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Kerkberichten
Beste Westerhovenaren
Sinds 2 september 2021 ben ik een nieuwe
inwoner van Westerhoven geworden. Als priester
ben ik op meerdere plaatsen werkzaam geweest in
ons mooie Noord Brabant, bisdom
’s Hertogenbosch.
Ik ben hier gekomen om te gaan werken als priester in een grote
parochie bestaande uit 6 kerkgemeenschappen, die wij met de
moderne term kernen noemen.
Ik woon wel in een van de mooiste dorpen in deze regio,
Westerhoven.
Vanwege Covid 19 ben ik nog niet op veel plaatsen geweest. Zodra
de situatie verbeterd is zal ik de kans grijpen om de mensen beter
te leren kennen als ik hen ga bezoeken.
Samen zijn wij sterk. denk maar aan de touwen aan de masten en
op de boten. Die touwen bestaan niet uit een grote dikke draad
maar uit honderden touwtjes die samen verweven zijn met elkaar.
Zo bundelen ze samen de krachten en kunnen de stormen
doorstaan.
Als jullie het fijn vinden om met mij een gesprek te voeren, dan
mag je mij gerust bellen tel. 06-16686869. De deur van de
pastorie staat wijd open en de koffie staat klaar. Ik ben priester niet
alleen voor de gelovigen maar ook voor mensen die niet geloven.
Wij leven in de Advent tijd. De tijd dat de Christenen wachten op de
komst van Jezus die ruim twee duizend jaar geleden is geboren in
de stal van Bethlehem.
Niet alleen de Christenen vieren dit grote feest maar een ieder viert
tegenwoordig dit grote kerstfeest, gelovigen en niet gelovigen.
21 December is de kentering tussen duisternis en het licht. Want
vanaf 21 december zal de zon een andere stand aannemen, zodat
de dageraad eerder te zien zal zijn voor ons mensen in het westen.
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Dat wil zeggen dat de dagen steeds langer worden en de nachten
korter....
Ik wens alle inwoners van Westerhoven een Gezegend Kerstfeest en
een gezond en gelukkig 2022.
Warme groet
Kapelaan Pietrô Nguyen

Kerst-Nieuwjaars programma
H. SERVATIUS WESTERHOVEN
Zondag 26 december Tweede Kerstdag 11.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 2 januari 11.00 uur: Eucharistieviering
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Hoefzicht bericht
december 2021

Hallo lezers van de MikMak
Normaal treft u op deze pagina de activiteiten kalender van
Hoefzicht aan.
Helaas, corona zorgt ervoor dat wij alle activiteiten hebben gestopt.
Vanwege de hoog oplopende besmettingen in Westerhoven en de
doelgroep die Hoefzicht huisvest, vindt het bestuur van Stg.
Hoefzicht het niet verantwoord de activiteiten doorgang te laten
vinden. Ook Stg. Oktober heeft besloten de dagopvang op de
vrijdagmorgen op te schorten tot nader bericht.
Het is nu eenmaal niet anders, we zullen het ermee moeten doen.
De berichten geven nu een soort stabilisatie van de positieve
besmettingen aan. We kunnen alleen maar hopen dat dit doorzet.
We wachten de persconferentie en de ontwikkelingen maar af.
Langs deze weg willen we iedereen fijne Kerstdagen wensen en een
gezond 2022!
Harrie, Wim, Jan, Jeannette en Elly
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De kerst- en nieuwjaarstijd
In mijn jeugd was de kersttijd voor een deel anders dan nu. De
nachtmis was nog echt midden in de nacht en als we daarvan terug
waren had moeder voor warm eten gezorgd. Dat was vaak konijn in
rode wijnsaus. Het konijn kwam uit onze eigen hokken en was door
mijn vader geslacht, iets wat nu nog maar zelden gebeurt.
Het liedje van Youp van het Hek over Flappie was aan ons niet
besteed, want wij wisten allemaal dat onze konijnen om op te eten
waren. De kerk zat altijd helemaal vol met die dagen en wij gingen
ook nog een keer naar de kerststal in de kerk kijken.
We kregen altijd wat muntjes om in het knikengeltje te stoppen. Is
dit beeldje er nog?
De oudste kerststal in huis werd gemaakt van allerlei dozen en
grotpapier. De grote beelden werden op de juiste tijdstippen erbij
gezet: het kindje Jezus pas met kerstmis en de 3 koningen kwamen
pas dichtbij te staan tegen 6 januari.
Hierna heeft mijn vader nog een nieuwe kerststal gemaakt van een
omgekeerde houten keukenstoel. Dat klinkt misschien raar, maar
het zag er mooi uit. Deze kerstbeelden zijn intussen heel oud en
nog steeds in de familie.
De kerstboom was altijd met kluit en kwam zoveel mogelijk uit
eigen tuin of van familie. Later werd deze ook wel eens gekocht van
een plaatselijke club of iemand met een veldje.
In de boom werden de gekleurde lichtjes opgehangen, er was er
altijd wel eentje kapot en dan bleef het helemaal donker. Dus
proberen welke lampje de boosdoener was en een reserve lampje
erin. In de boom hingen glazen versieringen die nog van mijn opa
en oma geweest waren. Ook al deden we nog zo voorzichtig, er zijn
er toch wel een aantal kapotgegaan. Maar ook daarvan zijn er nu
nog in de familie.
De piek kwam niet altijd op de top van de boom te staan, want dan
groeide de boom later niet meer goed door.
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Het eten was helemaal zelf gemaakt. Mijn moeder maakte alles zelf:
vleeskroketten, konijn, pudding. En het cakebeslag voor de tulband
likten we graag op. Die tulband gaarde op het gasstel in wat een
‘wonderpan’ genoemd werd.
Iedereen stuurde kerst- en
nieuwjaarskaarten naar familie.
Op die kaarten stond toen nog
’een zalig kerstmis’.
Er was al helemaal geen sprake
van kerstcadeautjes.
Van oudejaarsavond herinner ik
me niks toen ik nog heel klein was. Ik lag gewoon in bed.
Maar op Nieuwjaarsdag gingen we allemaal opa nieuwjaar wensen
en dan kregen we een gulden van hem voor in de spaarpot.
Ik heb ook nog even het Driekoningen-zingen meegemaakt.
Verkleed in oude gordijnen, met papieren kronen en eentje met wat
schoensmeer op het gezicht.
Hieronder staat het liedje in dialect.
Driekoningen, Driekoningen,
Geef mij ne nieuwen hoed.
M’nen ouwe is verslete,
‘smoeder mag ‘t nie weten.
‘svadder hègut gèld,
Al op de taffel geteld.
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Later vlogen wij allemaal uit, maar vierden we kerst nog in het
ouderlijk huis. Er werden allerlei tafeltjes en krukjes aangeschoven
om ook de kleinkinderen te laten zitten.
Iedereen verzorgde een paar gerechten. Toen ik bij de groentes ook
spruitjes op tafel zette, riep mijn ene broer uit: ‘wie kookt er in
vredesnaam spruitjes voor kerstmis !!’
Na het eten werd samen de afwas gedaan en werd er een
wandelingetje gemaakt om het eten wat te laten zakken.
In de tegenwoordige tijd is kerstmis voor veel mensen geen
christelijk feest meer, maar een tijd van gezellig samen zijn.
De kerstspullen liggen al in september bij het tuincentrum en ook
Sinterklaas wordt verdrongen door de kerstcadeautjes. De
kunstkerstbomen zijn in de meerderheid en elk jaar is er een laatste
mode in de kerstversieringen. En vergeet de lelijke kersttruien niet!
De kerk wordt minder bezocht en op het kerkplein staat al jaren een
aparte kerststal, nl. een Indiaanse tipi.
De oorsprong van deze kerststal ligt bij toenmalig tentenatelier
Rogubein.
Er zijn nu zoveel kerststallen in de Kempen, dat er een
kerststallenroute is.
Er zijn in ons dorp en daarbuiten ook georganiseerde wandelingen
op 2e kerstdag, daar wordt goed aan deelgenomen.
Het sturen van kerst- en nieuwjaarskaarten is wat afgenomen. Veel
mensen sturen een appje, email of zetten iets op facebook. Als men
al een kaartje stuurt, dan staat er vaak ‘Merry X-mas’ op.
Wat eten betreft is half Nederland aan het gourmetten en er wordt
ook veel buiten de deur gegeten.
Toch blijft nog steeds het belangrijkste dat we gezellig samen zijn.
We overdenken het afgelopen jaar en hopen dat het nieuwe jaar ons
en de mensen waarvan we houden veel geluk, gezondheid en liefde
brengt.
f.v.
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Westerhoven Events
Met de site WesterhovenEvents, bedoelt voor en door
Westerhoven, proberen wij je
zo goed en breed mogelijk te
informeren over het reilen en zeilen van al het gebeuren in
Westerhoven. Deze nieuwe site is alweer twee jaar in de lucht en
kende in die tijd zo’n 25.000 bezoekers en een 53.000 pageviews.
De site is via de computer, tablet, telefoon en socialmedia links te
raadplegen via het adres www.westerhoven-events.nl
Uitgangspunt van de site is de Westerhovense evenementen
kalender. Op deze kalender worden alle Westerhovense
evenementen geplaatst, zodat je altijd op de hoogte bent van
hetgeen er allemaal in ons dorp te beleven valt. Ook kun je bekijken
of evenementen niet op eenzelfde datum gepland worden. Je kunt
jouw evenement op eenvoudige wijze aanmelden. Plaatsing van en
nieuws rondom een evenement is altijd gratis.
De site is, naast de evenementen kalender, een web platform
waarop vele links naar Westerhovense verenigingen te vinden zijn.
Ook wordt er aandacht besteed aan zaken zoals Westerhoven in het
nieuws, de Westerhovense Kwis, de digitale MikMak, wandel- en
fietsroute rond Westerhoven, het huizenaanbod, de horeca en
allerlei verdere wetenswaardigheden. De site wordt ook veelvuldig
voor diverse verenigingen gebruikt die iets via de webshop aan
willen bieden. Dit varieert van tickets voor de Pietenspeurtocht tot
webshops van De Buitengaander enz.
De inhoud en kwaliteit van Westerhoven-Events staat of valt met de
actualiteit en de volledigheid. Daarom wordt aan elke organisator
van een evenement verzocht om, via de homepage van de site het
evenement aan de redactie door te geven. Dit is heel eenvoudig te
doen via het formulier op de homepage. Het evenement wordt zo
spoedig mogelijk op de site geplaatst en diverse keren gepromoot
via social mediakanalen.
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Heb je een blog of vlog? Stuur deze naar
info@westerhovenevents.nl en deze wordt, eveneens gratis, op de
site geplaatst
Wil je graag weten wat de Westerhoven-Events site te bieden heeft:
kijk dan zelf eens op
www.westerhoven-events.nl
Met vriendelijke groeten,
De Westerhoven-Events redactie

