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Activiteitenkalender Hoefzicht
december 2021
maandag
09.30 – 10.30
13.30 – 16.30
20.00 – 22.00

06 – 13 – 20 – 27 december
meer bewegen voor ouderen
biljarten en kaarten
zanggroep Kloos

dinsdag
13.30 – 16.30
17.00 – 18.30

07 – 14 – 21 – 28 – 30 december
koersbal
samen koken samen eten

woensdag
13.30 – 16.30

01 december
kienen

woensdag`
01 – 08 – 15 – 22 - 29 december
08.50 – 09.50 volksdansen
13.30 – 16.30 biljarten en kaarten (behalve bij kienen)
19.30 – 23.00 bridgeclub Multi colour
(op 1 dec. geannuleerd de andere data wordt later bekend)
donderdag
10.30 – 11.30
11.30 – 12.30

02 - 09 – 16 – 23 - 30 december
bewegingstherapie Fysio Coenen
bewegingstherapie Fysio Coenen

donderdag
16.30
gewijzigd)

09 december
eetpunt bij Woest (let op: aanvangstijd is

vrijdag
9.30 – 12.00

03 – 10 – 17 – 24 - 31 december
dagbesteding

vrijdag
13.30

17 december
vergaren van de MikMak

Programma bij de dagbesteding:
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03
10
17
24
31

december Sinterklaas
december Kerststukjes maken
december Kerstviering
december Kersliedjes en bewegen
december Oudejaarsquiz

Programma KBO
Kerstviering donderdag 16 december
Senioren Expo in Koningshof van di 18 t/m zo 23 januari

Eetpunt

Menu Eetpunt Hoefzicht/Woest
do. 9 december 2021

Voor 55
plussers,

Bospaddenstoelensoep

prijs € 11,--

Zalm vissaus

maar let op,
er is een limiet
van 30
personen.
Opgeven tot
uiterlijk
za 4 december
Denk aan
QR code svp

of
Schnitzel Champignonsaus
Verrassingsdessert
Aanvang: 16. 30 uur
Reserveren bij Jo Coppens
Aanmelden via mail/app of telefonisch

