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Activiteiten voor
ouderen
Juli en augustus 2021
LET OP: in augustus verschijnt de MikMak niet!
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
dinsdag

05 – 12 – 19 – 26 juli
02 – 09 – 16 – 23 – 30 augustus
meer bewegen voor ouderen
biljarten

09.30 – 12.00
13.30 – 16.30
17.00 – 18.30

06 – 13 – 20 – 27 juli
03 – 10 – 17 – 24 – 31 augustus
dagbesteding (zie onderstaand programma)
koersbal
Samen koken samen eten

woensdag
13.30 – 16.30

14 juli en 11 augustus
kienen

woensdag`
08.50 – 09.50
13.30 – 16.30
14.00 - 16.00

07 – 14 - 21– 28 juli
04 – 11 – 18 – 25 augustus
volksdansen
biljarten (behalve de datum wanneer er kienen is)
jeu de boules (behalve bij slecht weer)

donderdag
17.30

08 juli en 12 augustus
eetpunt bij Woest
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vrijdag
9.30 – 12.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00

02 – 09 – 16- 23 - 30 juli
06 – 13 – 20 – 27 augustus
dagbesteding (zie onderstaand programma)
bewegingstherapie
bewegingstherapie)

vrijdag
13.30

27 augustus
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 (juli en augustus)
06 juli bewegen
03 aug bewegen
13 juli kaarten / wandelen
10 aug kaarten
20 juli rummikub / wandelen
17 aug wandelen
27 juli woorden raden / galgje
24 aug rummikub
31 aug koken of bakken
Programma bij de dagbesteding vrijdag (juli en augustus)
02 juli zomerquiz
06 aug creatief
09 juli knutselen
13 aug geheugenspel
16 juli bowl maken
20 aug quiz over Nederland
23 juli spreekwoorden
27 aug koken of bakken
30 juli kienen
Programma KBO
-Samen Koken Samen Eten start weer!
Vanaf dinsdag 29 juni wordt weer gestart met Samen Koken Samen
Eten. Dit vindt als vanouds plaats in Hoefzicht van 17.00 tot 18.30
uur.
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Buitengaander Berichten
LEKKERS TE KOOP
In 2021 ben ik, Marieke Brouwers, begonnen met een kleine startup, genaamd Bramblewoods. Vernoemd
naar het mooiste bos van Westerhoven, het
Braambos. Via Etsy (www.bramblewoods.nl)
verkoop ik de lekkerste gedroogde kruiden,
specerijen, mixen, theeën en leuke
snuisterijen en handige keukenhulpjes.
Alles in mijn winkel is met uiterste zorg
persoonlijk geselecteerd met veel oog voor natuur, mens en milieu.
De producten worden zo dicht mogelijk bij huis ingekocht. De
kruiden, specerijen, mixen en theeën zijn 100% natuurlijk en
bevatten geen kunstmatige geur-,
kleur-, smaakstoffen en alles is vrij
van conserveringsmiddelen. De
verpakkingen die ik gebruik dienen
zo veel mogelijk vervaardigd te zijn
van hergebruikte grondstoffen en
dienen zo veel mogelijk recyclebaar
te zijn.
Met trots mag ik aankondigen dat
Bramblewoods in samenwerking
met de Buitengaander een
exclusieve Westerhovense thee
heeft samengesteld. Deze heerlijke
thee bevat onder andere
sinaasappel, kaneel, appel,
kruidnagel en karamel. Deze blend
is exclusief per kop te bestellen in
de Buitengaander maar ook te koop
in een zak van 50 gram. Maar naast deze thee zijn vanaf juli ook de
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lekkerste en leukste hardlopers uit mijn assortiment te bewonderen
en te koop in de Buitengaander.
Ook zijn er leuke cadeaupakketten en wisselende seizoenproducten
in de vitrine te vinden. Zo hebben we voor de zomer de heerlijkste
bbq rubs, zonnige kruiden en melanges en de kleurrijkste
toevoegingen voor gin & tonics. Kom snel langs!
Met vriendelijke groetjes, Marieke
*
WESTERHOVENSE THEE
Vanaf 1 juli heeft De Buitengaander dus haar eigen thee. Jawel, dat
leest u goed: HAAR EIGEN THEE!
Westerhovense thee, Buitengaanderexclusive!
En een mooie aanvulling in onze vitrine met
Westerhovens Blond, honing van de lokale imker
en nu dus ook een geurige thee.
In overleg met de dames van Bramblewoods is
een melange samengesteld die speciaal voor ons
wordt gemixt en aan ons geleverd. Maar ook thuis
kun je van deze “Buitengaander-Exclusive”
genieten want hij is als losse thee te koop in De
Buitengaander. En toegegeven, het is niet de
enige lekkere thee die Bramblewoods heeft, en ook de kruiden zijn
mjammie. Maar dat mag u zelf beoordelen. Loop gerust eens
binnen, kom kijken en kiezen.
En daarbij, de cadeaupakketjes zijn een lust voor het oog. Daar
kom je goed mee voor de dag!
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BOEKENKAST
Nu onze boekenkast niet langer de uitleen van de bibliotheek
herbergt hebben we meer ruimte voor de bookcrossing ofwel:
boeken uitzoeken, lekker lezen, terugbrengen of doorgeven en ook
je gebruikte boeken achterlaten. Kom voor de zomervakantie maar
eens snuffelen en wat leesvoer voor op je strandbedje meenemen.
🌞