Filmclub Westerhoven zoekt een
nieuwe eindredacteur.
Na 17 jaar actief te zijn geweest voor de
Filmclub Westerhoven, heeft Wim van Schaik
besloten om zijn camera en
montageapparatuur aan de
wilgen te hangen. Wim heeft in de afgelopen 17 jaar
menig Westerhovense activiteit en evenement met
zijn camera gevangen en de geschoten films op een
vakkundig gemonteerd tot het jaarlijkse
Westerhovense filmjournaal. Hiervoor zijn we Wim
erg dankbaar. Zo heeft Wim op een perfecte wijze de
Westerhovense geschiedenis op film vastgelegd.
Om dit ook voor de toekomst te waarborgen is de Filmclub op zoek
naar een vervanger voor Wim.
Hetgeen er van de eindredacteur verwacht wordt is dat er bij
Westerhovense activiteiten/evenementen, samen met de collegae
filmclubleden opnames worden gemaakt. Het coördineren van inzet
van de Filmclub, het monteren van films en deze voorzien van
muziek behoort tot het takenpakket van de eindredacteur.
De noodzakelijke apparatuur is beschikbaar vanuit de filmclub.
Hou je van filmen, dan kun in deze rol een perfecte hobby vinden.
Wil jij die rol in gaan vullen dan horen we dit uiteraard graag van
jou.
Heb je interesse neem dan contact op met De Buitengaander in de
persoon van Marloes van Beek. Zij is bereikbaar onder het nummer
040-2013961 of via www.info@buitengaander.nl
-9-

Fietsmaatjes Westerhoven

– laatste nieuws -

WIJ in Westerhoven hebben de
afgelopen tijd niet stil gezeten.
De werkgroep “Fietsmaatjes
Westerhoven” heeft hard gewerkt
aan de realisatie van het project..
Fietsmaatjes gaan fietsen met dorpsgenoten die er graag op uit
gaan maar dat niet meer zelfstandig kunnen. Deze mensen worden
gekoppeld aan vrijwilligers, die net zo graag op de fiets stappen en
de gasten kunnen helpen. Samen trekken ze er op uit op een duofiets met elektrische trapondersteuning: een e-bike waarbij je naast
elkaar zit.
Het plezier staat bij iedereen voorop. Het contact op de fiets. De
aanspraak die je hebt op zo’n bijzondere fiets. Gezond buiten in
beweging zijn. Daar fleurt iedereen van op: gasten én vrijwilligers.
Inmiddels zijn de nodige financiën beschikbaar en zijn er twee duofietsen en bijbehorende zaken aangeschaft. De fietsen worden eind
december geleverd. Mooi om te zien hoeveel steun en bijval we
krijgen vanuit Gemeente Bergeijk, de Dorpsraad, Vereniging
Collectief Westerhoven. De Rabobank, VDL en de stichting
Hoefzicht om het project te kunnen starten. Landelijke instanties als
het Oranjefonds en stichting RCOAK hebben inmiddels ook het
project financieel ondersteund.
Ook willen wij via crowdfunding jou, als Westerhovenaar graag
vragen om jouw financiële steun.
Ook in de praktische zaken zien we een grote betrokkenheid. We
hebben de familie Coppens bereid gevonden om een garage aan de
Heijerstraat ter beschikking te stellen voor de stalling van de
fietsen. Onze fietsenmaker Gerard Huybers gaat zorgen voor het
onderhoud en de technische ondersteuning. Ook hebben zich
inmiddels al 10 vrijwilligers aangemeld om samen met een maatje
te gaan fietsen.
Wil je als vrijwilliger of gast mee gaan fietsen, of het initiatief
financieel ondersteunen? Meldt je aan of doneer jouw crowdfunding
bijdrage via www.fietsmaatjes-westerhoven.nl
Als vrijwilliger krijg je een opleiding om veilig en verantwoord met
de fiets en je maatje de weg op te gaan. Het plan is om volgend
jaar als het weer het toelaat, te kunnen starten met fietsen.
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Tijdens het Westerhovens
Winterfeest 2022 vindt de
introductie van
“Fietsmaatjes
Westerhoven” en de
Duofietsen plaats. U kunt
dan nader kennis maken
met de fietsen en de
plannen van “Fietsmaatjes
Westerhoven”.
De werkgroep
“Fietsmaatjes
Westerhoven” in de
persoon van: Helma van
Gerven, Harrie Neutkens,
Frank Claas, Irma van den Heuvel en Pieter Bax wensen je fijne
feestdagen en een in alle opzichten goed, gezond en gelukkig 2022
toe.

SJVW bakt oliebollen
Op 31-12-2021 is
het weer zover!
Dan bakken wij van
SJVW (Stichting
Jeugd Vakantiewerk
Westerhoven) weer
onze overheerlijke oliebollen. Deze verkopen wij
op het terras bij het Wapen van Westerhoven, dankzij onze
samenwerking kun je tijdens het ophalen van jouw oliebollen
genieten bij een warm vuurtje en een lekker drankje. Het bestellen
van je oliebollen kan op de site: www.info-sjvw.nl, daar volg je het
stappenplan.
Let op! Er is alleen een mogelijkheid om online te bestellen, hier
betaal je dus ook al direct met IDEAL. Bestellen kan tot en met 30
december 2021.
De oliebollen zijn te koop per stuk voor €1,- maar ook is er de optie
om een (of meerdere) van onze voordeelzakken te kopen: 6 voor
€5,- en 13 voor €12,-. Met deze actie en onze opbrengsten steunen
wij de Westerhovense horeca!
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Een nieuwe prins in Koffiegat!