Tel: 040-20 475 77 / mobiel 06-30 37 00 61
E-mail: janjocoppens@gmail.com
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Allerzielenviering
Herfst – Allerzielen.
De bladeren vallen weer. We
zien in de natuur de
vergankelijkheid. Alles heeft een
begin en een einde. Ook het
leven van een mens. Al die
mensen, onze geliefden, die dat
einde hebben bereikt willen,
kunnen we niet vergeten. In de
kerk vieren we in deze tijd van
het jaar Allerheiligen en
Allerzielen. Allerheiligen is de
feestdag voor de “grote” kerkelijke heiligen. Allerzielen is dag dat
we stil staan bij onze eigen “kleine” heiligen. Met name denken we
aan de overledenen van het laatste jaar, aan hen van wie we in de
St. Servatiuskerk afscheid hebben genomen. Voor ieder van hen is
een kaarsje aangestoken. Ook de overledenen binnen onze
gemeenschap, die geen kerkelijke uitvaart kregen, hebben we
herdacht. Het gebed voor hen werd ondersteund door een
brandende kaars. De teksten die zijn uitgesproken in de
Allerzielenviering op 30 oktober vindt u hieronder afgedrukt.
Parochie St. Bernardus van Clairvaux.
Avondwakegroep St. Servatius.
Op 18 december 2020 overleed FRANS v. VALENBERG.
Hij had 93 jaar mogen leven.
Frans werd geboren in de Hoeverstraat en heeft daar bijna zijn hele
leven gewoond. Vanuit zijn ouderlijk huis zag hij, op zeker moment,
een verhuizing per boerenkar. En op die kar zag hij een meisje
zitten dat meteen indruk op hem maakte: Marietje v. Maasakkers,
zijn latere vrouw, met wie hij ruim 50 jaar getrouwd was. Het
verlies was groot toen zij in 2008 overleed. Maar Frans wist de
draad weer op te pakken. Samen met Marietje kreeg hij een grote
familie: 5 kinderen, 12 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen.
Terecht was hij daar trots op. Het leven van Frans werd ingevuld
door de zorg voor zijn gezin, zijn werk, zijn vele vrijwilligerswerk en
zijn lidmaatschap van meerdere koren. Voor al zijn verdiensten
kreeg hij “De Mouw” en daarna, daar bovenop, een koninklijke
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onderscheiding. Bij alles wat hij deed vond hij steun in het geloof.
De mis bijwonen deed hem deugd. Frans blijft in ons collectief
geheugen gegrift als een dorpsgenoot die altijd klaar stond. Hij
wordt niet vergeten. Bedankt voor alles.
153 dagen, nadat Tonny was overleden, stierf JOKE DONKERS –
BERTELS op 3 januari 2021. Ze had de mooie ouderdom van 88
jaar. zware dagen voor Joke; ze miste Tonny bij alles. Zelfs de
televisie programma’s, die ze altijd samen hadden gekeken, waren
niet leuk meer. Gelukkig wist ze zich omringd door goede mensen:
buren en vrienden, die oprecht bezorgd voor haar waren. Ze was
daar heel dankbaar voor. Joke was vergroeid met Westerhoven. Ze
was geïnteresseerd in alles wat er in ons dorp speelde. Ze
informeerde daar ook naar: “Ik ben niet nieuwsgierig, maar ik wil
het wel graag weten……”, en “Ik wil me er niet mee bemoeien,
maar…”, typeerden Joke. Die interesse vertaalde zich ook in daden,
in heel veel uren vrijwilligerswerk in Hoefzicht, in collecteren voor
meerdere goede doelen, in Mikmak-vergaren en bezorgen. Samen
met Tonny heeft ze genoten van de vele vakantiereizen, van haar
tuin en van de uitstapjes die ze samen maakten. Er is nu een einde
gekomen aan het leven van een mooi mens, een vrouw die we niet
licht zullen vergeten. Joke bedankt voor alles. Rust nu maar, samen
met jouw Tonny. Je hebt het verdiend.
RENE DAS, ’n skônne mens, overleed onverwacht op 8 januari
2021. Hij was nog maar 69 jaar. René was het zesde kind in een
warm, Bergeijks, gezin, waar later nog een broertje bij kwam. Hij
werd elektriciën en werkte bij de Smeva en bij Liko. Na zijn huwelijk
met Jacqueline Antonis, in 1983, woonden zij in Dommelen. Ze
kregen drie kinderen: een meisje, een jongen en nog een meisje.
Na enkele jaren kochten ze een huis in Westerhoven; een huis met
een weiland. Hij kon daar een paard houden. Regelmatig maakte
hij rijtoeren door de bossen. Hij genoot daar erg van. Lang mocht
het geluk niet duren. Zijn vrouw werd ernstig ziek en overleed veel
te vroeg. Maar René sloeg er zich doorheen: hij was een sterke
man. Met steun van familie en vrienden nam hij de zorg voor zijn
gezin op zich. Hij deed dat voor de volle 100 %.Toen de kinderen op
hun bestemming waren, kon hij genieten van de wandelingen met
zijn hond en van vele fietstochten en sinds kort van zijn eerste
kleinkind. Hij was daar zo trots op. Ook zijn grote sociale hart werd
zichtbaar door het doen van vrijwilligerswerk Jarenlang opende hij,
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samen met zijn hond, de Valentinuskapel. Op de tandem maakt hij
iedere week een tocht met een slechtziende dorpsgenoot en hij
hielp iedereen zoveel hij kon. Altijd kon bij hem terecht; huize Das
was de zoete inval. René bedankt voor alles. Velen zullen je missen.
27 februari 2021 overleed een rasechte Westerhovenaar: JAN
van POPPEL. Een levenlang,92 jaar, woonde hij in zijn geliefde
dorp. Jan werd geboren in een boerengezin in de Heijerstraat. Van
jongs af aan hielp hij mee bij het werk. Hij vertelde trots dat hij
bijna 80 jaar koeien heeft gemolken. Toen hij 27 jaar oud was,
trouwde hij met Tonia Rombouts. Samen zetten zij het bedrijf voort.
Er kwamen 7 kinderen: 5 zonen en 2 dochters. Toen de volgende
generatie zich aandiende om het bedrijf over te nemen, bleef Jan op
het erf wonen. Jan was een dorpsmens. Hij voelde zich betrokken
bij het wel en wee van iedereen met “Westerhovens” bloed. Als je
binnen kwam bij hem vroeg hij steevast: “En is er nog nieuws”?
Behalve dat hij zich betrokken voelde, zette hij dat ook om in
daden. Ontelbare uren vrijwilligerswerk voor de parochie heeft hij
verricht. Hij was een trouw en vurig lid van de veteranensportclub.
Bovenal was Jan een gezelschapsmens. Buurten dat kon hij als de
beste. Jan heeft een lang en mooi leven gehad. Hij was klaar voor
het afscheid. Met zijn grote godsvertrouwen is hij overleden in de
zekerheid dat hij zijn Tonia weer terug zou zien. Het is goed zo.
Houdoe Jan. Rust zacht.
LENY SCHELLENS – de KINDEREN was 86 jaar oud, toen zij op
8 april 2021 overleed. Het was het sluitstuk van een goed leven;
gelukkig zonder lange lijdensweg. Een leven waar haar man Hein en
de twee dochters vol dankbaarheid op terugzien. Lenie werd
geboren in hartje Valkenswaard. Na zes jongens was zij het eerste
