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Activiteiten voor
ouderen
juni 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. Er gloort licht, houd nog even vol!
maandag
9.30 – 10.30
13.30 – 16.30

7 – 14 – 21 - 28
meer bewegen voor ouderen *
biljarten *

dinsdag
09.30 – 12.00
13.30 – 16.30
17.00 – 18.30

01 – 08 – 15 – 22 - 29
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

02
kienen *
02 – 09 -16 – 23 -30
volksdansen *
biljarten (behalve de datum wanneer er kienen is)*
jeu de boules (behalve bij slecht weer) *

donderdag
17.30

10
eetpunt bij Woest *

vrijdag
9.30 – 12.00
vrijdag
14.00 – 15.00

04 – 11 – 18 - 25
dagbesteding (zie onderstaand programma)
04 – 11 – 18 - 25
bewegingstherapie
(nog niet bekend wanneer deze weer start) *
bewegingstherapie
(nog niet bekend wanneer deze weer start) *

15.00 – 16.00
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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
01 juni
rummikub
08 juni
bewegen
15 juni
geheugenspel
22 juni
sjoelen
29 juni
kaarten / bewegen
Programma bij de dagbesteding vrijdag
04 juni
bloemstukje maken
11 juni
soep koken
18 juni
woorden raden
25 juni
creatief

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

Programma KBO
--

Pinksterkoeken 2021.
In 1583 zorgde de pest voor grote onrust en
vele sterfgevallen in verschillende streken
van België en Nederland. Omdat er te
weinig priesters waren, vertrok Bisschop
Rythovius persoonlijk naar Bergues St.
Winoc om sacramenten toe te dienen aan de
zieken. Dat bleef hij doen tot hij zelf besmet werd en op 9 oktober
1583 stief aan de ziekte.
Ook in 2021 ondervinden wij nog veel beperkingen van de Covid 19
pandemie. Net als vorig jaar heeft het Pinksterkoekencomité
moeten besluiten ook dit jaar geen koeken uit te reiken. Laten we,
in navolging van Bisschop Rythovius, goed voor onszelf en onze
naasten zorgen en hopen dat we volgend jaar weer samen mogen
genieten van de traktaties in zijn naam.
Pinksterkoekencomité Westerhoven
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De plaatselijke middenstand
Vanwege de Corona-maatregelen hebben veel winkels en horeca het
heel moeilijk (gehad) en zag je overal de kreet ‘Koop lokaal, steun
de plaatselijke middenstand’.
Nu werd er vroeger altijd lokaal gewinkeld: er waren maar weinig
mensen met een auto en met de grote gezinnen van toen ging je
ook niet vlug ergens anders naar toe.
In 2020 had Westerhoven meer dan 2100 inwoners en valt er
weinig meer te winkelen. In 1960 waren er 1157 inwoners en had
Westerhoven veel winkels in de Dorpsstraat en omgeving.
In de 60-er jaren waren dit meestal kleine winkels, maar wat denk
je van:
5 kruidenierszaken
2 schoenmakers
1 stoffen- en fourniturenwinkel
1 of 2 huishoudelijke artikelzaken
1 doe-het-zelfzaak
1 fietsen en motorzaak
1 boerenbond
1 postkantoor
1 kapper
1 smid/landbouwvoertuigen
1 slagerij
1 spaarbank
en niet te vergeten de plaatselijke horeca van 3 cafés met feestzaal.
De
kruidenierszaken
in de Dorpsstraat
waren: de A&O
van de familie
Olieslagers.
A&O betekende
‘Actief en
Ondernemend’.
50 meter verderop
was daar de
‘Centra’ van Cor en
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Toon Jansen en weer ongeveer 100 meter verder het winkeltje van
Toon van de Dungen.
Toon was beter bekend
onder zijn bijnaam van
‘Toon Job’.
Verderop had je dan
slagerij Roelofs met de
“VéGé. De VéGé was een
Verkoop Gemeenschap
van zelfstandige
kruideniers.
In Loveren had je dan
nog de ViVo van Jan van
de Dungen, bijnaam ‘Jan
Job’.
ViVo was de afkorting
van ‘Vrijwillige Inkoop en
Verkoop Organisatie’
Het was heel gebruikelijk om gedurende de week de boodschappen
op de pof te kopen. Eenmaal per week werden deze dan afgerekend
als de wekelijkse boodschappen thuisbezorgd werden.
De kruideniers kwamen dit dan per fiets brengen met een grote
rieten mand voor op de fiets.
Wij -als kinderen- vonden dit altijd weer leuk, want dan zat er een
gratis zakje snoep bij, daar moesten we dan de hele week mee
doen.
Behalve het dagelijkse snoepje mochten we van ons zakgeld elke
zondagmorgen bij Toon Job snoep gaan kopen. Er werd veel en lang
overlegd en gekeken wat we van onze 10 cent wilden kopen.
2 grote kauwgoms (Belga’s ) voor 5 cent, 1 vel snoeppapier voor 1
cent, dropveters. Of een kauwgom met een filmsterrenspeldje voor
onze verzameling.
Wat moet Toon af en toe ongeduldig geweest zijn over ons
getreuzel.
Als we het na lange tijd wisten, dan haalde Toon het snoep uit de
grote glazen potten en gingen wij weer blij naar huis.
Het winkeltje van Toon was heel klein, maar elke centimeter werd
benut.
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Als je een pak wasmiddel wilde hebben, had je kans dat Toon op
een ladder moest in zijn halletje om het helemaal bovenaan van het
rek te pakken.
Achteraf bekeken is het wonderlijk dat deze winkeltjes zolang
hebben kunnen bestaan in zo’n klein dorp.
Verder kwamen een paar keer in de week aan huis: de groenteboer,
de bakker en de melkboer.
De melkboer verkocht naast de melk in glazen flessen, ook nog
losse melk. Deze losse melk werd afgemeten in een maatbeker en
overgegoten in je eigen pannetje.
Ook daar was het gebruikelijk om maar 1x per week af te rekenen.
De meeste mensen hadden thuis een grote moestuin, waar dus veel
uit gegeten werd.
Het kwam regelmatig voor dat je vaak dezelfde soort groenten te
eten kreeg in korte tijd, want dan moest het geoogst worden.
Ik vermoed dat er dus vooral groenten en fruit gekocht werden die
men zelf niet in de tuin had.
Als wij zelf veel perziken in de tuin hadden, werden die ook wel
eens verkocht aan de groenteboer.
In deze tijd is kopen bij de boer zelf weer helemaal ‘in’ en ook
zoveel mogelijk zonder verpakkingsmateriaal van plastic. Ook in
Westerhoven staan er weer diverse stalletjes aan de weg met
eieren, groenten en fruit uit eigen tuin.
Zo verandert er veel en toch komen er ook weer dingen van vroeger
terug!
FV
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Buitengaander nieuws
…