*
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WESTERHOVENSE KWIS 27 november 2021
Als het allemaal mee mag blijven zitten met de Coronaperikelen dan
kunnen we eind 2021 weer een gebruikelijke Westerhovense Kwis
gaan spelen. Hopelijk dit keer niet online via een livestream maar
gezellig onder elkaar. De Kwis wordt gespeeld op zaterdag 27
november. Voor de feestavond zoeken we nog naar een definitieve
datum.
Wat houdt de Westerhovense kwis in?
Er worden vanuit diverse Westerhovense groeperingen teams
geformeerd die elk (gelet op de hoeveelheid werk) uit minstens 10
à 15 personen moeten bestaan. Deze teams wordt via het kwisboek
een scala aan vragen voorgelegd.
De vragen zijn gerangschikt in diverse categorieën zoals,
Westerhoven, Nostalgie, Voor de jeugd, Entertainment, Sport, De
hort op, Wetenschap, Van alles wat, etc. Ook is er opnieuw een
geheime opdracht voorzien. Kortom intelligentie, creativiteit, durf en
lef van je team wordt gevraagd!
Wanneer is de Westerhovense kwis te doen?
Op zaterdag 27 november moet elk team hun vragenboek om
19:15 uur ophalen in café ’t Wapen van Westerhoven. Met dit
vragenboek gaat het team op een door henzelf gekozen locatie, aan
de slag. Uiterlijk om 23:30 uur dient het boek met de ingevulde
antwoorden ingeleverd te worden bij café de Kroon. Op een nog
nader te bepalen datum vindt in de Buitengaander een gezellige
feestavond met alle deelnemers plaats. Op deze avond worden de
antwoorden op de vragen gegeven, de uitslag wordt bekend
gemaakt en beelden van het kwis gebeuren worden vertoond.
Dit alles met als afsluiting een gezellig, onvervalst Westerhovens
feest.
Hoe kunnen wij meedoen?
Ga binnen je familie, vereniging, bedrijf, vriendenclub,
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wagenbouwersgroep, hobbyclub of noem maar op, op zoek naar
teamleden. Wij adviseren een team te formeren van minstens 10 à
15 personen uit diverse leeftijdscategorieën. Bedenk een originele
teamnaam en vul het inschrijfformulier volledig. Dit
inschrijfformulier vind je op de site: www.westerhovenevents.nl.
Je ontvangt dan via je teamcaptain, begin november alle verder van
belang zijnde informatie van ons om met jouw team de
Westerhovense kwis te spelen en op 27 november een
supergezellige, uitdagende, competitieve en spannende avond met
elkaar te beleven en mee te dingen naar de eeuwige roem en de
prijzen. Daarbij komt dan nog het dorpsfeest in de Buitengaander.
In het reglement voor de Westerhovense kwis kun je de verder van
belang zijnde informatie vinden zoals de teamopbouw, de
inschrijfvoorwaarden, de werkwijze en de algemene informatie.
Dit reglement vind je op de site: www.westerhovenevents.nl
Dus: aarzel niet: formeer je team en ding op 27 november
mee naar de overwinning en de eeuwige roem in de
Westerhovense Dorpskwis.
Wil je meer informatie; bel dan naar 06-30398785 of stuur een mail
naar frank.claas@planet.nl.
Wij hopen dat de Westerhovense Dorpskwis 2021 opnieuw veel
deelnemers gaat krijgen en dat het weer een groots en gezellig
succes gaat worden.
Met vriendelijke groet van het organiserende comité Westerhovense
Dorpskwis:
Joost van Beek, Noa van Beek, Miriam Bolte, Frank Claas, Peter
Claes, Stefan Cremers, Petri Kaptheijns, Fer van Maasakkers, Henk
Neutkens, Brigitte van de Pas, Peter Verhoeven en Juul van der
Zanden.
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Westerhoven gaat los/Westerhoven Rocks
Beste Westerhovenaren,
Eindelijk gloort er licht aan het einde van de Coronatunnel. Corona
dat wat ons ander halfjaar in de ban heeft gehouden en helaas veel
leuke dingen onmogelijk maakte.
Nu het weer verantwoord mag en kan willen we dan ook graag weer
eens een echt Westerhovens feest gaan bouwen. Dat gaan we doen
in het weekend van vrijdag 24 en zaterdag 25 september in de
feesttent op het kerkplein.
Op vrijdagavond 24 september gaan we onder het motto van:
“Westerhoven gaat los” een gezellige muzikale avond beleven met
optredens van: Jeroen van Zelst, Raymon Hermans, PartyfrieX en
de Lawineboys.
Op zaterdag 25 september vindt Westerhoven Rocks plaats. Dit keer
met optredens van: Matchbox (Buzz, buzz a diddle it), Mac Taple,
Mischief en Mark Elbers.
Kortom twee klinkende avonden die garant zullen staan voor
muzikaal vertier en heel veel gezelligheid.
Tickets (mits nog voorradig) zijn verkrijgbaar à € 20,00 per avond
via eventix.shop/e9ex2uw2 of met behulp van de onderstaande QR
code.
Tot ziens bij Westerhoven gaat los en/of Westerhoven Rocks!
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Webinar ‘Opvoeden in een digitale wereld’
We leven er allemaal in: de digitale wereld. Zo ook onze
(klein)kinderen. Veel basisschoolleerlingen zitten op een of
meerdere sociale media platformen, zoals YouTube, TikTok,
Instagram of WhatsApp. Wat is dat nu precies en wat gebeurt er in
deze digitale wereld? Er wordt ontzettend veel gedeeld, ‘leuk
gevonden’ en commentaar gegeven. Je weet niet altijd met wie je