meisje. Ze kreeg er nog vier zussen bij. In dat grote gezin leerde ze
in de praktijk het huishoudelijk werk. Na haar huwelijk, in oktober
1964 met Hein Schellens, verhuisde ze naar Westerhoven. Ze zette
het zorgzaam-zijn voort, nu in haar eigen gezin. Samen met Hein
kreeg ze twee dochters, Kitty en Marleen. En ze werd de trotse oma
van twee kleinkinderen en een achterkleinkind. Toen het fruitbedrijf
van hen werd afgebouwd kon ze genieten van veel kleine dingen. Ze
genoot van een-terrasje- pikken in haar geliefde Valkenswaard; dat
was telkens een beetje thuiskomen. Trouw bezocht ze alle
familiefeestjes; en dat waren er veel. Lenie zal gemist worden. Maar
haar familie weet dat het goed is, zó. Je mag nu rusten.
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“Jij bent niet meer waar je was, maar overal waar wij zijn.” Deze
tekst stond boven de rouwbrief van KOOS v. POPPEL –
DAMHUIS. Zij overleed 8 mei 2021; ze was pas 60 jaar oud.
Volgens menselijke maatstaven te vroeg, te jong. Koos was
afkomstig uit Riethoven. Toen ze 16 jaar was ontmoette ze haar
Frans en sindsdien waren ze onafscheidelijk. Zes jaar later trouwden
ze en gingen ze in Westerhoven wonen in een huisje op het erf van
de ouderlijke boerderij van Frans. Ze kregen samen 3 zonen,
waarvan de middelste al zeer jong overleed. Koos heeft het daar erg
zwaar mee gehad. Haar kookkunst en haar gastvrijheid waren wijd
en zijd bekend. Al bijna voor je binnen was, stonden er een drankje
en wat lekkers klaar. Gasten ontvangen deed ze ook in de
kampeerboerderij, die bij hun agrarisch bedrijf hoorde. In 2015
kochten Frans en Koos een camper. Er samen op uit gaan vonden ze
geweldig. Ze hebben daar van genoten. In haar laatste levensfase
werd haar kleindochter Guusje geboren. Het was voor Koos een
lichtpuntje waar ze helaas maar kort van heeft kunnen genieten.
Koos laat een grote leegte achter vooral bij haar gezin, maar ook bij
vele anderen. Ze was een geweldige vrouw, moeder en oma. “Ze
wordt niet vergeten, want: “Je bent niet meer waar je was, maar
overal waar wij zijn.
Op 11 mei 2021 overleed NOUD SMIGGELS. Hij was 89 jaar.
Noud heeft zijn hele leven in Westerhoven gewoond, eerst in de
Heijerstraat en daarna zo’n 55 jaar aan de Heuvel. Hij was een
boerenzoon, die later het ouderlijk bedrijf heeft overgenomen. Noud
trouwde in 1966 met Lenie Smolders. Samen kregen ze twee zonen
en een dochter. Zijn gezin was zijn trots. Toen in 1993 de oudste
zoon door een ongeluk plotseling om het leven kwam, heeft hij tijd
nodig gehad om dat te kunnen verwerken. Noud was een rustige
man met een optimistische kijk op het leven en met veel gevoel
voor humor. Hij hoefde niet de grootste boerderij en niet de meeste
koeien. Zijn bedrijf was een middel om van te kunnen leven. Als dat
goed ging dan was het goed genoeg. Hij genoot van de dagelijkse,
kleine dingen. Hij volgde de ontwikkelingen in Westerhoven en in
het maatschappelijk veld. Met veel plezier zong hij wekelijks als lid
van het ouderenkoor De Wielewaal. Noud heeft een lang leven
gehad met de nodige tegenvallers. Zijn rotsvast vertrouwen in God
is een grote steun geweest voor hem; het gaf hem houvast. “Als je
eenvoudig leeft, is het leven eenvoudig”, was een van zijn
uitspraken. Hij heeft dat in praktijk gebracht. Het is goed zo. Dat
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neemt niet weg dat hij erg gemist zal worden. Bedankt voor alles.
Rust zacht.
Zomaar ineens was ze er niet meer. In de mooie leeftijd van 92 jaar,
overleed LIES NEUTKENS – WILLEMS onverwacht, op 5 juni
2021. Op diezelfde dag werd haar vijfde kleinkind geboren. Einde
van…, en begin van…; het leven wordt doorgegeven. Lies werd
geboren in een Riethovens boerengezin. Ze is daar opgegroeid en
heeft daar leren aanpakken. Dromen over de toekomst bleven
alleen mooie vergezichten. Na haar huwelijk met Cees Neutkens
vestigden zij zich in Westerhoven. Ze stichtten een gezin, en namen
daarna het café van “de Robbert” over. 13 jaar was Lies
kasteleinsvrouw. 13 topjaren waren dat voor haar. Goed was nooit
goed genoeg, schoon was nooit schoon genoeg en lekker was zelfs
niet lekker genoeg. Naast de zorg voor haar gezin heeft ze keihard
gewerkt, en ze heeft daarvan genoten. De anekdotes uit die tijd
kwamen in haar latere jaren altijd weer terug. Na haar afscheid van
het café, heeft ze haar leven opnieuw moeten inrichten. Het was
een moeilijke start. Ze ontdekte het vrijwilligerswerk en heeft dat
op meerder plekken met veel liefde en zorg gedaan. Ze werd
bloemschikster in de kerk, ze zong bij “De Wielwaal”, ze was
bestuurslid van de KVO en samen met Cees werd ze beheerster van
“Steunpunt Hoefzicht”. Niemand deed tevergeefs een beroep op
haar. Haar laatste jaren woonde Lies in “Hoefzicht”. Ze deed daar
mee aan de activiteiten en ze had volop tijd om te genieten van en
trots te zijn op haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
3 generaties na haar om verder te leven zonder haar. Ze zal worden
gemist, maar tegelijkertijd is er het besef dat het zo-goed-is. De
dankbaarheid en de herinneringen blijven. Rust nu maar.
Op 29 juni 2021 kwam er na 86 jaar een einde aan het leven van
Nel Roos –Adriaans.
Nel heeft haar hele leven in Westerhoven gewoond. Ze was de
middelste in een gezin met vijf kinderen. In 1963 trouwde ze met
Nico Roos. Samen kregen ze 2 dochters en 1 zoon. Nel was een
zorgzame, lieve vrouw. Niets was haar teveel. Ze stond klaar om te
helpen als er een beroep op haar werd gedaan. Je was bij haar
altijd welkom voor een lekker bakje koffie. In haar jonge jaren
werkte Nel in de sigarenindustrie, bij de Hofnar in Valkenswaard.
Later, toen de kinderen op eigen benen konden staan, heeft ze
huisjes gepoetst op de Kempervennen. Poetsen deed ze graag. Ze
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was een trotse oma van 3 kleinkinderen; ze waren altijd welkom bij
haar en werden door haar verwend. In 2013 verhuisde Nel samen
met haar man naar Hoefzicht. Ze genoot daar van de activiteiten die
er werden georganiseerd. Ook na het overlijden van Nico bleef ze
dat doen. Beetje bij beetje leverde ze haar vitaliteit in. Heel rustig
heeft ze haar laatste jaren uitgeleefd. Rustig en tevreden. Wij
geloven dat ze nu weer is verenigd met haar man en haar oudste
dochter, die helaas veel te jong is overleden. Het is goed geweest.
Nel blijft voortleven in de harten van haar naasten.