…HET BEGINT…
..EEN BEETJE TE BUBBELEN...
Hoera, de eerste stapjes naar ‘OPEN’ zijn gezet. Dansmarietjes,
Backstage, de muziekschool en jeugdleden van de Fanfare en
drumband zijn inmiddels weer aan hun binnenrepetities begonnen.
Hèhè, eindelijk!! En wij kijken er reikhalzend naar uit om iederéén
weer welkom te heten.
Bij de volgende versoepeling benaderen we onze vaste gasten die
we dan ook weer mogen ontvangen. En let op de roze vlag: als deze
buiten staat kun je naar binnen komen: een
Buitengaanderbinnenkomer.
Volg ons op Facebook of bekijk regelmatig onze website. We houden
jullie op de hoogte van iedere stap die we mogen zetten.

Hanen toepen
Geen kermis dit jaar en ook geen hanen toepen i.v.m. de nog
heersende corona-pandemie.
Hopelijk kunnen we volgend jaar de
draad weer oppakken.
Biljartclub De Poedels
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NIEUWS VAN FANFARE IRENE
Fanfare Irene Westerhoven 70 jaar
fanfare Irene, de spil in de Westerhovense samenleving!
Koningsdag 2021
Ook dit jaar hebben wij samen met het Oranje Comité de
verjaardag van Koning Willem Alexander op 27 april op bescheiden
wijze gevierd. Wij hielden een bescheiden concert op gepaste
afstand achter ouderencomplex ‘t Hoefzicht. Het was prettig in elk
geval weer eens samen, weliswaar op afstand, op te kunnen treden.
Ondanks dat we er weinig ruchtbaarheid aan hadden gegeven, om
grote toeloop te voorkomen, waren er toch de nodige mensen het
concert komen opluisteren.
Om ca. 15.30u werd een toost uitgebracht op onze Koning.
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De Donateurs-actie
In de maand juni gaan wij dit jaar weer in het dorp rond
voor onze jaarlijkse donateurs-actie.
Natuurlijk wordt met de regelgeving rondom Corona rekening
gehouden. Zo zal worden aangebeld, waarna gepaste afstand wordt
gehouden. Dat is ook een voorwaarde voor de vergunning
verstrekking vanuit onze gemeente. Zo nodig wordt een mondkapje
gedragen.
Wij hopen op uw vrijblijvende gift. Deze zal worden gebruikt om ons
instrumentarium op orde te houden zodat wij weer bij de komende
activiteiten in onze gemeente goed voorbereid voor u kunnen
optreden.
Bij voorbaat onze dank.
Jeugd-themaconcert 11 juli en Terrasconcert 18 juli
Deze concerten staan gepland en zullen indien de regels het
toelaten ook doorgang vinden.
Het Jeugd-themaconcert bij de Buitengaander
en het terrasconcert op het mgr. Biermansplein en t Wapen van
Westerhoven.
Starten met muziek maken, twijfel niet langer!
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
of als 50+er 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 het secretariaat:
fanfare.irene@upcmail.nl of bel 0653.498642
en Muziek maken daar word je blij van!!