In Koffiegat ( Westerhoven ) is afgelopen
zaterdag 6 november 2021, Andre van Mierlo ( 54 )
uitgeroepen tot 65e prins van de Koffieleuters.
Dit gebeurde tijdens een drukbezochte “maestro” verkiezing in T
Wapen van Westerhoven, waarbij tot ieders verrassing een van de
orkestleden van de Drassers de nieuwe prins bleek te zijn.
Hij woont samen met Eric van Selst en is werkzaam bij Puro
hondenvoeding in Steensel.
Naast het bewerken van enige ha landbouwgrond is zijn grootste
hobby de muziek. Hij speelt euphonium bij Fanfare Irene in
Westerhoven en harmonie Sint
Jorisgilde in Meerhout-Gestel (
Belgie ).
Samen met zijn adjudant Schell,
de 18 jarige student
rundveehouderij Tim Schellens,
gaat hij onder de naam
Prins Pallieter carnaval in onder
de leus :

Efkes gin hôi, strôi of
bieten,
mer 4 doag van de
carnaval genieten.
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Jeugdprinsenpaar
Na een gezellige middag vol leuke en ludieke spelletjes zijn Daan
Kuijlaars en Demi Kwinten het jeugd-prinsenpaar geworden van
Koffiegat.
Zij gaan samen met de Pagatters, Prins Pallieter en Adjudant Schell
er een gezellig carnaval van maken.
Zij hebben ook een leus: Met prinses Demi en prins Daan

gaan we er met carnaval tegen aan.
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DE BUITENGAANDER BRUIST
Wat staat er in januari op het programma:
WORKSHOP ZELFCOMPASSIE
Zelfcompassie versus zelfkritiek.
We zijn vaak te streng voor onszelf.
Wat zegt jouw innerlijke stem tegen je? Wanneer we iets
onhandigs doen of zeggen is dat op zich al vervelend genoeg. De
innerlijke stem wordt geactiveerd en die geeft ons flink op de kop;
“stommeling”, “je kan ook niks, he”, “het wordt nooit wat met jou”…
vul maar in.
Deze innerlijke stem praat de hele dag door tegen je. Hoe is dat
voor jou, om dit de hele dag aan te horen? Wat doet het met je
zelfbeeld, je houding, je levensvreugde? De prijs is hoog, vaak is er
verlies aan plezier en kun je verbitterd raken, piekeren, angst of
somberheid ontwikkelen. Maar gelukkig kan het ook anders!
Niet hard, maar hart voor jezelf
Zelfcompassie is de tegenhanger van zelfkritiek. Je accepteert jezelf
zoals je bent, met al je goede kanten en ook je tekortkomingen.
Vanuit vriendelijkheid en mildheid kijk je naar jezelf. Je bent
betrokken bij jouw pijn en lijden en bent bereid om hierin
verantwoordelijkheid te nemen. Je erkent en herkent hoe het met
je gaat en wat je nodig hebt. En vanuit zachtmoedigheid doe je wat
nodig is, je draagt zorg voor je zelf.
Gun jij jezelf een liefdevoller en vrijer leven met minder
oordelen..?
Wil jij met compassie voor jezelf zorgen? En van daaruit je grenzen
- 14 -

beter aan kunnen geven? Wil jij je innerlijke criticus beter
herkennen en hem vriendelijk kunnen bedanken voor zijn werk en
een halt toe kunnen roepen? Of wil je ontdekken hoe je
vriendelijkheid en compassie kunt brengen naar moeilijke
ervaringen in je leven en hoe jij jezelf kunt steunen?
Doe dan mee met deze workshop en maak kennis met
zelfcompassie. Door Laila Visser-Hebing
Met zelfcompassie krijg je een leven met meer rust, vertrouwen,
liefde/compassie, innerlijke kracht en plezier!
Datum: vrijdag 14 januari 2022
Aanvang: 09.30 uur
Kosten: € 20.- (all incl.)

THEE PROEVERIJ

Geïnteresseerd in thee en benieuwd
naar de wereld achter dit bekende
drankje?
Sluit dan aan bij deze leuke èn
lekkere activiteit!
Linda Cebrian van Het Zuyderblad uit Soerendonk is thee
sommelier. Zij ging voor haar passie en droom en begon de eerste
thee plantage van Nederland. Gewoon in Soerendonk. Linda is een
pionier en is nog lang niet klaar, ze is vastberaden om thee serieus
op de kaart te zetten. (www.hetzuyderblad.nl)
Thee is zo bijzonder!
Tijdens de proeverij ga je dit zelf ontdekken. Duikend in verhalen &
mythes en de bijzondere culturen waar ze uit voortkomen. Maar het
leukste is natuurlijk het proeven zelf. Welke theeklassen zijn er,
waar komen ze vandaag en hoe smaken ze? Hoe het nu zit met
cafeïne (of theïne) in thee, hoe zet je thee het lekkerst en hoe je
kunt voorkomen dat het bitter smaakt en nog zoveel meer.
- 15 -

De prijs is per persoon, inclusief thee en bijpassend lekkers en
duurt ongeveer 2,5 uur.
Datum: vrijdag 14 januari 2022
Aanvang: 19.30 uur
Kosten: € 20.- (all incl.)

BLOEMSCHIKKEN WORKSHOP
Fleur je interieur met een bloemschik workshop onder leiding van
Anne Baeten – Liebregts (van Liebregts en Liebregts
bloemsierkunst).
Een heerlijk avondje uit, alleen of met een gezelschap, schrijf nu in
voor gezelligheid en creativiteit. Vrees jij dat je daar niet voor in de
wieg gelegd bent? Geen enkel punt hoor, onder Annes leiding maak
ook jij er iets moois van. Zeker weten!
Let op: Breng je eigen snoeischaar mee. Overige materialen
zitten bij de prijs inbegrepen evenals koffie / thee, drankje en
lekkere snoeperij.
Datum: vrijdag 19 januari 2022
Aanvang: 19.30 uur
Kosten: € 37.50 (all incl.)
Inschrijven voor workshops kan via buitengaander.nl of
westerhoven-events.nl

AGENDA Januari
09
14
14
22
28
29

jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.

Westerhovens Winterfeest; even iets anders
Workshop Zelfcompassie
Workshop Thee proeverij
Zitting CV De Koffieleuters
Zitting CV De Koffieleuters
Zitting CV De Koffieleuters

Meer informatie kun je vinden op onze website
www.debuitengaander.nl .
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WESTERHOVENS WINTERFEEST
09-01-2022
Actief Winterfeest:
Op zondag 9 januari
slaan we het
traditionele
Westerhovens
Winterfeest nog één
keertje over. Maar
Westerhoven zou
Westerhoven niet zijn
als we daarvoor met
z’n allen niet een leuk
alternatief bedacht
zouden hebben.
Natuurlijk hebben we dat! Op zondagmiddag, vanaf 13.00 uur is er
een wandeltocht van ongeveer 5 kilometer door Westerhoven met
op verschillende plaatsen een deel van de hapjes en drankjes die we
anders op het plein verkopen. Ook andere activiteiten kun je
onderweg tegenkomen want de deelnemers aan het Winterfeest
hebben zich deze ronde verspreid over de route dus dat is
gegarandeerd gezellig. De locaties zijn herkenbaar aan de vlag die
er wappert. En het is als vanouds lekker in de buitenlucht. We willen
voorkomen dat er clusters ontstaan, daarom is het een familiair
doorstroomfeestje, zonder vuurwerk en draaimolen. De wandelroute
heeft een bepaalde looprichting. Dit alles is te vinden op de flyer die
bij jullie in de brievenbus gaat vallen.
Om de wandelroute extra feestelijk te maken verzoeken we de
aanwonenden van de route de voortuin of voorgevel een feestelijk,
winters aanzien te geven. Lampjes, vuurkorf, kerstversiering, het
kan allemaal om de zaak op te leuken. Dat geeft de wandelaars veel
te kijken onderweg.
Let dus op je brievenbus met de Winterfeestflyer en de
Winterfeestwandelroute.
Bubbels:
De bedoeling is dat je met je eigen bubbel de tocht volgt en niet
bij andere bubbels aansluit, zowel tijdens de wandeling als bij de
kraampjes. We doen op een beroep op ieders verantwoordelijkheid.
Het blijft dus bubbelen alleen zit het niet in een flûte.
- 17 -