Opbrengst Prinses Beatrix Fonds 2021
Bij deze wil ik alle mensen van Westerhoven die het
Prinses Beatrix Fonds een warm hart toedragen,
bedanken voor de gulle gave.
De collecte heeft € 999,31 opgebracht.
Een woord van dank aan onze collectanten is zeker
op zijn plaats.
Namens het Prinses Beatrix Fonds, Rina Welten, coördinator.
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Westerhovens en Brabants dialect.
Toen ik mijn vorige stukje
zag staan in de MikMak van
november zag ik dat het
spelletje ‘britsen’ gedrukt
was als ‘bridgen’.
Nu heb ik geen ervaring met
bridge, maar ik heb
begrepen dat het toch
ingewikkeld is als je dit kaartspel goed wilt spelen. Nu hadden wij
op de lagere school heel veel intelligente kinderen, maar bridgen
was toch te hoog gegrepen voor ons.
Voor de niet-Brabanders onder ons: ‘britsen’ is een hinkelspelletje.
In mijn jeugd waren de meeste inwoners geboren en getogen in
Westerhoven en iedereen sprak en verstond dialect. Dit dialect was
alweer anders dan de taal die onze ouders spraken en ik denk dat
dialect waarschijnlijk ooit gaat verdwijnen (en dè is sund).
Mijn vader kende in zijn jeugd de veldwachter nog, ik alleen de
politieagent, ‘de pliesie’. Later hoorde ik: de wouten, de kit, de
flikken.
Hoe schrijf je eigenlijk in je dialect? Er is wel een Brabants
woordenboek en ook een Reusels. Er zijn onderling veel
overeenkomsten maar ook verschillen. Eieren = eier, aier, huis =
hues, haus, hoes.
Zo was er een misverstand binnen een gezin van mijn familie. Oma
zou meegaan om een box uit te zoeken voor de aanstaande baby.
Papa vond het allemaal wat overdreven: kon zijn vrouw dat niet
alleen?? Het bleek dat hij bij ‘box’ aan een broekje voor de baby
dacht.
Niet-Brabanders hebben moeite met ‘wa zedde gij? ‘. ‘witte gij ut’?
’nog niet bekant’, ‘un bietje’ en ‘un schon meske’.
Ook als we erg ons best doen, dan gaat het toch wel eens mis. Als
wij zeggen ‘ik ben om kwart over 7 aangereden’, dan hebben we
GEEN ongeluk gehad, maar zijn we op die tijd vertrokken.
Als we ‘langs komen’, dan komen we op bezoek en rijden er niet
alleen maar voorbij.
- 10 -