-9-

Nieuws van het Oranje Comité
KONINGSDAG op maandag 27 APRIL
Dit jaar was weer een bijzondere invulling van de Koningsdag.
Natuurlijk hebben we de vlag uitgehangen en maakten we kans op
een cadeaubon van t ‘Wapen van Westerhoven.
Tussen 10 en18u kon je met het hele gezin meedoen aan de gezinsspeurtocht met gekleurde fietsjes door het dorp. Start was bij de
Buitengaander en bij het eindpunt in de Aarperstraat werden door
de kinderen weer cadeautjes uit de grabbelton gehaald.
Een mooie tocht met dank aan de Scouting.
Een mooie tocht door ons dorp op een mooie zonnige dag.
In de middag werd samen met fanfare Irene een miniconcert
gegeven achter ouderencomplex ’t Hoefzicht.
Het aanwezige publiek was enthousiast en aan eenieder werd een
sinaasappel, zolang de voorraad…, verstrekt.
Om 15.30u brachten we samen op aangeven van onze voorzitter
Frank Bax een toost uit aan onze jarige Koning Willem Alexander.
PROOST!!
Verschillende deelnemers aan de speurtocht hadden vooraf hun
fietsen mooi versierd. Ze hebben daarvoor een leuke prijs gekregen.
Hieronder enkele deelnemers/winnaars.
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Dank ook aan ’t Hoefzicht, Jack, voor openstelling van deze
accommodatie voor onze hand en spandiensten.
Natuurlijk hopen we volgend jaar weer wat uitbundiger de
Koningsdag te kunnen vieren. Tot dan, groet van uw OC.
Secretariaat OC: mail naar fanfare.irene@upcmail.nl
Provincialeweg 2-b, 5563AH Westerhoven t. 0653.498642
MVG uw Oranje Comité

Tuinliefhebbers gezocht
Samen buiten in de tuin op
woensdagmorgen.
gezond en gezellig.
Iedere woensdagochtend komen 4 vrijwilligers
in de tuin achter de pastorie bij elkaar om de
parochietuin en ook het kerkhof te
onderhouden.
Ze doen dit al jaar en dag, maar door toename
van de werkzaamheden kunnen zij nu wel wat
extra handen gebruiken.
Heeft u zin om een handje te helpen?
Iedereen is van harte welkom!
We verzamelen om 9:00 uur in de tuin van de pastorie.
Om 10:15 uur drinken we gezamenlijk koffie in de pastorie met zo
nu en dan wat lekkers erbij.
Tegen 11.30 uur stoppen we er weer mee.
Denkt u dat lijkt me leuk om te doen en heerlijk om buiten bezig te
zijn en/of wilt u nog wat meer weten meldt u dan bij:
Pieter Bollen, 06 222 47 075
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Kennisquiz deel 12
Vraag en Antwoord ,
test uw algemene kennis op het
gebied van Aardrijkskunde,
Wetenschap en Europa!!
1

2

3

4

5

6

7

De vijg is een eetbare vrucht, de
bestuiving vindt plaats?
A door Wespen
B door de wind
C door Vlinders
Het spelen van roulette
behoort tot de?
A kansspelen
B denksporten
C balspelen
De moderne windmolens worden gebruikt voor het?
A opwekken van stroom
B malen van graan
C openen van een sluis
Als bij een Zeester een van de 5 armen afbreekt dan?
A sterft de Zeester
B leeft het verder met 1 arm minder
C groeit de arm weer gewoon aan
De alpenhoorn werd vroeger door de Zwitserse boeren gebruikt?
A om de 1e jaarmarktdag in te blazen
B om het vee van de bergweides te roepen
C om de vooravond van een huwelijk in te luiden
De temperatuur van het binnenste van de aarde kan oplopen?
A tot wel 500 graden
B tot wel 6000 graden
C tot 24.000 graden
Het grootste wilde rund leeft in Tibet, het is een?
A Bizon
B Jak
C Buffel
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