te maken hebt en niet alles is waar. Gelukkig heeft de sociale media
ook een positieve zijde: een verbinding met de gehele wereld,
snellere ontwikkeling van de Engelse taal en connectie met anderen.
Colette Cuijpers gaat in deze online lezing in op wat opvoeden in
een digitale wereld betekent. Hoe gaan we hier mee om? Wat
vinden we ethisch verantwoord, hoe zit het met het recht op privacy
en wie heeft welke verantwoordelijkheid in deze digitale wereld?
Colette Cuijpers
Dr. Colette Cuijpers is lector Recht en digitale technologie aan de
Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Hiernaast runt Colette de
opleiding Law and Technology aan Tilburg University. Hier heeft
Colette deelgenomen aan verschillende onderzoeksprogramma’s
rondom privacy, intellectueel eigendom, cybercrime, e-government
en e-commerce. Haar voornaamste domein van expertise is echter
privacy en gegevensbescherming, waar ook haar publicaties veelal
op gericht zijn.
Aanmelden
Deze lezing is gericht op ouders/verzorgers en leerkrachten.
Aanmelden kan via de agenda
op
www.bibliotheekdekempen.nl.
Het webinar vindt plaats via
ZOOM. Bij aanmelding
ontvang je op de dag zelf een
aanmeldlink vanuit de
Bibliotheek en bijgevoegd een
instructie rondom het gebruik
van ZOOM.
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De plaatselijke middenstand -2De vorige keer heb ik de plaatselijke voorzieningen en middenstand
opgesomd in het begin van de 60er jaren van de vorige eeuw.
Deze zijn nu bijna allemaal verdwenen.
Het postkantoor en tevens postspaarbank was aan de Provinciale
Weg nr. 17 in het huis bij de bushalte naast het huidige restaurant.
Later is het postkantoor verhuisd naar de Kerkstraat, waar het nog
jarenlang gebleven is. Behalve de gebruikelijke zaken zoals
postzegels kopen en een telegram versturen, was dit ook een
spaarbank. Het papieren spaarbankboekje had een uniek nummer
en wanneer de jaarlijkse rente was bijgeschreven werd de datum
voor in het boekje gestempeld.
Elke inleg en rente werden in een vak bijgeschreven, afgestempeld
en ondertekend door de verantwoordelijke kassier.
Maar aan het begin van de 21e eeuw werden de papieren
spaarbankboekjes opgeheven en moest men toch echt aan een
digitale bank- of postgirorekening.
Op de Heuvel was de plaatselijke Boerenleenbank.
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Boerenleenbanken waren coöperaties waarvan men lid moest zijn
en de plaatselijke besturen en leden namen zelfstandig nog veel
beslissingen. Elk kind had een mooi gekleurde ijzeren spaarpot van
deze bank. Om verwarring te voorkomen hadden wij ieder een
spaarpot van een andere kleur. In de spaargleuf zaten ijzeren
tandjes waardoor het geld met geen mogelijkheid eruit te halen
was. Aan de onderkant kon deze spaarpot opengemaakt worden,
maar alleen met een sleuteltje dat de kassier van de bank had. Op
de bank werd de spaarpot opengemaakt en het geld meteen
bijgeschreven op je spaarbankboekje. Geld in je spaarpot doen
vond ik daardoor niet heel leuk, ik had liever gewoon een cadeautje
of geld in het handje.
In 1972 werd de Boerenleenbank na een fusie Rabobank genoemd,
maar bleef in het hetzelfde pand op de Heuvel. De zelfstandigheid
van de plaatselijke banken verdween en langzamerhand ook de
kleine filialen. Nu zijn er alleen nog een paar grote vestigingen en
wat kleinere servicepunten.
Een kapperszaak is wel bijna altijd in Westerhoven aanwezig
geweest. In de 60er jaren was dit Nolleke Spin (echte achternaam
Geboers) uit Riethoven. Een paar dagen in de week kwam hij in
Westerhoven mannen en kinderen knippen in een sobere aanbouw
van het woonhuis aan het Mgr. Biermansplein. In mijn beleving
waren er maar 2 modellen: alles recht afgeknipt aan de onderkant
of opgeknipt vanachter en opzij.
Vandaag de dag is er keus uit
meerdere kapperszaken en
vooral de kapsels van
jongens en mannen zijn een
stuk ingewikkelder geworden
om te knippen.
Ook beperkt open was de
stoffen- en fourniturenzaak
van Gerwen-Lemmens in de
Dorpstraat tegenover café
‘de Doelen’. In die tijd
naaiden veel vrouwen het merendeel van de kleding zelf en alle
kleding werd ook hersteld. Het was heel gewoon dat kleding
doorgeschoven werd naar de kleinere kinderen in het gezin als men
er uitgegroeid werd. Met de streekbus vanuit Valkenswaard kwam
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de vrouwelijke winkelbediende naar Westerhoven.
De familie van Gerwen-Lemmens heeft nog lang een museum van
kerkelijke kunst gehad aan de Leenderweg in Valkenswaard.
Ook al zijn veel middenstandszaken verdwenen in Westerhoven, dat
wil niet zeggen dat er geen bedrijvigheid meer is. Integendeel, er
zijn veel bedrijven in Westerhoven, al zijn ze niet allemaal even
zichtbaar vanaf de straatkant. Er staan honderden Westerhovense
bedrijven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, variërend van
grotere bedrijven tot 1-persoons zaken en in allerlei verschillende
bedrijfstakken.
f.v.