Ook al die namen binnen een gezin die allemaal met een S
beginnen. Na ‘sPap’ en ‘sMam’ hebben we ‘sPeer’, ‘sPaul’ en ‘sNel’
en ‘sMaria’. Dat zijn er van ‘ons’.
Op de middelbare school kreeg een klasgenoot uit Luyksgestel heel
erg op haar kop toen ze zei ‘ik stak mun verket in de potazie’.
Maar de leraar Duits zei ‘wie goed dialect spreekt’ heeft ook geen
moeite met de Duitse naamvallen voor de mannelijke en
vrouwelijke woorden.
Want als ‘ne mens’ en ‘un vrouw’ duidelijk is, dan is dat ook voor
’ne stoel’ en ‘un taffel’ en weet je het ook in het Duits.
Later bij ontmoetingen met Duitsers werd er door die Duitsers
gezegd: ‘je hoeft elkaars taal niet geleerd te hebben. Als we allebei
ons eigen dialect spreken dan verstaan we elkaar heel goed’.
Het dialect of onze zachte ‘G’ klinkt als iets van ‘thuis’, van onze
eigen streek. Toch vind ik het ook mooi dat er steeds meer mensen
accentloos Nederlands spreken. En bovendien vind ik Limburgs en
Fries toch wel moeilijk te verstaan. Van veel bekende mensen op tv
hoor je echt niet meer dat ze uit ons eigen Brabant komen.
Vroeger werd iedereen vernoemd naar zijn Opa, Oma of peetoom of
-tante. Met dezelfde christelijke voornamen, de grote gezinnen en
ook veel families met dezelfde achternaam kwamen de bijnamen.
Zo ook voor de vele Pieten: Piet van Narten, Piet Pauw, Pietje Val,
Piet van Pere. Ook werd je wel eens genoemd naar het uiterlijk,
maar dat was vaak dan geen compliment.
Of naar iets kenmerkend, veel kennen nu nog ‘de Mik, de Witte, de
Froezel’, 3 uit een gezin. Of de Puim.
Tegenwoordig zijn er zoveel verschillende unieke voornamen en ook
de gezinnen zijn veel kleiner.
Word er nog wel eens gevraagd ‘van wie bende gij er inne’?
Taal verandert, als je nu met je mobieltje aan het whatsappen bent,
gebruik je allerlei afkortingen. En emoji’s
betekenen vaak iets anders dan je zou denken.
In straattaal of in de muzikale raps lijkt het allemaal Chinees voor
me. Zo is ’no cap’ blijkbaar ‘niet gelogen’ en ‘breti’ betekent ‘blij’.
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Als we maar moeite blijven doen om elkaar te verstaan en te
begrijpen.
Ik hoop wel dat het woord ‘HOUDOE’ nooit verdwijnt, want dat is
toch wel een heel mooi, eigen Brabants woord!
f.v.