De Taj Mahal in India werd gebouwd door de keizer als?
A tempel voor zijn overleden vrouw
B zijn paleis om in te wonen
C als heilige plaats voor zijn getrouwen
De zon komt op in het?
A westen
B oosten
C zuiden
Otters markeren hun leefgebied d.m.v.?
A het neerleggen van braakballen
B het achterlaten van uitwerpselen
C het urineren rondom hun nest
De scrum bij rugby is?
A het elkaar oppeppen na een spelonderbreking
B een spelhervatting na een gemaakte fout
C het roepen na een gewonnen wedstrijd
In Canada zijn 2 officiële talen, welke is het niet?
A Spaans
B Engels
C Frans
De diepe vallei Grand Canyon is ontstaan door?
A een meteorietinslag miljoenen jaren geleden
B uitslijting van de Coloradorivier
C het afslijten door voortdurende zandstormen
Welke watervogels zoeken hun voedsel meestal op het land?
A de Eenden
B de Ganzen
C de Zwanen
Japanners beklimmen hun heilige berg Fujiyama om?
A de zon te zien opkomen
B hun God om goede gezondheid te vragen
C te bidden voor een beter leven na de dood
In welk land is de Euro niet de munteenheid?
A Finland
B Zwitserland
C Spanje
Bewoners van Nieuw-Guinea noemt men?
A Massai
B Maori’s
C Papoea’s
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18 Een Zeester heeft meestal 5 identieke?
A armen
B staarten
C benen
19 Tussen Spanje en Marokko bevindt zich?
A de Straat van Malakka
B de Straat van Gibraltar
C de Straat van Messina
20 Het centrum voor het Belgische kantwerk is de stad?
A Antwerpen
B Gent
C Brugge
21 De Padhagedis verdedigt zich door?
A verticaal omhoog te springen
B bloed uit de ogen te spuiten
C de staart om de aanvaller te slaan
22 Welk dier is naast de Kangoeroe ook een buideldier?
A de Koala
B de Vleermuis
C de Luiaard
23 In welke houding start een beginnend delta-vlieger-piloot?
A al zittend
B liggend op de buik
C liggend op de rug
24 In een mensenhart bevinden zich?
A 2 kleppen
B 4 kleppen
C 6 kleppen
25 Voor het schilderen van groen gras meng je?
A geel en blauw
B geel en bruin
C paars en bruin
De antwoorden vind je verderop in de Mikmak, succes JB
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“Meester Panken” Deel 10
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 1877 overleed de pastoor van Westerhoven,
wat natuurlijk een indrukwekkende gebeurtenis was. Hieronder zijn
helaas:
Onze weleer. Heer pastoor E. Van Lieshout werd in de nacht van 30
op 31 aug 1877 door een beroerte getroffen. Toch verrichtte nog
dien ochtend de gewone zingende vrijdagse Mis, waarmee hij echter
1/2 uur later dan gewoonlijk aanving. Deze was de laatste
kerkelijke dienst door zijner. Opgedragen en is door mij
bijgewoond.
Zondagnacht verergerde zijne ziekte zodanig, dat zijn toestand
hopeloos werd en de zeer Eerw. Heer Deken hem tussen de beide
Missen, de sacramenten der stervenden toediende. Zeer Hoogw.
maakte dit aan de communiebank staande, de gelovigen voor het
begin der hoogdienst bekend, welke, alsmede des namiddags het
Lof, door de Hoogw. Abt der Kluis geschiedde.
Schier zonder bewustzijn of gebruik van verversing lag hij de 5
laatste dagen en gaf op donderdag avond 6 sept ten 8 ure, in de
leeftijd van 68 jaren, zijne ziel aan God weder.
Daar hij gedurende deze tijd geen ontlasting had gaf zijn lijk veel
reuk, waarom chloorkalk, wierook enz in de pastorie werd
aangewend. Alsook in een schone doodkist, waarin zijn lijk zaterdag
avond (Maria geboorte) gelegd werd. Toen deze bij de begrafenis
voor de pastorie geopend werd, ten einde het toegestroomde volk
gelegenheid te verschaffen de dierbare herder een laatste
afscheidsgroet te brengen, kwam daaruit een ondraaglijke reuk en
walm, zodat vele toeschouwers plotseling terug traden.
Nagenoeg in het middag van ’t kerkhof is vrijdag en zaterdag,
terwijl het lijk boven de aarde stond, een gemetseld graf, waarna
1900 bakstenen gebezigd zijn, gemaakt. De vloer bestaat uit
gewone plavuizen. De aarde uit het niet aangevulde graf is tot
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ophoging van een pad langs het kerkhof gebezigd. Nadat het lijk in
het graf was neergelaten zijn hierop enige planken gelegd en is het