Enveloppenactie:
Wat is een Winterfeest zonder de enveloppenactie van Pietje Val?
Het spreekt voor zich dat Piet en kompanen weer hard gewerkt
hebben om een grandioos Prijzenfestival op jullie los te laten. Het
goede doel voor dit jaar is Fietsmaatjes-Westerhoven. Onder
Piet’s motto: ‘MET EEN DUOFIETS IN HET VIZIER, VOOR IEDEREEN
VEEL VERTIER’ hopen we heel veel enveloppen te verkopen.
Fietsmaatjes-Westerhoven zullen onderweg een ‘aan-te-schaffen’
DUO-fiets presenteren waarmee straks vrijwilligers en mensen die
niet (meer) zelfstandig kunnen fietsen samen mooie tochtjes
kunnen maken. (zie ook www.westerhoven-events.nl / Fietsmaatjes
Westerhoven).
Ben je nieuwsgierig naar de prijzen? Neem een kijkje in de etalage
bij De Buitengaander. En de enveloppen zijn, net als vorig jaar, weer
online te bestellen: € 1,- per stuk of 11 stuks voor € 10,-. De
bezorging van de enveloppen gebeurt op zaterdag 8 januari.
Één plekje in de route kunnen we dan ook wel verklappen: de tocht
voert langs de kraam bij Piet waar je ook nog extra enveloppen kunt
kopen en de prijzen direct af kunt halen. Neem je prijswinnende
loten dus mee op je Westerhovens Winterfeest Wandeltocht.
Consumptiekaart:
Om het onderweg gemakkelijk te maken werken we met
stempelkaarten. Deze koop je vooraf via de website:
www.westerhoven-events.nl
De stempelkaarten zijn te koop met 5 of met 10 consumptiebonnen
en kosten respectievelijk € 5, en € 10,-.
Ook de bestelde stempelkaarten worden op zaterdag 8 januari
thuisbezorgd.
Onderweg kun je de versnaperingen, ter waarde van 1 of 2
stempels, kopen met de stempelkaart. Ter plaatse wordt dit
afgestempeld.
De tocht is vanaf een zelf te bepalen startpunt te lopen, in de
aangegeven richting. Het is aan te raden om na 16.00 uur niet meer
te starten want om 17.00 uur zijn de kraampjes gesloten.

Hup hup, allemaal in de benen, we zien elkaar
onderweg! Tot dan!!
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NIEUWS VAN FANFARE IRENE
Fanfare Irene Westerhoven 70 jaar
Fanfare Irene, SPIL in de Westerhovense
samenleving!
Coronatijd
De actuele Corona-golf maakt het lastig om te
blijven oefenen met de orkesten. Toch vinden we steeds weer
oplossingen zodat we muzikaal actief kunnen blijven.
Voor de jeugd hebben we nu de oplossing gevonden om op
zaterdagmiddag in de zaal van de Buitengaander te repeteren.
Uiteraard houden we ons secuur aan alle voorgeschreven
maatregelen zoals mondkapje, desinfecteren van handen en afstand
houden. Voor de kinderen is dit een fijnere oplossing dan digitaal
repeteren. Met het grote orkest zijn we wel weer digitaal gegaan, in
groepjes repeteren we de stukken onder leiding van onze dirigente
Karin van Dijk.
Inmiddels hebben we ook een aantal kinderen op blokfluit les, zij
hebben zich ingeschreven via Sjors Creatief en krijgen de
basisvaardigheden aangeleerd op dinsdagmiddag. Ook zij zijn erg
enthousiast.
Ontvangst Sint-Nicolaas
Ook dit jaar heeft het Sint-Nicolaas comité een beroep op ons
gedaan om de intocht van de Goedheiligman een muzikaal tintje te
geven. Op zondag 21 november hebben we als ook verleden jaar
weer op de route van
de GezinsSinterklaastocht een
muzikale groet gebracht
aan de Goedheiligman
en de (groot)ouders
met de kinderen. Op de
foto een aantal leden
van ons
Leerlingenorkest o.l.v.
dirigente Maria Smets.
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Afscheid Lid van Verdienste
Helaas moesten wij wederom afscheid nemen van een van onze
leden, Lies Kuylaars Bos. Jarenlang zette zij zich in voor onze
fanfare: opslag van materialen op zolder, verzorgen van koffie en
broodjes bij onze oudijzer-acties en als lid van de Verjaardagenclub.
Verder was zij een van de enthousiaste toehoorders bij onze
optredens. We hebben Lies op gepaste wijze muzikaal herdacht.
Lies ontzettend bedankt voor alles.

Kerstfeest en Oudjaar
Ook in een jaar als dit met het
Covid-19 virus in ons kielzog
vliegt de tijd. Over enkele dagen
is het al weer Kerstmis en voor
je het weet oudjaar. We hopen
als fanfare Irene dat we komend
jaar weer wat normaler kunnen
repeteren en uitvoeringen
kunnen geven. Voor de steun
die wij het afgelopen jaar weer van u mochten ontvangen bedanken
we u nogmaals.
Voor u allen: Hele fijne feestdagen en een gezellig uiteinde.
Namens alle Leden, Dirigenten en Bestuur van fanfare Irene.
Als 30+40+50+er met muziek beginnen! Ja DOEN !!
Een prachtig voornemen voor het nieuwe jaar 2022.
Het plezier hebben in het samen musiceren staat daarbij voorop.
Informeer bij het bestuur of stuur een mail naar:
fanfare.irene@upcmail.nl
bezoek ook onze website: www.fanfarewesterhoven.nl

Muziek maken daar word je blij van!!
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Oranje Comité
Ook dit jaar was weer een jaar met beperkingen. Door het Covid-19
virus konden onze activiteiten op koningsdag slechts bescheiden
plaatsvinden. Samen met fanfare Irene hebben we aan de
achterzijde van t Hoefzicht op eenvoudige wijze toch aandacht
kunnen schenken aan de verjaardag van onze koning
Willem Alexander. Er was toch nog aardig wat publiek en op 1,5m
afstand konden we samen o.l.v. van onze voorzitter n glaasje oranje
bitter heffen en de kinderen trakteren op een sinaasappel, een vast
gebruik.
Het Lente-Event
Ook deze activiteit kon in 2021 geen doorgang vinden en ook voor
2022 is dit allerminst zeker. We hopen uiteraard dat we nog een
mogelijkheid krijgen dit evenement op een leuke manier muzikaal in
te vullen. We wachten de maatregelen af.
Voor de komende Kerstdagen wenst het Comité u gezellige
dagen en een goed Uiteinde, tot in 2022.