Mobiele collectanten gezocht voor de
MS Collecteweek

Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de landelijke MS Collecteweek
van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar
mensen die met hun mobiele telefoon voor ons willen collecteren.
Mobiel collecteren doe je vanaf je bank, tuinstoel of ligbed! Help
jij mee in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?
Dat MS een enorme impact heeft op (jonge) levens én veel
verschillende gezichten heeft, maakt het MS Fonds momenteel
duidelijk in de nieuwe campagne ‘Face it. MS is zenuwslopend’.
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In de campagne zijn vijf mensen met MS te zien: Carla, Winston,
Carlien, Kevin en Vera. Zij verschillen in leeftijd en zitten ieder in
een andere levensfase, maar zij hebben één ding gemeen: ze
hebben alle vijf MS. Op www.nationaalmsfonds.nl/faceit laten zij
op indringende wijze zien welke impact de ziekte heeft op hun
levens en welke diverse klachten en beloopsvormen er bestaan.
Face it. MS is zenuwslopend
In Nederland ondervinden 25.000 mensen dagelijks de gevolgen
van de chronische en progressieve ziekte MS. Met deze campagne
krijgt MS niet alleen letterlijk een gezicht, maar hij roept ook op
om de ernst van de ziekte onder ogen te komen. Er wordt een
letterlijke connectie gemaakt met het zenuwstelsel maar ook een
koppeling met de emotionele kant van de ziekte en wat dit met
patiënten doet.
Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe
MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Meer 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.
Word collectant!
We zijn op zoek naar mobiele collectanten. Zij collecteren met
hun mobiele telefoon wat heel gemakkelijk kan vanaf werk of
vanuit huis.
De opbrengst van de landelijke collecteweek maakt verschil voor
25.000 mensen 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.
Meer informatie of aanmelden:
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren
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Kempisch Preventieakkoord
22 partijen tekenen Kempisch Preventieakkoord
Op 7 juni tekenden de gemeenten Bergeijk,
Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden samen
met 18 andere partijen het Kempisch
Preventieakkoord. Met het ondertekenen
geven deze partijen aan zich gezamenlijk in te spannen om de gezondheid in
de Kempengemeenten te bevorderen.
Lekker in je vel zitten, gezond eten, sportief bezig zijn… We weten allemaal
dat het belangrijk is. Door hierin samen op te trekken kunnen we dit
gemakkelijker en leuker maken voor elkaar. Zeker als we hierbij een steuntje
in de rug krijgen vanuit onze directe omgeving. Het Kempisch
Preventieakkoord bevat 30 afspraken tussen partijen op het gebied van
preventie, gezondheidszorg, cultuur en participatie. De afspraken zijn tot
stand gekomen tijdens gesprekken en bijeenkomsten die in de afgelopen
maanden zijn georganiseerd vanuit de Kempengemeenten. Ook in de
komende jaren is er nog ruimte voor nieuwe ideeën en afspraken.
Met het Kempisch Preventieakkoord willen de gemeenten de samenhang
vergroten tussen de bestaande inzet op preventie vanuit de projecten
#Kempenbranie, Kansrijke Start, Eén tegen eenzaamheid en het Kempisch
Sport- en Beweegakkoord. Vanuit het Rijk wordt er een uitvoeringsbudget
beschikbaar gesteld om de in het akkoord gemaakte afspraken indien nodig
een extra impuls te geven.
De partijen die het akkoord hebben ondertekend zijn (in alfabetische
volgorde):
Be Fit Center Bergeijk
Bibliotheek De Kempen
Coöperatieve vereniging huisartsen PoZoB
De Vitaliteitspraktijk
Dorpsraad Wintelre, gemeente Eersel
FeelGoodClub BoukeSport
Foodescapebox
GGD Brabant-Zuidoost
Leefstijlcoach Recy
Leef Gezond Coaching
Maatschappelijke Dienst Kempengemeenten (incl. CJG+ de Kempen)
- 16 -

Novadic-Kentron
Nummeréén Kinderopvang
Verloskunde Bergeijk
Verloskundigenpraktijk In de Kempen
Vluchtelingenwerk Reusel-De Mierden/Bergeijk
Watdeboerwelkent
Zuidelijk Toneel
Ook in de komende jaren is het nog mogelijk om aan te sluiten bij het
Kempisch Preventieakkoord. Neem hiervoor contact op via
kempischpreventieakkoord@kempengemeenten.nl.
Het akkoord is te vinden op: www.bergeijk.nl/kempisch-preventieakkoord
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Vakantiepuzzel