de volgende dag dicht gemetseld.
Gedurende 8 dagen, van 2 tot 9 sept is des middags in de kerk
voor de waardige herder de rozenkrans gebeden. Op deze laatste
zondag in namiddag om 4 uur zijn lijk met grote plechtigheid in de
kerk geplaatst. Door 6 jongelingen werd de zware lijkkist gedragen,
gevolgd door de Eeuw. Hr. Sengers Jesuit en de Ew.Hr. oudpastoor, benevens een grote volksmenigte, waaronder verscheidene
uit Bergeijk en enkele naburige parochies. De lijkkist werd in het
middag der kerk geplaatst. De plechtigheden geschiedden door de
Eeuw.Deken, bijgestaan door de Eerw. Hr Pastoor van Bergeijk en
Asten (boezemvriend van de overledene) alle in uitnemend kostelijk
nieuw rouwkerkgewaad. In het priesterkoor brandden een menigte
zware waskaarsen o.a. 16 op 4 opzettelijk geplaatste candalabres,
welke ook bij de uitvaart gebruikt zijn. Uit de lijkkist kwam slechts
weinig reuk tijdens ze in de kerk stond, welke schier met volk
gevuld was.
De volgende dag ten half 10 ure ving de zeer plechtige lijkmis en
uitvaart aan, opgedragen door de zeer Ew.Deken geassisteerd door
de Ew.pastoor van Bergeijk en Riethoven. Achter de lijkbaar bevond
zich den genoemde Jesuit, neef van de overledene, wiens
voorbeeldige levenswandel door de celebrant, in een lijkrede van
1/2 uur geschertst werd. Het ontstoken waslicht woog 120 oude
ponden, een zwaarte in deze parochie of een andere in de
nabuurschap, tot hiertoe, naar ik verneem, nog nimmer gebezigd.
Ongeveer een 25 tal geestelijken, merendeel pastoros uit de omtrek
woonden de plechtigheid bij. Na de Mis verrichten zij de kruisweg,
voorgebeden door de Pastoor te Asten. Alle gebeden en
plechtigheden, tijdens de ziekte en tot na de uitvaart in de kerk
voor de ijverige herder gedaan en door mij hier gemeld, heb ik
mede bijgewoond. Ook al de werkdagen in de week zijnde uitvaart
is een zingende Mis voor hem opgedragen, waarin echter weinig of
geen parochianen meer dan anders opgemerkt zijn, wat vooral aan
de ongemeen drukte van de landarbeid moet toegewezen worden.
De overledene, een waardige priester, leefde steeds ordelijk,
gedienstig, matig, waakzaam voor ’t zielenheil zijner kudde en
bezat een zware, ruim middelbare lichaamsgestalte. Tijdens zijn 21
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jarige pastoorschap genoot ik zijn omgang en spraken wij elkander
wekelijks enige tijd.
Tot Pastoor is benoemd de weleerw.Heer J.M. van de Westelaken
geboren te St. Michielsgestel, laatstelijk kapelaan te
Zevenbergschehoek. Toen zijnEw. Deze betrekking te Eersel
bekleedde en vroeger assistent te Dommelen was, genoot ik reeds
zijne vriendschap en bezocht ik hem vaak. Hij arriveerde alhier des
morgens van donderdag 20 sept 1877 op welke dag de meubelen
van zijn voorganger publiek verkocht zijn. Den volgende dag keerde
hij tot den laatsten dag der maand naar Zevenbergschehoek terug
en fungeerde voorts als pastoor hier. Zijn doelmatige
inleidingspreek op zondag 7 October gehouden, voldeed ieder
aanhoorder.
Naast het graf van de Eerw.Hr Pastoor van Lieshout is, aan de
hoofdzijde, door zijne erven, 27 maart 1878, een fraai zerken kruis,
te zijner gedachtenis geplaatst. Op het bijna vierkant voetstuk staat
het eenvoudige opschrift, op het kruis een kelk, doodshoofd enz.
Een geruime tijd bracht ik bij het stellen van ’t kruis, des namiddags
van gezegenden dag door; het is te Eindhoven vervaardigd.
Het graf van pastoor van Lieshout is er niet meer. Mogelijk
verdwenen bij het opknappen van de oude begraafplaats op het
einde van de vorige eeuw. Zijn navolger, pastoor van Westelaken,
ligt er nog wel op de heuvel in het midden. Westelaken stierf in
1889, dus maar 11 jaar later dan Van Lieshout. Het was Westelaken
die wel onze huidige kerk bouwde, ingewijd in 1886. En hij
vernieuwde daarna ook de oude begraafplaats. Immers daar stond
de oude kerk met begraafplaats op voor onze huidige kerk uit 1886.
Op de nieuw ontstane begraafplaats had hij een nieuw kruis
ingezegend. En pastoor Westelaken werd onder dat kruis begraven.
De volgende keer gaan we weer verder met Meester Panken.
Jacques van Veldhoven