Uw Oranje Comité
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Uit De Oude Doos – Mikmak 1985
10e jaargang – uitgave 10
Een jaar na de vorige Oude Doos editie
zitten we nog steeds in de coronatijd. We
maken van de gelegenheid gebruik nog
even terug te blikken in de tijd 1985.
Redactie destijds : Cor van de Mierden,
Marloes van Beek, Jo van Ampting, Peter
van Ham, Gerard Beckers, Louis Hendriks
en Leo Wijnen.
⚫ Pastoor Rijkers meldt dat zijn gedoopt in
november: Jan , zoon van Mattie KuylaarsHendrikx en Eveline, dochter van Wim en
Antoinette Peeters-Antonis.
Verder staan de Kerstvieringen uitgebreid
op de agenda.
⚫ De Gemeente attendeert ons op de komende verkiezingen
19 maart 1985 voor de gemeenteraad (red. ook nu weer een
actueel onderwerp voor 16 maart 2022 )
Politieke groeperingen die mee willen doen dienen zich schriftelijk
op te geven tussen 9 en 24 december.
⚫ In het Volkstuinencomplex 1 aan de Kerkebochten zijn de
percelen 1 en 6 vrijgekomen en in het Volkstuinencomplex 2 is
perceel 2 vrijgekomen. De kosten zijn 25 gld per jaar/perceel.
⚫ De Ster meldt dat i.v.m. de verbouwing van het gemeentehuis de
secretarie tijdelijk zal verhuizen naar trefpunt De Ster, aldus de
beheerders , Anneke, Pierre en Mien.
⚫ De Gemeente waarschuwt voor ‘plaagdieren’. Een goede en
succesvolle aanpak kan alleen verkregen worden als ook
omwonenden hun medewerking hieraan verlenen.
Het betreft hier, ratten, kakkerlakken en faraomieren?
⚫ In de rubriek Graag Gedaan, het verlenen van hulp, kan men een
beroep doen op Mevr. van Valenberg tel. 15103
⚫ Er zijn plannen om Oud-Westerhoven in een boek vast te leggen.
Oud-Burgemeester van Nuenen heeft flink wat tekst verzameld en
Frans Hoppenbrouwers zorgt voor gedichten. Foto’s, knipsels,
kaarten, medailles, artikelen enz. enz. tussen 1900 en 1950 graag
aanleveren bij Willy Roelofs.
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⚫ Bespreking Valentinusdag 1986, 09 dec. op het klooster.
⚫ In 1986 zal het eeuwfeest kerkgebouw gevierd gaan worden,
de opening is op 25/26 jan en afsluiting 19/20/21 september.
Het volledige programma volgt nog in januari.
⚫ Foto-onderwerp van deze maand is het kerkplein.
Het betreft de herinrichting van het dorp, de omgeving
van het kerkplein, pastorie, gymzaal enz.
⚫ De brandweer vers van de pers, geslaagd :
Brandwacht 1e klas : Henk Smolders en Siem v/d Zanden
Brandwacht 2e klas : Jos , Crist en Toon Smolders
⚫ HvdK verblijdt de lezers met een artikel over Vogels in de
Wintertijd. Welk voer is geschikt en strooi geen voer op de grond,
dit om geen ratten en muizen, ‘s-nachts te lokken.
Bij sneeuw hoeft u geen water te geven echter wel bij vorst.
⚫ De opbrengst van de kledingactie Stichting Mensen in Nood
was 4000 kg. Bedankt: mevr. Gilsing, Kuijlaars en Beltjens.
⚫ De Raadsvergadering : voorwaarden aan het voortbestaan van de
dagrecreatie op de Kempervennen. Dhr. Geerts stelde een
pasjessysteem voor met korting voor de Westerhovenaren. (red.
top) Verder een discussie over de bodemverontreiniging
door overbemesting en de aanleg van kabeltelevisie. Ook zal het
aantal arbeidsplaatsen in het gemeentehuis geleidelijk worden
uitgebreid naar 14 mede door de arbeidstijdverkorting.
⚫ Dan natuurlijk de strip met Hum en Dinges. Deze keer moet Hum
de Sinterklaas vervangen, het is te glad. Gelukkig had Dinges nog
wel wat lappen liggen en ne stok enz.. Dan op pad, bij gebrek aan n
pert dan mar mee de fiets. Bij dn burgemeester werd n raam
geforceerd, de schoorsteen was geen optie. Door het glasgerinkel
werd al snel de politie gealarmeerd. Nee, Hum als de Sint was geen
succes.
⚫ In de Kroniek van CvdM kwam ook de intocht van Sint-Nicolaas
aan de orde. Een rondje met de vrolijke klanken van de fanfare,
met handschoenen vanwege de kou, de Sint er achter aan in een
Mercedes (red. vast met verwarming ). Bij t gemeentehuis had Frits
ondertussen de speakers al ingesteld voor de toespraak van
burgemeester Jack van Beek (red. ja mijn naamgenoot )
afgewisseld met die van de Goedheiligman.
⚫ De redactie meldt dat de Mikmak binnenkort 10 jaar bestaat en in
december er een jubileumuitgave komt.
Verder kunnen ex-westerhovenaren de Mikmak in de bus krijgen
tegen een vergoeding van 25 gulden per jaar.
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⚫ Groep 8 heeft weer kinderpostzegels verkocht en wel voor een
bedrag van 4052,50 gulden. Dank namens Sandra een Nancy.
⚫ In het Knaakje, doen de beheerders van de Ster een oproep voor
overtollige grote kamerplanten.
Gevraagd werd ook naar cadeau-tips voor surprises:
bv. een jaarabonnement op de Mikmak, volkstuintje, tegoedbon,
een kaartje voor de carnavals-zitting, kerstboomverlichting of een
intekenbon voor het fotoboek van Westerhoven.
⚫ In pagina met enkele foto’s van Ken Uw Dorp
⚫ De koffieleuters vermelden de voorverkoop, op 26 dec. in café ’t
Centrum, van de Zittingsavonden. Kosten 6,50 gulden p/p.
⚫ Op 14 dec. is er een Vijf tegen Vijf spel in de gymzaal.
5 oudere vrouwen nemen het op tegen 5 oudere mannen!
⚫ Wetac meldt dat er sinds 4 november weer op maandagmiddag
getafeltennist kan worden in café t Centrum bij Jos en Mia de Wit.
Kosten voor het gebruik van tafels , balletjes en batjes voor deze
middag zijn, 1 gulden p/p.
⚫ Dde Valentijnruitertjes hadden een concours op 27 okt.
Bij de Dressuur was er een 1e prijs voor Cristel Kwinten.
Op het Rayonconcours op 17 nov. waren er 1e prijzen voor
Tilly Beukers, Cristel Kwinten en Lilian Bartholomeus.
⚫ De Euro-Girls hebben bij bakkerij Leo van Poppel zesduizend
Koekjes gebakken. Op 23 nov. Werden de koekjes huis aan huis te
koop aangeboden en helaas moeste ze diverse mensen
teleurstellen, ze waren al snel uitverkocht.(red. vast erg lekker)
⚫ Het Tae Kwon Do kampioenschap in de Belleman op 1 dec met
demonstraties en spectaculaire breektesten word vermeld.
⚫ In het kader van de kinderboekenweek ging groep 8 per fiets op
woensdagmorgen 6 nov. naar de Bieb in Valkenswaard. Daar werd
uitvoerig uitleg gegeven hoe het er in een grote Bieb aan toe gaat
of werkt. Ook kregen ze leuke opdrachten, al met al een
interessante morgen.
⚫ De Doolhof was ook weer aanwezig alsook de kleurplaat en zoek
de 10 verschillen. (red. na ff zoeken ook gevonden )
⚫ Dan rest nog de Data kalender voor december en als laatste
de uitnodiging voor de Sint-Nicolaasviering voor de kinderen op 3
dec. die door de werkzaamheden in De Ster in café t Centrum
plaatsvinden waar iedereen door Jos en Mia gastvrij zal worden
ontvangen.
Namens het Mikmak team JB
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50 jaar Westerhoven!
Toen wij 51 jaar geleden in ons Renaultje 4 door de Kempen een
tochtje maakten, ontdekten we in een voor ons toen onbekend
dorpje een mooie bouwplaats in de Beukenlaan.
We waren vanuit Veldhoven via Riethoven gekomen en genoten van
de prachtige weg met heel veel berkenbomen erlangs. Later kwam
daar dwars doorheen de N 397.
De bouwplaats was voor 2 woningen onder 1 kap. Aannemer
Hoskens uit Bladel zou het gaan bouwen, van hem hoorden we dat
Bert en Martha van de Ven uit Diessen ook belangstelling hadden.
Zo is het dus begonnen.
Naast ons huis was een heel stuk wild weiland, met een smal paadje
er schuin overheen naar de Aarperstraat. Daarop stond een
bouwvallig grijs “onbewoonbaar verklaard” woninkje.
De Beukenlaan is een laan met prachtige beukenbomen, die 50 jaar
geleden nog redelijk klein waren.
Toentertijd was er nog geen riolering en ook geen trottoir.
Ook de Meanderstraat is pas later gekomen.
We hebben er een heerlijke tijd gehad.
Na 12 jaar kochten we het huis in de Ekkerweg, vooral om de grote
tuin, waar we biologisch konden tuinieren, en allerlei dieren konden
houden, zoals kippen en geitjes.
We verhuisden met de vrachtwagen van Frans Smolders “Frans
Bol”, en onze piano ging door het bos op de platte kar van Noud
Kuylaars en ik (Tineke) stond op de kar om de piano recht te
houden. Ha Ha. Zo reed Noud ons met zijn tractor naar de
Ekkerweg.
Toen een collega van Ad met de auto vanaf de Beukenlaan de weg
vroeg naar ons nieuwe huis werd hij door een Westerhovense
fietser door het zandpad Hoge Bochten naar de Ekkerweg gebracht,
waarna de collega dacht dat je alleen op deze manier bij ons huis
kon komen.
En nu wonen we dus vanaf Oktober 1971 in Westerhoven.
50 hele jaren, en nog steeds met een heel goed Westerhovens
gevoel!!!!
Tineke en Ad Volkerijk
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Kennisquiz deel 15
Vraag en Antwoord , test uw algemene
kennis op het gebied van Aardrijkskunde,
Wetenschap en Europa!!
1