Oplossing puzzel MikMak juni
Zo Hollands als haring met uitjes
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Waterschap De Dommel - berichten
Online rondleiding over waterpark
Soerendonk
Op vrijdag 25 juni verzorgt Waterschap De
Dommel een online rondleiding over het
waterpark van Soerendonk. Dat gebeurt
via Facebook-live. Het gezuiverde
rioolwater (door de rioolwaterzuivering
Soerendonk) gaat naar het waterpark
Soerendonk, zodat het daarna
teruggegeven kan worden aan de natuur.
Waterpark Soerendonk
Tijdens de rondleiding neemt het waterschap kijkers mee op een
digitale reis over het waterpark van Soerendonk. Waterpark
Soerendonk ligt naast de rioolwaterzuivering. Hier komt het
schoongemaakte water stap voor stap weer tot leven. Wandel online
met ons mee en zie hoe vissen, slakken, vlooien en andere diertjes
het water tot leven brengen.
In plaats van schoolexcursies
De rondleiding is voor iedereen online te volgen. Door de
coronacrisis kan het waterschap geen groepen ontvangen op de
rioolwaterzuiveringen of het waterpark. Deze online rondleiding
komt daarom in de plaats van de schoolexcursies.
Aanmelden is niet nodig
De online rondleiding start om 11:00 uur en duurt uiterlijk tot 12:00
uur. Aanmelden is niet nodig. De rondleiding wordt live uitgezonden
via de Facebookpagina van Waterschap De Dommel. Ook is het
mogelijk om live vragen te stellen via de chatfunctie van de
livestream.
Meet de waterkwaliteit in jouw buurt voor belangrijk
onderzoek
Doe mee met leuke en leerzame activiteit en vraag nu de meetkit
aan!
Het nationale wateronderzoek ‘Vang de watermonsters’ start
vandaag, en jij kunt meedoen. Om een goed beeld te krijgen van de
- 19 -