- 17 -

Week van de jonge mantelzorger
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 24 jaar die
opgroeien met zorgen in het gezin. Het kan zijn dat je mee moet
helpen in het huishouden of een rol hebt in de verzorging van een
gezinslid. Maar dit hoeft niet perse het geval te zijn. Maak jij je
zorgen om een gezinslid of heeft een van jouw gezinsleden zorg
nodig? Dan ben jij een jonge mantelzorger!
De eerste week van juni is de week van de Jonge mantelzorger. In
deze week willen wij jonge mantelzorgers in de Kempen daarom in
het zonnetje zetten. Zodat zij ook gezien en erkend worden voor
wat zij doen. Of juist voor alles wat zij moeten laten.
Dat doen wij door alle jonge mantelzorgers een leuke goodiebag
aan te bieden. Ken jij iemand die ook zo’n pakketje verdient? Laat
het ons even weten en wij zorgen ervoor dat er iets leuks bij deze
persoon bezorgt wordt.
Voor aanmelden of meer informatie neem contact op met Eefje
Heesterbeek.
T: 06-58797156
M: eefjeheesterbeek@welzijndekempen.nl
F: jongemantelzorgerswelzijndekempen
I: @jmzwelzijndekempen

- 18 -

Zomer Challenge WTC
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Water besparen? Regenwater bewaren
Waterschap De Dommel verhoogt subsidie gemeente
De zomers worden warmer en droger. Maar we krijgen ook
vaker hevige regenbuien. Het is zonde als al dat regenwater
in het riool verdwijnt.
Vang daarom regenwater op in
uw eigen tuin.
Zo helpt u de natuur een handje
en krijgt u meer leven in uw tuin.
In een groene tuin wordt het in
de zomer minder warm.
Zo voorkomt u hittestress.
Wat kunt u doen? Lees hieronder onze tips.
Zaag uw regenpijp door
Met een afgezaagde regenpijp trekt het schone regenwater de
grond in en wordt het grondwater aangevuld. Zo komt regenwater
niet in het riool. Het hoeft niet onnodig te worden schoongemaakt in
de rioolwaterzuivering. Ook voorkomt u hiermee wateroverlast.
Want het riool kan bij een flinke regenbui niet altijd al het water
opvangen. Op straat komen putdeksels omhoog. Uit het toilet kan
water naar boven komen.
Plaats een regenton
Wanneer u de regenpijp heeft doorgezaagd kunt u het regenwater
opvangen in een regenton. Dan kunt u het later gebruiken om de
planten water te geven. Zo bespaart u drinkwater.
Maak uw dak groen
Plantjes op uw dak houden regenwater langer vast. Dat kan ook op
uw berging of garage. Uw tuin wordt een fijne plek voor vogels,
vlinders, bijen en insecten. Een groen dak isoleert. In de winter
hoeft u minder te stoken. En bij warm zomerweer blijft uw huis
lekker koel.
Tegels eruit, groen erin
Haal zoveel mogelijk tegels uit uw tuin en inrit. Vervang deze door
planten, struiken of bomen. Zo zakt regenwater in de bodem en
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wordt het grondwater aangevuld. Informeer bij uw tuincentrum
welke planten het beste groeien op welke plek. U helpt kleine
dieren, insecten en vogels aan een fijne plek om te leven. Een
groene tuin is een koele tuin in een warme zomer.
Hoe pak ik dit aan?
Op https://www.dommel.nl/zelf-aan-de-slag-in-je-tuin leest u hoe u
stap voor stap aan het werk kunt in uw tuin.
Subsidie
Door regenwater te bewaren, bespaart u water. Ga dus aan de slag
in uw tuin. Veel gemeenten geven subsidies hiervoor. Vraag bij uw
gemeente naar de mogelijkheden. Geeft uw gemeente subsidie?
Dan betaalt Waterschap De Dommel daaraan mee. Lees meer op
https://www.dommel.nl/subsidie-voor-het-afkoppelen-vanregenwater/
Waterschijf van vijf
Ook op andere manieren kunt u zuiniger omgaan met water. Kan ik
water besparen tijdens het wassen? Wat mag er wel en niet in het
toilet? Wat kan ik doen met kookvocht? De Waterschijf heeft allerlei
weetjes en tips verdeeld in vijf onderwerpen. Lees meer op
https://www.dommel.nl/waterschijf-van-vijf.
Samen werken aan een prettige leefomgeving
Waterschap De Dommel werkt aan schoon, voldoende en veilig
water. Dat doet het waterschap niet alleen. Het waterschap werkt
samen met agrariërs, natuurorganisaties, ondernemers, overheden
en inwoners. Samen zorgen we ervoor dat we prettig wonen,
werken én ontspannen in een gezonde, mooie, veilige, natuurlijke
en duurzame leefomgeving.
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Severinus zoekt ….
We mogen weer!
Eindelijk mag ik weer positief
nieuws brengen. Onze vrijwilligers
zijn weer welkom op de woonhuizen
van Severinus. De overige
activiteiten liggen nog stil; maar
daar werven we natuurlijk wel
gewoon voor.
Halen en brengen van kinderen
(tot 4 jaar) met een bolderkar of
rolstoel (loopafstand 5 min)
Wij zijn op zoek naar 1 of 2 vrijwilligers die op de vrijdagochtend
tussen 9.00u en 12.00u een aantal kinderen heen en weer willen
brengen. Het is een loopafstand van ongeveer 5 minuten. De
kinderen zitten in een bolderkar of in een rolstoel. Het gaat om een
proef, die tot en met juli 2021 loopt. We willen hier meerdere
vrijwilligers voor vinden, zodat er een kleine poule gevormd kan
worden en je als vrijwilliger niet elke vrijdag aan de beurt bent.
Voor meer informatie kun je contact opnemen
met coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of
vrijwilligers@severinus.nl).
Kom je met ons leuke dingen doen?
Wij zijn een gezellig groepje dat op de woensdagmiddagen graag
met jou spelletjes doet, buiten speelt en gaat zwemmen in het
zwembad van Severinus.
Wij komen alleen op de woensdagmiddagen en in het weekend bij
Severinus.
Wij zijn een groepje van 8 jongeren. Je mag zelfs blijven eten, als je
het gezellig vindt!
Voor meer informatie kun je contact op nemen
met coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of
vrijwilligers@severinus.nl).
Kan je zingen? Zing dan mee!
De Severinoos zijn op zoek naar een nieuwe begeleider/ instructeur.
De Severinoos oefenen op de maandagavond en treden regelmatig
op. Voor meer informatie neem contact op met Hannah van
Duivenbode, 06-524 01 679 of
hannah.van.duivenbode@severinus.nl
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Coronaproof Klusdagen: een geweldig teamuitje
Ben je voor je bedrijf op zoek naar een leuk teamuitje met een
maatschappelijk verantwoord tintje? Kom een dag klussen. Wij
kijken graag samen met u wat een groep (maximaal 5 personen)
binnen Severinus kan betekenen. Voor meer informatie neem
contact op: Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of
hannah.van.duivenbode@severinus.nl
Schuilt er een verkooptalent in jou?
Pronk, onze winkel in het City-centrum, is op zoek naar vrijwilligers
die zelfstandig in onze winkel willen staan op de zaterdag en
koopzondagen. Prijs jij onze mooie spullen aan bij het winkelend
publiek? Voor meer informatie kun je contact op nemen
met coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of
vrijwilligers@severinus.nl).
Dansgroep Danserinoos is op zoek naar een
instructeur/vrijwilliger
Binnen Severinus wordt er door twee groepen cliënten van
verschillende niveaus gedanst. Dit is wekelijks op dinsdagavond
tussen 19.00 en 20.45 uur. Naast een zeer enthousiast team van
ervaren vrijwilligers zijn wij op zoek naar een nieuwe instructeur die
verstand van zaken heeft van (volks)dansen, nieuwe elementen en
dansen kan inbrengen en kan helpen deze op muziek te zetten.
“Affiniteit” met de doelgroep moet een uitdaging zijn! Voor meer
informatie neem contact op met Hannah van Duivenbode,
06-524 01 679 of hannah.van.duivenbode@severinus.nl
3D foodprinter
Een 4 tal
vrijwilligers heeft
de laatste tijd goed
leren omgaan met
de foodprinter van
Severinus. Zij
kunnen nu deze
foodprinter mooie
figuren laten
maken op een
boterham. Wij
willen de
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foodprinter graag in de huizen gaan inzetten als activiteit. Natuurlijk
zijn ook hier de regels van het RIVM van kracht en is dit pas weer
mogelijk als de volledige lock down wordt opgeheven. Heb je zin om
te leren omgaan met de foodprinter? Ga een paar keer mee met
een van de andere vrijwilligers. Al doende leer je en daarna kan je
tijdens lunchtijd af en toe ingezet worden. Meld je aan: Hannah van
Duivenbode, 06-524 01 679 of
hannah.van.duivenbode@severinus.nl