2

3

4

5

6

7

8

De staart van een hagedis die hij gebruikt als verdediging..?
A breekt af en kronkelt nog na
B maakt cirkelvormige bewegingen
C bevat op het einde een gifnaald
Het speciale licht op de polen ontstaat door..?
A geladen deeltjes in de dampkring komen
B door weerkaatsing van de zon op de ijskap
C door de verbranding van vallende sterren
Het gedeelte water op aarde t.o.v. de oppervlakte..?
A bedraagt : een vierde
B bedraagt : de helft
C bedraagt : drie vierde
Welke stad heeft de metro het langst en het langste netwerk..?
A Parijs
B New York
C London
Darts zou ontstaan zijn als tijdverdrijf van boogschutters..?
A ze schoten dan op opgehangen hoeden
B ze mikten met de punten van pijlen op appels
C braken punten af en mikten op bodems van wijnvaten
Een kwal heeft een geleiachtig lichaam en bevat..?
A 10% water
B 50% water
C 95% water
Het gebouw in Knossos van Minos op Kreta was vroeger..?
A een tempel
B een badhuis
C een paleis
Het eiland Molokaï op Hawaï is vooral bekend om..?
A de gevonden resten van dinosaurussen
B de er naar toe gestuurde melaatsen
C de speciale plantengroei en diersoorten
- 26 -

9

10

11

12

13

14

15

De uitgestrekte naaldwouden in Noord-Europa en –Amerika..?
A noemt men de steppe
B noemt men de toendra
C noemt men de taiga
Aubergines zijn een belangrijk ingrediënt in..?
A Hongaarse goulash
B Grieks mousaka
C Spaanse paëlla
De apensoort Lemuren op Madagaskar noemt men ook wel..?
A de maki’s
B de mandrills
C de bavianen
Het exportproduct kopra op de Fiji-eilanden is..?
A bewerkt koper
B inkt uit inktvissen
C gedroogde kokos
Welk land is vooral bekend om zijn talrijke casino’s..?
A Andorra
B Luxemburg
C Monaco
Op de vlag van Canada staat het blad van een..?
A beukeboom
B esdoorn boom
C plataan boom
China kent vele dialecten, welk dialect is geen Chinees..?
A Mandarijnen-Chinees
B Tagalog-Chinees
C Kantonees-Chinees

De antwoorden vind je verderop in de Mikmak, succes JB

Kerstboomverbranding
8 januari 2022
Scouting Rythovius brengt gezelligheid aan
het begin van het jaar!
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Traditiegetrouw organiseert Scouting Rythovius ieder jaar begin
januari een kerstboomverbranding.
Een mooie traditie die we vorig jaar vanwege corona
noodgedwongen moesten overslaan.
Maar de 39e editie gaat door! Maar wel in één aangepaste versie.
En dat vinden we heel fijn want zo kunnen we tijdens ons 60-jarig
jubileum de vereniging toch presenteren als een actieve,
enthousiaste en gezellige scoutinggroep.
De voorbereidingen zijn dan ook al in volle gang en onze leden
staan weer te popelen om
zaterdag 8 januari de bomen op te halen in Riethoven en
Westerhoven.
Vanaf 9:30 u kunt u onze leden verwachten. Voor iedere kerstboom
krijgt u een lotje voor onze loterij. Het is ook mogelijk extra loten te
kopen zodat u meer kans maakt op mooie prijzen maar hiermee ook
onze groeiende vereniging steunt.
Om het contact moment aan de deur zo kort mogelijk te maken
kunt u heel makkelijk en snel betalen via een QR-betaalcode. Maar
u mag ook altijd contant betalen.
Dus leg uw kerstboom zaterdag 8 januari al vast aan de straat!
Alle kerstbomen worden verzamelt op het terrein bij onze blokhut
D’n Duvelshoek in Riethoven.
Vanaf 15:30u kunt u via een live-stream vanuit uw eigen huis de
verbranding bijwonen en op deze manier meekijken hoe in onze
kampvuurcirkel vele kerstbomen in vlammen op gaan. Om 16:00
vindt de trekking van de loterij plaats. De link voor de live-stream
wordt die dag gedeeld via onze website, facebook en instagram.
Tot slot willen wij onze
sponsoren hartelijk
danken want dankzij hun
steun kunnen wij deze
traditie in stand houden.
Gelukkig nieuwjaar!
Scouting Rythovius
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Fitter de donkere dagen door
Driekwart van de Brabanders wil
fitter de donkere dagen door
Meer wandelen en water op tafel populair
om fitter te worden
Door corona vindt twee derde van de
Brabanders het belangrijker dan voorheen om een goede
weerstand te hebben. Dit blijkt uit een flitspeiling onder ruim
1.500 Nederlanders voor de campagne Fit op jouw manier
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Driekwart van de Brabanders wil graag fitter zijn om zo lang
mogelijk gezond te blijven en meer energie te hebben. Dat
doen ze het liefst door meer te bewegen en gezonder te eten
en te drinken. Vaker een ommetje maken en water drinken
in plaats van een sapje of frisje zijn daarbij populair.
Hoewel veel mensen weten dat kleine veranderingen helpen om
fitter te worden en te blijven, vinden ze het moeilijk om ermee te
beginnen en de veranderingen vol te houden. Zeker tijdens de
donkere dagen zijn veel Nederlanders minder gemotiveerd om te
bewegen, blijkt uit de flitspeiling. “Dat is niet zo gek, want als het
donker en koud is, ploffen we ’s avonds graag op de bank. En daar
pakken we uit gewoonte vaak wat lekkers bij”, zegt huisarts Tamara
de Weijer die een bekend voorstander van een gezonde leefstijl is.
“Om je fitter te voelen, hoef je niet meteen heel je leven om te
gooien. Kleine veranderingen kunnen binnen een paar weken al een
groot effect hebben op je weerstand. En daardoor voel je je fitter en
ben je beter beschermd tegen ziekmakers, zoals virussen”, vertelt
huisarts Tamara de Weijer. “Fitter worden doet iedereen op zijn
eigen manier. Om fitter de donkere dagen door te komen, is het
goed om de manier te vinden die bij jou past en die je kan
volhouden. Ik heb ontdekt dat vaak wandelen – dat kan óók als het
’s avonds donker is - en veel verse producten eten voor mij werkt
om fit te blijven. Een ander heeft meer aan een dagelijks
fruitmoment, vaker de fiets pakken in plaats van de auto en zonder
telefoon naar bed gaan.”
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Je hoeft dus niet elke dag in de sportschool te staan om fitter te
worden. Dat beaamt Rob van Laere (40) uit Breda. “Ik begon met
mijn blikjes Red Bull inruilen voor water en het eten van meer
groenten. En door mezelf een dagelijks stappendoel te geven, ben
ik steeds meer gaan bewegen. Heb ik om 20:00 uur mijn doel nog
niet bereikt? Dan loop ik ’s avonds een rondje, ook als het donker
is. Ook heb ik mijn slaapritme aangepast. Ik ga eerder naar bed en
sta eerder op. Ik merk dat al die kleine veranderingen werken. Ik
was voorheen van het kreunen en steunen. Ik voel mij nu echt fitter
én vrolijker.”
Top-5 aansprekende tips uit de flitspeiling:
1. Vaker een wandeling maken (66%)
2. Vaker water drinken in plaats van sap of frisdrank (45%)
3. Naar bed gaan wanneer ik moe ben (43%)
4. Vaker de fiets pakken in plaats van de auto of het openbaar
vervoer (35%)
5. Vaker de trap pakken in plaats van de lift (32%)
Er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Ontdek wat bij jou
past op: www.fitopjouwmanier.nl
Over de flitspeiling
De peiling is van 1 tot en met 7 oktober 2021 uitgevoerd door
PanelWizard voor de campagne Fit op jouw manier in opdracht van
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Aan het
onderzoek namen 1.542 respondenten deel van 18 jaar en ouder.
De flitspeiling is representatief naar geslacht, leeftijd, gezinssituatie,
arbeidsparticipatie, opleiding, regio en etniciteit.
Over de campagne
Een gezondere leefstijl ontwikkelen is belangrijk. Juist nu. De
campagne ’Fit op jouw manier’ is een initiatief van het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om te laten zien en ervaren
hoe je met eenvoudige stappen fitter kunt worden. De campagne is
tot stand gekomen met hulp van onder andere het Kenniscentrum
Sport & Bewegen, het Voedingscentrum en het RIVM en wordt
gesteund door organisaties zoals GGD-GHOR.
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Severinus berichten
Ben jij een motormuis?
Een van onze cliënten werd voor kort achter op mee
genomen op de motor door een van mijn
vrijwilligers. Ben jij degene die deze cliënt eenmaal
per maand achterop mee op de motor wil nemen?
De cliënt heeft alle benodigdheden zelf. Natuurlijk is
het in het motor seizoen al helemaal mooi, maar
mag ook jaar rond. Ver hoeft het niet te zijn! Ga je met mij
wandelen? Ik ben een vrouw met een beperking en mijn passie is
wandelen. Ik kan praten maar om mij te verstaan moet je wel wat
moeite doen. Neem je mij mee voor een kopje koffie een keer in de
maand? Neem contact op vrijwilligers@severinus.nl
Fiets je met me mee voor een kopje koffie?
Ik ben een actieve man van 60 en ik houd erg veel van Nederlands
talige muziek. Ik weet er veel over te vertellen. Ik fiets graag naar
een koffie tentje en babbel dan lekker. Een keer per maand is
prima! Meer informatie? Mail naar vrijwilligers@severinus.nl
Ga je mee zwemmen?
Met de kinderen van het kinderdag centrum gaan we op dinsdag
een uurtje zwemmen. Ga je mee? We gaan elke dinsdag middag
van 13.30 u tot 15 u met uitzondering van de schoolvakanties.
Ik ben Volkswagen-gek, jij ook?

