeenteraad
• woensdag 23 juni 2021: debatteren
• juli 2021: raadsvergadering bijwonen in eigen gemeente
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De tweede cursus Politiek actief heeft hetzelfde programma en
wordt georganiseerd op woensdag 9, 16, 23 en 30 juni 2021,
gevolgd door het bijwonen van de raadsvergadering in de eigen
gemeente in juli 2021.
Aanmeldinformatie
ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat verzorgt de
cursus. Kijk voor meer informatie op www.prodemos.nl. Aanmelden
is gratis en kan bij Jelle van der Wiel (raadsgriffier) via
griffie@bladel.nl tot uiterlijk 9 mei 2021 onder vermelding van je
naam en woonplaats. Wacht niet te lang met aanmelden, want het
aantal plaatsen is beperkt!
NB: De cursus vindt plaats met inachtneming van de richtlijnen
rondom COVID-19. Indien de richtlijnen het doorgaan van de cursus
niet toestaan, wordt de cursus verplaatst
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Kuiken quiz
In mei leggen alle vogels een ……….
Juist, herken het kuiken. Als deze kleine
pluizenbolletjes groot zijn.
Over welke vogels hebben we het dan?
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1A - 2B - 3A - 4B - 5A - 6C - 7C - 8A

Oplossingen/antwoorden/kopij inleveren

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

Oplossing Koninklijke quiz-woordzoeker mikmak april:
1 Adelaar
2 Amalia
3 bijen
4 Camilla
5 Canada
6 Carl Gustaf
7 De Leeuwenkoning
8 Elisabeth
9 Fabiola
10 haan

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Houdini
King
kwaad
Leopold
maan
Mary Servaes
Maurits
Maxima
onthaal
oranjerie

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

piramide
poort
Rieu
Sarah Ferguson
Sissi
Tudor
Wageningen
Willem van Oranje
Windsor
witte

Eindoplossing: bijzonderheid

do. 20 mei uiterste datum inleveren kopij MikMak juni 2021,
za. 29 mei, uitgave MikMak juni 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