waterkwaliteit van slootjes, beekjes en plassen zoeken wij mensen
in heel Nederland die willen helpen en het leuk vinden in hun eigen
buurt of in de nabij gelegen weilanden onderzoek te doen. Meedoen
kan door de online meetkit te bestellen
op www.vangdewatermonsters.nl. Het onderzoek is een initiatief
van Natuur & Milieu, ASN Bank en tien waterschappen, waaronder
waterschap De Dommel. Het is de derde keer dat dit onderzoek
wordt gehouden.
In Nederland meet de overheid vooral de waterkwaliteit van grote
wateren. De vennetjes, plasjes en boerenslootjes in de buurt, die
heel belangrijk zijn in ons watersysteem, vallen hier meestal niet
onder. Daarom is de hulp van veel inwoners door heel Nederland
nodig, zodat ook de waterkwaliteit van de kleine wateren wordt
gemeten. ‘We verzamelen samen met zoveel mogelijk mensen in
heel Nederland informatie. Dit is belangrijk, omdat schoon water de
basis is voor allerlei planten en dieren in en rond het water.
Voorgaande jaren bleken veel gezinnen met kinderen plezier te
beleven aan het samen onderzoek doen naar slootjes in de buurt. Ik
roep iedereen op om dit jaar mee te doen’, aldus Rob van Tilburg,
directeur Programma’s van Natuur & Milieu.
Vang de watermonsters
Met de online meetkit ‘Vang de Watermonsters’ ga je als
burgerwetenschapper verschillende onderdelen meten van het
water. Je meet onder andere de helderheid en bekijkt de
aanwezigheid van planten en dieren. Je maakt foto’s met je mobiel
om vast te leggen waar is gemeten en om de begroeiing en helling
van de oever te laten zien. In het najaar publiceert Natuur & Milieu
de resultaten.
Biodiversiteit
Dankzij de deelnemers in voorgaande jaren konden we al in kaart
brengen hoe de waterkwaliteit in de kleine wateren in Nederland is.
Helaas zien we dat veel wateren in de eigen omgeving kwetsbaar
zijn. Met meer deelnemers hopen we een vollediger beeld te krijgen
van de situatie in Nederland. Roel Nozeman, expert biodiversiteit bij
ASN Bank: ‘In en rond schoon water groeien veel verschillende
soorten waterplanten en leven watervogels, kikkers en insecten.
Onder water, tussen de waterplanten schuilen de vissen en vinden
daar hun voedsel. Goede waterkwaliteit is belangrijk voor deze
biodiversiteit en daarom is dit onderzoek belangrijk.‘
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Watervervuiling
De belangrijkste bronnen van vervuiling die nog kunnen worden
aangepakt zijn: mest en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw en
stoffen die via het rioolwater in het milieu komen, zoals
medicijnresten, frituurvet en verfresten. Mest en riooloverstorten
hebben direct effect op de nitraatconcentratie, het doorzicht en de
diversiteit aan waterleven. Met de onderzoeksgegevens kunnen
onder meer de waterschappen inzetten op maatregelen om
watervervuiling waar mogelijk bij de bron aan te pakken.
Meer informatie & contact
Kim Schoonus, Waterschap De Dommel, 0646406875
Ingrid van den Berg, persvoorlichter Natuur & Milieu, 06
24440363
Pien van der Steen, persvoorlichter ASN Bank, 06-39221383
Verbod op beregenen uit oppervlaktewater in bijna gehele
Dommelgebied
Water oppompen uit beken en sloten is per 19 juni in bijna het hele
Dommelgebied verboden. Waterschap De Dommel stelt dit
onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater in zolang het nodig is,
om een verdere daling van het waterpeil tegen te gaan.
Op af en toe een plaatselijke stortbui na, valt er weinig regen en
door de warmte en het groeiseizoen is de verdamping groot. Het
Dommelgebied, vooral de hoger gelegen zandgronden, is
droogtegevoelig en afhankelijk van regen. Water vasthouden blijft
prioriteit. Elke druppel telt!
Welke wateren
Het verbod geldt niet voor de Dommel zelf tussen Den Bosch en het
Wilhelminakanaal en de beek de Zandleij. Dit zijn de groene
wateren op de kaart. Uit de zijwatergangen van Dommel en Zandleij
mag géén water gehaald worden.
Verder geldt dus voor het hele gebied een onttrekkingsverbod,
inclusief alle zijsloten die erin uitkomen en wateren als visvijvers en
vennen. Op de kaart weergeven in (licht)rood en grijs.
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Voor iedereen
Het verbod geldt voor
iedereen die met een
vaste of mobiele
installatie water wil
oppompen. Denk aan
een zuigwagen, gierton
of pomp in de sloot.
Alleen het laten drinken
van vee en het
bestrijden van brand
met oppervlaktewater is
wel toegestaan.
Waterschap De Dommel
controleert in het veld.
Probleem
Een onttrekkingsverbod
is nodig om de
waterkwaliteit goed te
houden en planten en
dieren in en rond het water te beschermen. Doordat het
onvoldoende regent en warm is, neemt de hoeveelheid water en
doorstroming in veel beken af. Bovendien zijn sommige beken nog
lang niet bekomen van de droogte van afgelopen jaren. Een enkele
regenbui lost die achterstand niet op.
Steeds eerder en langer
Nooit eerder besloot het waterschap tot zo’n uitgebreid
gebiedsdekkend verbod. En dat al vóór de zomer. Vorig jaar heeft
De Dommel tot in december onttrekkingsverboden gehad. Dat was
het langst durende verbod ooit op het gebruik van water uit beken
en sloten.
Meer informatie
Voor meer informatie over onttrekkingsverboden en een actuele
online kaart kijk op www.dommel.nl/onttrekkingsverbod. Ook de
app Perceelwijzer biedt deze informatie.
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Nieuws van Fanfare Irene
Fanfare Irene Westerhoven 70 jaar
fanfare Irene, de spil in de Westerhovense samenleving!
De Donateurs-actie
In juni kwamen wij weer bij u langs voor onze jaarlijkse donateursactie. Door de corona-maatregelen van het afgelopen jaar, en het
vervallen daardoor van de actie verleden jaar, konden wij uw steun
erg goed gebruiken.
Wij nodigen u dan ook
van harte uit voor het
bijwonen van onze
geplande concerten op
11 en 18 juli as.
Namens alle leden en
bestuur dank ik u voor
uw steun.
Met vriendelijke groet
Jack van Beek,
voorzitter fanfare
Irene.
Jeugd-themaconcert 11 juli en Terrasconcert 18 juli
Deze concerten staan gepland en zullen binnen de geldende regels
rondom corona ook doorgaan. De entree is gratis. Verdere
informatie vindt u in een nog huis aan huis door ons te verspreiden
flyer. Het Jeugd-themaconcert vindt plaats bij de Buitengaander en
het Terrasconcert op het Mgr. Biermansplein en ‘t Wapen van
Westerhoven.
Lid van Verdienste Lies Neutkens
Jarenlang werden wij als fanfare Irene gastvrij ontvangen in café t
centrum, ons repetitie en stamcafé, van Kees en Lies Neutkens.
(ome) Kees voor meerdere muzikanten is reeds enkel jaren
overleden. Nu is onlangs vrij plotseling (tante) Lies op 93-jarige
leeftijd overleden. Ook waren zij jarenlang lid van onze
Vriendenclub VVFI. Wij wensen de familie sterkte met dit verlies. Als
fanfare hebben wij haar op gepaste wijze naar haar laatste
rustplaats begeleid.
Lies bedankt voor alle steun gedurende de vele jaren.
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FANFARE PUZZEL
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ZOEK DE WOORDEN IN HET VAK
AANZET