Op mijn kamer vind je alles terug wat te maken heeft met
auto's. Van miniaturen tot posters. Hier praat ik dan ook
heel graag over. Heb jij zin om met mij te kletsen over
onder andere auto's? Neem dan contact op met de
coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of
vrijwilligers@severinus.nl), dan gaan we snel samen
fietsen of drinken we een kopje koffie!
Ga je mee fietsen en ergens koffie drinken?
Ik ben een vriendelijke, humorvolle man van boven de 60 met een
matig verstandelijke beperking. Ik ben slechtziend en slecht horend.
Maar kan me goed redden. Ik hou van lekker eten en naar de
kringloopwinkel gaan.
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“Meester Panken” Deel 16
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 zondag 1 maart 1885 vierde L. Kennis en zijne vrouw
Wilhelmina Jansen, op het gehucht Braambosch te Westerhoven
wonende, bij fraai weder, hunne gouden bruiloft.
Tijdig werd een feestcommissie benoemd, welke haar program
zondags bevorens had aan de kerk doen voorlezen, want zij
beoogde, om dit feest wegens de zeldzame viering, door al de
buurten en straten algemeen te doen wezen, hetgeen dan ook
geschied. Bij den optocht naar en uit de kerk zaten de jubilarissen
in het nog getooide rijtuig van mevr. Raupp te Bergeijk, dat haar
door de commissie te Westerhoven te doen einde was gevraagd en
door haar was verstrekt.
Onder de hoogmis communiceerden de nog krasse jubilarissen en
hunne kinderen.
De kerk was vol gelovigen, want zeer vele buiten dit dorp hebben
dit feest bijgewoond. Tussen de kerk en de woning der jubilarissen
stonden enige bogen en andere versieringen, terwijl de harmonie uit
Waalre het feest mede opluisterde.
In de vroege avond besloot enig vuurwerk dit schoon feest, hetwelk
ik ook grotendeels bijwoonde. De Meij. courant van 3 maart dezer
deelt deze feestviering mede.
Op maandag 30 maart 1885 is de nieuwe kerk met toren te
Westerhoven bij inschrijving besteed. De zes briefjes waren: Gebr.
Struik te Oosterwijk F 24.990; Fr. Oliefiers te Gemert F 24.840; H.
Franken Bergeijk F 22.546; H Asseldonk, Helmond F 21.500; J.
Bomenrij te Doornenberg (Gelderland) F 20.850; en L. Rooij,
Tilburg F 20.790, dien ’t gegund is.
Een menigte ambachtslieden en nieuwsgierigen waren
tegenwoordig. Ik heb ook de besteding bijgewoond. Architect is de
heer Mulder te Tilburg. Op zondag 17 jan 1886 maakte de pastoor
te Westerhoven in de kek bekend dat e.k. donderdag de nieuwe
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kerk betrokken zou worden, dat voor de Mis, ten 8 u. aanvangende,
processie geschiedde en onder de Mis gepredikt werd.
De meubelen waren uit de oude kerk in de laatste 14 dagen,
merendeels naar de nieuwe overgebracht, waar den 20. Het
hoogaltaar, (hetwelk zodra de laatste keer Mis in de oude was
gedaan, afgebroken is) gep[aatst werd.
Dien nacht hadden timmerlieden, die de meubelverplaatsing
aangenomen hadden, tot 2. ure gearbeid.
Toen 21. eerst de voorlopige wijding der kerk begon, was het
ongeveer 9 ure, wanneer de Mis aanving, welke door den Ew.
Pastoor opgedragen werd, met preek van 3/4 uur door den Ew.
Sprangers, kapelaan op ’t Goorke te Tilburg. Na dit zeer toepasselijk
sermoon las hij de Mis op ’t linker altaar. Deze 2 missen, gelijktijdig
eindigende, zijn de eerste in de nieuwe kerk opgedragen.
Terwijl die ochtend de nieuwe kerk tot aan de zegening gesloten
bleef en er felle koude heerste, stond de langzamerhand groter
wordende volksmenigte in de verlaten of oude kerk te wachten.
Daarin heerste groot lawaai enz. Vooral door spottende jongens aan
op de grond staande beelden en andere voorwerpen. Buitengewoon
erge koude leed ieder bezoeker dien dag in de kerk, Waarin nog ’t
glas in 6 vensters ontbrak enz. De parochianen zouden liever de
voltooiing der kerk en den zomer afgewacht hebben, om ze, in
plaats van dezen baren winter tot de H. Dienst te bezigen.
Na de Mis zijn de oude banken die in de nieuwe kerk gesteld waren,
voor 3 jaren, aan zeer hoge prijzen verpacht. Met veel verlies gaf ik
bij mijn vertrek de plaats over.
Op de 25e jan 1886 werd een tweeling geboren van Arn. Dekkers
alhier (Westerhoven) die echter een boerderij te Luijksgestel heeft
gekocht om te bewonen. Het ene kind stierf 25 en het andere 27 en
zijn op 27 en 29 begraven. Het waren de eerste lijken in de nieuwe
kerk gebracht.
Zonder veel plechtigheid is de kruisweg den 24 maart in de nieuwe
kerk te Westerhoven opgehangen. Den volgende dag geschiedde
daarin de eerste maal de processie.
Het herstelde uurwerk uit den ouden toren begon men daarin
(namelijk de nieuwe toren) te plaatsen, waarbij ik een groot deel
daags doorbracht. Ook bij ’t schilderende kerkpilaren enz.
De volgende keer gaan we weer verder met Meester Panken.
Jacques van Veldhoven
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DigiHulp van Bibliotheek de Kempen
Deze tijd brengt veel uitdagingen mee waarin van ons allen wordt
gevraagd steeds meer digitaal en online te doen. Bijvoorbeeld een
DigiD aanvragen, de CoronaCheck app installeren en gebruiken,
beeldbellen, online lezen en online afspraken maken.
DigiHulp
Heeft u een laptop of tablet met camera en de basisvaardigheden
zoals mailen onder de knie,maar zijn zaken als DigiD en
beeldbellen nog een uitdaging? Dan kunt u aansluiten bij online
DigiHulp van de Bibliotheek. In deze gratis workshops staan
verschillende onderdelen centraal, zoals:
Hoe vraag ik mijn DigiD aan?
Hoe krijg ik een corona-code op mijn telefoon?
Hoe kan ik de corona-code krijgen als ik geen smartphone heb?
Hoe kan ik beeldbellen?
Hoe reserveer of lees ik online een boek via de bibliotheek?
Ook voor andere digitale vragen onderwerpen kunt u bij DigiHulp
terecht. We kijken dan of individuele begeleiding mogelijk is.
Aanmelden voor DigiHulp
De online workshops duren 30 minuten per onderwerp en zijn elke
werkdag vanaf 11:30 tot 12:00 uur. U kunt zich aanmelden de
agenda op www.bibliotheekdekempen.nl, onder het kopje ‘actueel’.
Op de dag zelf ontvangt u een mail om de bijeenkomst bij te
wonen. Hierbij ontvangt u ook een handleiding.
Telefonische DigiHulplijn
De basisvaardigheden van werken met een laptop of tablet kunt u
ook telefonisch leren bij de DigiHulplijn. Bij de DigiHulplijn helpen
getrainde, ervaren vrijwilligers mensen met hun digi-vraag.
Het gratis telefoonnummer is dagelijks van 09:00 – 17:00 uur
bereikbaar op 0800-1508.
Informatiepunt Digitale Overheid
In de Bibliotheek vindt u ook het Informatiepunt Digitale Overheid.
Hier kunt u terecht voor alle vragen die te maken hebben met de
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digitale overheid. Bijvoorbeeld over belastingaangifte, Digi-D, huuren zorgtoeslag, rechtsbijstand, pensioen en uitkering, een rijbewijs
verlengen, een gezondheidsverklaring voor het rijbewijs aanvragen,
verkeersboetes of hulp bij een afspraak maken bij de gemeente. De
hulp is gratis en u hoeft geen lid te zijn. Langskomen kan altijd
tijdens openingsuren.