Maak je eigen 3D print voor Vaderdag
Wil jij papa verrassen met een uniek Vaderdagcadeau, die je
helemaal zelf hebt ontworpen? Doe dan mee met de online
DigiBiebLab bijeenkomst 3D-ontwerpen op zaterdag 5 juni.
Met een 3D printer kun je allerlei vormen printen, die vroeger niet
mogelijk waren om te maken. Hiervoor heb je eerst een ontwerp
nodig. In deze online bijeenkomst maak je kennis met de 3D printer
en leer je ontwerpen in Tinkercad.
DigiBiebLab
Deze online bijeenkomst is onderdeel van het DigiBiebLab van
Bibliotheek De Kempen. Hier valt van alles te leren, doen en
ontdekken. Ga je mee op ontdekking in de wereld van 3D en
Design, Film en Media, Robotica en Programmeren?
Omdat we door corona helaas nog niet samen kunnen komen, gaan
we nu online samen aan de slag.
Online workshop
Zorg dat je vooraf onze tutorial van Vaderdag vorig jaar hebt
bekeken en de stappen in de tutorial oefent. Dan kunnen we
meteen lekker aan de slag! Wanneer je je aanmeldt; ontvang je
uiterlijk een dag vooraf een link naar de Tinkercad-klas en de
Zoomlink. Voor de online bijeenkomst heb je een laptop met muis
en goedwerkende internetverbinding nodig. Een tweede scherm is
fijn, maar niet noodzakelijk.De print wordt tussen de 5 á 10 cm
groot, afhankelijk van de printtijd (max 2 uur).
Er wordt in 1 kleur geprint. Voorkeur opgeven kan, maar we kunnen
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niet garanderen dat deze kleur op voorraad is.
Ophalen kan bij een vestiging naar keuze en op afspraak op vrijdag
18 of zaterdag 19 juni. Een bibliotheekmedewerker neemt contact
met je op om een afhaalafspraak te maken.
Weet je al hoe 3D ontwerpen in Tinkercad werkt, maar wil je wel
graag een ontwerp laten printen voor papa? Dat kan! Meld je dan
aan in de agenda op www.bibliotheekdekempen.nl en lees daar
vervolgens hoe je je ontwerp door ons kunt laten printen.
Reserveren
Deze bijeenkomst is het meest geschikt voor kinderen van 8 tot 12
jaar en vindt plaats op zaterdag 5 juni van 14:30 tot 16:00 uur via
Zoom. In verband met voldoende online begeleiding laten we maar
een beperkt aantal deelnemers toe, dus graag vooraf een plaatsje
reserveren. Kijk voor meer informatie en tickets in de agenda op
www.bibliotheekdekempen.nl.