DECRESCENDO

OPMAAT

ACCELERANDO

DIRIGENT

PAUKEN

AKKOORD

DISSONANT

PIANISSIMO

ALTSAXOFOON

DRUMBAND

PRESTO

AUBADE

DRUMSTEL

RALLENTANDO

BARITON

EUPHONIUM

SIMILE

BARITONSAX

FANFAREIRENE

SNAREDRUM

BASSDRUM

FERMATE

SOPRAANSAXOFOON

BASSEN

FHOORN

SOSTENUTO

BASTUBA

GLISSANDO

STEMMING

BEKKENS

INSTRUCTEUR

TENORSAXOFOON

BLAASORKEST

KLOKKENSPEL

TRIOOL

BUGELS

KWINT

TROMBONE

CONCERTBAND

LARGO

TROMPETTEN

CORNET

MARIMBA

WESTERHOVEN

DACAPO

MEZZOFORTE

XYLOFOON

Oplossing: stuur deze op naar het secretariaat van fanfare Irene
met vermelding van je leeftijd en adres en ontvang een leuke prijs.
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 40+er nog met muziek beginnen! Gewoon 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
Muziek maken daar wordt je blij van!!
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Kennisquiz deel 13
Test uw algemene kennis op het gebied van Aardrijkskunde,
Wetenschap en Europa!!
Vraag en antwoord, test uw algemene kennis op
het gebied van Aardrijkskunde, Wetenschap en
Europa!!
1

2

3

4

5

6

7

De smaakpapillen op je tong kunnen …. smaken onderscheiden?
A 3
B 4
C 7
Een geiser is een bron waaruit…..?
A koud water spuit
B warm water spuit
C zand en water spuit
Het luisterinstrument voor je longen van een dokter heet…?
A een otoscoop
B stethoscoop
C cardiograaf
Welk van de onderstaande dieren is geen lastdier…?
A de gems
B de kameel
C de lama
Een krokodil zit vaak met z’n mond open om…?
A om snel te kunnen toehappen
B om lucht in te nemen voor het duiken
C om warmte te verliezen
De Indiase specerij kerrie is een…?
A een mengeling van kruiden
B aftreksel van de kerrieplant
C product van gedroogde boomschors
Het officiële taal van Luxemburg is…?
A Letzebugs
B Duits
C Frans
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8