Dienstverlening Taxbus feestdagen
Tijdens de jaarwisseling is de
dienstverlening van Taxbus
aangepast. Op oudejaarsavond stopt
Taxbus eerder en in de
nieuwjaarsnacht worden alleen
rolstoelgebonden klanten vervoerd. Reizigers worden geadviseerd
de ritten tijdens de feestdagen tijdig aan te melden.
Reserveren Taxbusritten kerstdagen
Ook tijdens de drukke feestdagen willen wij u natuurlijk het best
mogelijke vervoer bieden. Wij adviseren u daarom op tijd uw ritten
voor de kerstdagen te reserveren. Onze vervoerders kunnen dan
het beste inspelen op uw vervoersvraag en alvast een passende
ritplanning maken.
Reserveert u vóór dinsdag 21 december 2021, 16.00 uur, dan
kunnen wij uw rit op het gewenste tijdstip inboeken. Reserveert u
later, dan wordt samen met u gezocht naar een nog beschikbaar
tijdstip, welke het dichtst ligt bij het door u gewenste tijdstip.
Dienstverlening jaarwisseling
Net zoals in het openbaar vervoer stopt het Taxbusvervoer op
oudejaarsavond eerder dan normaal. De laatste Taxbusritten op 31
december 2021 starten om 21.30 uur. Rolstoelritten zijn hierop een
uitzondering.
Rolstoelgebonden reizigers kunnen op verzoek wel in de
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nieuwjaarsnacht door Taxbus worden vervoerd, omdat zij vaak geen
alternatieve mogelijkheden hebben om vervoer te regelen. Voor
rolstoelritten tijdens de nieuwjaarsnacht gelden de volgende
voorwaarden:
•
•

•

De rit kan geboekt worden t/m dinsdag 28 december 2021,
16.00 uur via de reserveringslijn van Taxbus (0800-0234
795).
De ophaaltijden liggen tussen 0.30 en 1.30 uur. Vanwege de
beperkte beschikbaarheid in de nieuwjaarsnacht kan het
voorkomen dat reizigers niet precies op het gewenste tijdstip
worden vervoerd.
In de nieuwjaarsnacht kan per pashouder maximaal één
(sociaal of medisch) begeleider meereizen.

Vaste ritten op feestdagen
Vaste ritten die op een officiële nationale feestdag vallen, worden
uit de planning verwijderd. Klanten die hun vaste rit ook op 1 e of 2e
kerstdag of op Nieuwjaarsdag willen maken, dienen dit apart en
tijdig door te geven
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Kerstwandeling
zondag 26 december tweede kerstdag
We willen de traditie van de tweede
kerstdag herstellen mits de
coronamaatregelen geen roet in het
eten gooien.
We starten tussen 11 en 13.00 uur.
De inleg is € 2,50 per persoon
(kinderen gratis).
We vertrekken vanaf het Wapen van
Westerhoven, Dorpstraat 26.
De afstanden zijn 6 en 8 kilometer en de route wordt u bij
inschrijving overhandigd. Onderweg is er een pauzeplaats om iets te
drinken.
Mochten onverhoopt de coronamaatregelen aangescherpt worden
en wij dan moeten besluiten de wandeling af te gelasten dan zal het
Wapen van Westerhoven dit aankondigen op Facebook.
Wij vertrouwen erop dat iedereen zich aan de coronamaatregelen
houdt.
Veel wandelgenot.
Biljartclub “De Poedels” en het Wapen van Westerhoven.
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Kerstpuzzel
oplossing:
Streep de gegeven woorden weg, horizontaal, verticaal of diagonaal
(ook achterstevoren) weg, de overgebleven letters bepalen de oplossing

AANDACHT
DECEMBER

BEGIN
DENNENBOOM

BONBON
DERBY

DINER
EZEL
GRAAL
KALKOEN
KLOK
LIEDEREN

DOEL
GEBED
HAND
KERK
KOETS
LIEFDE

ENGELEN
GEZELLIGHEID
KAARS
KIND
LICHT
MAAND

MARETAK
OGEN
SCRIBA
SLINGERS
STEVIG
VAKANTIE
WENS

MENU
RENDIER
SFEER
SNEEUW
STILTE
VREDE
ZOEN

MIRRE
SAMEN
SLEE
STER
TOAST
WARMTE
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Het MikMak team
wenst al haar abonnees
een prettig Kerstfeest
en een gelukkig en vooral
gezond 2022
Oplossing Sint rebus MikMak december:
Antwoorden op de
kennisvragen:
1A,2A,3C,4C,5C,
6C,7C,8B,9C,10B,
11A,12C,13C
14B,15B

Op een dag viel Sinterklaas
Zomaar van zijn paard
Met zijn billen op de straat
De mijter van sint viel in het gras
en allemaal modder op zijn mooie jas
Toen moest sinterklaas een beetje huilen
Dat zag gelukkig zwarte Piet
Hij gaf sinterklaas een dikke knuffel
en een zoen en weg was zijn verdriet

do. 20 januari 2022, uiterste datum inleveren kopij MikMak februari,
za. 29 januari, uitgave MikMak februari 2022, 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
040-2660505
0497-551111
040-2399100
0497-571828
0497-551455
06-30900687
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

06-129925057
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