Vijf leuke online activiteiten v.d Bieb
De Bibliotheek heeft een groeiend aanbod online activiteiten voor
jong en oud. Ook deze week kun je vanuit huis deelnemen aan
verschillende online lezingen en jeugdactiviteiten. Laat je inspireren,
verdiep je in HSP en thuiswerken, ga creatief aan de slag of sluit
met je kindje aan bij een mooi voorleesverhaal. Reserveren kan
eenvoudig via de agenda op www.bibliotheekdekempen.nl. Hier vind
je ook meer informatie over alle activiteiten.
Esther Bergsma: Het hoogsensitieve brein
Het brein van hoogsensitieve personen (HSP) werkt anders dan van
personen zonder hoogsensitiviteit. Op maandag 31 mei om 19:30
uur geeft Esther Bergsma, auteur van o.a. 'Het Hoogsensitieve
Brein’ in een online lezing inzicht in de unieke werking van de
hersenen van HSP en tot welke problemen, maar vooral ook
talenten dat leidt. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van
vragen.
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Een (online) verhaaltje voor het slapen gaan
Op dinsdag 1 juni om 18:30 kun je gratis aansluiten bij een online
voorleesverhaal voor het slapengaan. Ga mee op avontuur met
Kleine Muis. Deelname is gratis.
Jolanda Verdegaal over haar Pieterpad-tocht
Kijken en doen wat wél kan. Dat motto deed Jolanda Verdegaal
besluiten om de laatste maand van haar 50e levensjaar het
Pieterpad te lopen voor het goede doel. Ze vertelt er alles over
tijdens deze online inspiratiesessie, aangevuld met mooie beelden
van deze bekendste en langste wandelroute van Nederland. De
lezing is op woensdag 2 juni om 20:00 uur. Deelname is gratis.
Lezing Ilja Geraedts: Nek- en schouderklachten door
thuiswerken
In deze coronatijden werken steeds meer mensen thuis. Hierdoor
kunnen er klachten ontstaan in onder andere nek, schouders en
armen. Deze lezing gaat in op alle factoren die van invloed zijn op
het ontstaan van deze klachten. Aan het einde van de lezing weet je
hoe je je thuiswerkplek het best kunt inrichten, wat de beste
houding is en hoe je stress bij thuiswerken kunt verminderen. De
lezing wordt gegeven door fysio-manueel therapeute Ilja Geraedts,
op donderdag 3 juni om 20:00 uur. Deelname is gratis.
Ontdek creatief schrijven
Lezen is leuk. Maar zelf een verhaal creëren is minstens zo leuk. In
deze online workshop maak je kennis met creatief schrijven. We
behandelen kort verschillende facetten van het schrijven, zoals
personages, setting, dialoog en beeldend schrijven. Aan de hand
daarvan maken we samen leuke, afwisselende en uitdagende
opdrachten. Deze editie op vrijdag 4 juni om 20:00 staat in het
thema van de Boekenweek: Tweestrijd. Deelname is gratis.
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Bibliotheek De Kempen weer open!
Vanaf donderdag 20 mei weer rondstruinen door de collectie
Het heeft ruim vijf maanden geduurd,
maar vanaf donderdag 20 mei zijn de
deuren van de bibliotheken weer open.
Het kabinet heeft Bibliotheken op
verzoek van de Tweede Kamer
toegevoegd aan stap 2 van het
heropeningsplan. De voorwaarden zijn
best streng. Kijk voor een
bibliotheekbezoek daarom altijd even op
de website van Bibliotheek De Kempen:
www.bibliotheekdekempen.nl
“We zijn ontzettend blij dat we weer helemaal open mogen, ook al
werd de AfhaalBieb enorm gewaardeerd door onze leden.”, vertelt
Anneke Schellens, directeur-bestuurder van Bibliotheek De Kempen.
“Hier hebben we lang op gewacht, we openen onze tien vestigingen
dan ook direct zoveel mogelijk en hanteren geen aangepaste
openingstijden.” De opensteling gaat echter wel gepaard met een
beperking op het aantal bezoekers van 1 op 25m2. “Dit betekent
voor onze vestigingen dat we slechts een beperkt aantal bezoekers
tegelijkertijd mogen ontvangen. Het maximale aantal bezoekers
wordt gemanaged via de winkelmandjes, die onze bezoekers nog
wel kennen van vorig jaar.” De overige veiligheidsregels zijn te
vergelijken met de werkwijze bij de terrassen. Bezoekers laten hun
persoonsgegevens achter aan de deur. Nadat ze bevestigen dat ze
klachtenvrij zijn krijgen ze toegang tot de Bibliotheek.
Voor extra toelichting, de maatregelen en openingstijden verwijzen
wij je graag door naar onze website
www.bibliotheekdekempen.nl.
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Nieuw bij de Bibliotheek: BREIN!
Het brein. We hebben er allemaal mee te maken en ons brein
maakt ons grotendeels tot wie we zijn. Ook het brein van anderen
en dingen om ons heen speelt een rol in ons leven.
Vanaf nu vind je bij Bibliotheek
De Kempen een (online)
programmering over allerlei
facetten van het brein
gecombineerd met allerlei
informatie, tips, collectie
aanbevelingen, weetjes, filmpjes
en links naar interessante
websites. Je ontdekt alles over
onder andere de ontwikkeling en werking van het BREIN! in
verschillende levensfases en hoe het brein van invloed is op onder
andere je geheugen, creativiteit, gevoelens en
ontwikkelingsstoornissen. Ook andere breinen, zoals het dierenbrein
en artificiële intelligentie komen aan bod.
Duik in het brein op www.bibliotheekdekempen.nl/brein.
Het grootste gedeelte van de informatie is ook beschikbaar voor
mensen die geen lid zijn van de Bibliotheek.
De Bibliotheek wil bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van
iedereen. Dat doet ze met haar collectie en specialisme in
leesbevordering en leesplezier. De Bibliotheek is ook een
kennismakelaar. Met tal van inspirerende, creatieve, leerzame en
ontspannende activiteiten voor jong en oud zorgt ze dat iedereen
zich kan ontplooien. Persoonlijke ontwikkeling wordt bepaald door
wie je bent, wat je wilt leren en welke kennis je wilt delen. Dit wordt
grotendeels aangestuurd door je brein; het kenniscentrum van ons
lichaam. Duik in de fascinerende wereld van je eigen brein én dat
van mensen, dieren en dingen om je heen.
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Vakantieplannen? Ga wijs op reis!!
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Puzzel
In deze corona tijd gaan we Nederland opnieuw ontdekken
Hoe goed kent u Nederland?
Hieronder ziet u 20 kaartstukjes, genummerd van 1 t/m 20.
Geef hiernaast aan in welke provincie elk stukje thuis hoort.
Als de antwoorden goed zijn ingevuld, leest u een bekende uitdrukking.
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Heel Westerhoven Bakt

Bakkers klaar…. Bakken maar!
vrijdag 28 mei / zaterdag 29 mei
Geen kermis op het plein maar gebak voor groot en klein!
WIJWEsterhoven organiseert daarom in het weekend van
Westerhoven kermis ‘Heel Westerhoven Bakt’.

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

do. 17 juni
uiterste datum inleveren kopij MikMak juli/aug. 2021,
za. 26 juni, uitgave MikMak juli 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