De Galapagoseilanden zijn vooral bekend om…?
A het dwergvarken
B de knoflookpad
C de reuzenschildpad
9 Er zijn veel soorten winden, welke is geen wind…?
A sirocco
B angström
C bora
10 Het wijfje van een muis heeft per jaar ...?
A 1 jong
B 20 jongen
C meer dan 50 jongen
11 De braakbal van een uil bevat…?
A onverteerbare resten voedsel
B de wintervoorraad
C voeding voor de jongen
12 Een doorgezaagde boom heeft ringen, hoeveel per jaar..?
A 1 stuks
B 2 stuks
C 3 stuks
13 Welke landen hebben een vlag die erg op elkaar lijkt…?
A Ierland en Italië
B Bulgarije en Italië
C Ierland en Bulgarije
14 Wat betekend in Schotland het voorvoegsel Mac…?
A zoon
B familie
C vader
15 De kracht van de wind wordt gemeten op de schaal van…?
A Richter
B Dopler
C Beaufort
16 De rode paddenstoel met de witte stippen behoort tot de
familie..?
A van plaatjeszwammen
B van buisjeszwammen
C van stekelzwammen
17 de nationale volksdans van Griekenland heet…?
A zorba
B polka
C sirtaki
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18 Een zeeschildpad legt per legsel…?
A 10 eieren
B 50 eieren
C 200 eieren
19 Sinds 1979 krijgen orkanen namen van…?
A meisjes of jongens
B alleen nog meisjes
C alleen nog jongens
20 De rots Ayers Rock in Australië…?
A was oorspronkelijk een vallende ster
B veranderd door de zonstand van kleur
C is het overblijfsel van een orkaan
21 Het gewei van een mannelijk hert kan een lengte hebben …?
A van wel 1 meter
B van wel 2 meter
C van wel 3 meter
22 Hoe houden Aziatische tafeltennissers hun bat vast...?
A zoals men iemand een hand geeft
B tussen wijsvinger en middelvinger
C met duim en pink aan de onderkant
23 Wat ligt evenwijdig aan de evenaar op het noordelijk halfrond..?
A de equator
B de kreeftskeerkring
C de steenbokskeerkring
24 Stropers verkopen de de neus van de witte neushoorn om…?
A er beeldjes van te maken
B er medicijnen van te maken
C bestek van te maken
25 De bekende ‘Orient Express’ rijdt sinds 1889 tussen…?
A Parijs en Istanbul
B Moskou en Wenen
C Rome en Sofia
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“Meester Panken” Deel 11
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.
Op 29 april (1877) is te Westerhoven, ten
herberge van A. Driessen een concours met den handboog, het
eerste dat immer hier heeft plaats gehad, gehouden. Er namen 18
gezelschappen, waarvan dat van Tongelre het eerstkomende was,
deel. Het gezelschap Regt door Zee te Gestel won den eersten,
Concordia te Waalre de 2e, de Vriendschap te Aalst den 3e,
Adrianus Bruins van de Menapiers te Bergeijk den 4e, dit laatste als
ereteken. Ik heb een groot deel van die dag op het feest
doorgebracht en was de eerste die een toegangskaartje nam.
Op 15 juli 1877 bereikte Jacobus Verkoijen te Westerhoven geboren
en woonachtig, de leeftijd van 90 jaren. Lange tijd arbeid hij des
zomers als metselaar in Holland en in de overige maanden des jaars
als landbouwer op zijne boerderij. Hij bezit nog een sterk gestel en
alle zijnde geestvermogens.
Op de eerstgenoemde dag hield de pastoor voor de preek een
toespraak wegens dit zeldzaam voorrecht, zomede de volgende
ochtend op het altaar toen een mis voor de jubilaris werd
opgedragen, waarin een nieuw kazuifel de eerste maal gebezigd en
veel volk uit de parochie tegenwoordig was. Verkoijen in een
versierd rijtuig kerkwaarts gereden zong in het begin en het eind
der mis als korist mede, dit laatste deed hij 80 jaren, want zijn
vader die hier 46 jaren voorzanger is geweest had zijn kinderen al
vroeg de zangkunst geleerd. Sinds 1854 is hij voorzanger. Als
oudsten inwoner en vooral met het oog op zijn langdurige dienst als
kerkzanger hadden de buren en anderen bij zijn woning, in de
dorpskom en op het oksaal doelmatige versieringen, opschriften
enz. aangebracht.
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In de Meijer. Courant van 18, Prov ’s Bossche van 21 en andere
nieuwsbladen is deze feestviering medegedeeld.
Den 15e juli 1878 feliciteerde ik te Westerhoven Jacobus Verkoijen
op zijn ’91 verjaardag. Hij is nog zeer gezond.
Panken gaf aan in okt 1878:
Zondagochtend 8 dezer stierf alhier Jacobus Verkoijen in den
ouderdom van 91 jaren en bijna 5 maanden, aan een beroerte of
lamheid, een week daarvoor bekomen. Tot hiertoe bezat hij een zeer
krachtig gestel en een goed geheugen. Ruim 38 jaren ging ik nu en
dan met hem spreken. Bij zijne begrafenis en uitvaart, op 10n,
droegen christen zijn lijk, toen daarmede de dorpskom genaderd was
en zongen treurmuziek aan zijn graf, om hem als voorganger eer te
betoonen.
Op dezelfde dag is te Knegsel Maria Neutkens begraven, die zaterdag
tevoren door haren broeder per kar uit Westerhoven was derwaarts
gevoerd, terwijl zij een kwijnende ziekte had en er beter kon
opgepast worden, doch zij stierf er reeds den volgende morgen.
Van donderdag 5 tot en met 13 dezer maand werden dagelijks te
Westerhoven wegens een of ander lijk de doodsklokken geluid.
De volgende keer gaan we weer verder met Meester Panken.
Jacques van Veldhoven
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HARTWIJZER WESTERHOVEN
WEET JIJ WAT JE MOET DOEN BIJ EEN HARTSTILSTAND?
Je hoopt het nooit mee te maken, maar per week krijgen 300
mensen in Nederland een hartstilstand. Weet jij
wat je moet doen als je iemand in elkaar ziet
zakken? Wist je dat 75% van de reanimaties in de
thuissituatie plaats vinden? En dat ELKE seconde
telt. Hoe eerder wordt gestart met het geven van
borstcompressies in combinatie met beademingen
en het toedienen van een schok via een AED hoe
groter de kans van overleven.
COTA organiseert in samenwerking HartWIJzer WEsterhoven
reanimatiecursussen van het Rode Kruis in Westerhoven. In deze
basiscursus leer je: hoe je een hartstilstand herkent, wat je als
eerste moet doen en hoe je reanimeert en een AED gebruikt. Ook
zal er aandacht worden besteed aan de app hartslagnu.nl, waarmee
burgerhulpverleners (met een reanimatiediploma) worden
opgeroepen door de meldkamer 112. Een reanimatiecursus kan
door iedereen worden gevolgd vanaf 12 jaar. Na afloop krijg je een
certificaat van het Rode Kruis. Vanzelfsprekend worden alle COVID19 hygiënemaatregelen gehanteerd. De cursussen worden gegeven
bij COTA, Leemskuilen 1g, 5563 CK Westerhoven. Maximaal 6
cursisten per cursus. Indien je aanvullend bent verzekerd kan het
zijn dat de kosten worden vergoed door je zorgverzekeraar.
Data en tijden:
Za 10 juli
Wo 14 juli
Do 22 juli
Di 27 juli

Reanimatie basis 9.00-13.00u
Reanimatie basis 18.30-22.30u
Reanimatie herhaling 19.00-21.00u (alleen te
volgen indien je in bezit bent van een geldig
reanimatie certificaat)
Reanimatie basis 18.30-22.30u

Opgave en meer info bij Marcel Gladdines (EHBO/reanimatie
instructeur); mgladdines@rodekruis.nl
De werkgroep HartWIJzer Westerhoven houdt zich bezig met alles
op het gebied van reanimatie en AED’s. Belangrijkst doelstellingen
zijn: het geven van voorlichting (particulieren en ondernemers), het
aanbieden van reanimatiecursussen, zorg dragen voor voldoende
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AED’s en spreiding van de AED’s in de kern Westerhoven en zorg
dragen voor voldoende Burgerhulpverleners via Hartslagnu.nl.

do. 19 augustus, uiterste datum inleveren kopij MikMak
september 2021
za. 28 augustus, de MikMak september 2021 verschijnt

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

- 32 -

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS & ADRESSEN
Alarmnummer
Politie
Gemeenschapshuis
Steunpunt ouderen
Huisarts

politie/brandweer/ambulance
algemeen
De Buitengaander
Hoefzicht
Dr. Th. Schoone
spoednummer
ShoKo huisartsenpost
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
040-2660505
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