Compliment voor boek van
Wuhan naar Westerhoven
Van Wuhan naar Westerhoven
Onze complimenten voor dat prachtige boek van
Westerhoven, het is een verrijking voor ons
dorp. Voor alle maaksters/makers een groot applaus!
Tineke en Ad Volkerijk (en de hele Westerhovense bevolking)
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Wat doet de wijkagent?
Beste bewoners,
Wij, Ruben Jansen, Harald van Dooren en Bjorn Boumans
zijn de wijkagenten van de gemeente Bergeijk. Elke politieeenheid kent meerdere wijken en
dus ook meerdere wijkagenten.
Wijkagenten werken, net als de
rest van de politie, aan verbetering
van de veiligheid. Maar, wat doen
zij nou eigenlijk precies? Wát zijn
hun belangrijkste
aandachtspunten? Wat kunnen zij
voor hun wijk betekenen? En voor
welke zaken kun je bij hen terecht?
Wijkagenten hebben ruime algemene politie-ervaring en zijn de
belangrijkste schakel tussen de politie-eenheid en de buurt omdat
zij:
• criminaliteit bestrijden
• veel kennis hebben over de wijk, inclusief incidenten en
criminaliteitstrends;
• contactpersonen kennen binnen instanties en instellingen die
problemen kunnen oplossen;
• kennis hebben van jongerengroepen die overlast
veroorzaken;
• verkeersgevaarlijke situaties kennen en aan de verbetering
ervan werken.
Hoe beter de wijkagent zijn buurt kent, hoe meer hij (of zij) er kan
doen voor de algemene veiligheid. Die benodigde informatie moet
deels ook uit de buurt/ van de burgers komen. Uw ogen en oren zijn
van belang voor de wijkagent. Gebeurt er dus iets bijzonders, geef
dat dan door aan de wijkagent en help zo de buurt veilig te houden.
Vertrouwt u het niet laat het dan de wijkagent weten.
Uiteraard meldt u heterdaad situaties gewoon bij 112 of minder
dringende meldingen bij 0900-8844
Ook deze meldingen worden later door de wijkagenten gelezen.
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Wij zijn niet altijd aan het werk en kunnen u niet altijd direct te
woord staan.
Meer informatie of contact met uw wijkagent? Vul op
www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode in. Automatisch verschijnen
dan naam en foto.

Oproepje
Ik ben op woensdag 17 November in de kern van
Westerhoven mijn smartwatch verloren met het
rondbrengen van krantjes. Het was een smalle
zwarte van het merk Garmin. Type vivosmart hr.
Mocht iemand hem vinden dan zou ik het heel fijn
vinden als je contact met me zocht via telefoonnr. 0613592502.
Alvast bedankt, Jolanda v. Hirsel

Word je ook blij van badminton?
Zin om ook buiten de camping om je racket eens op te pakken.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die zin hebben om met
ons op de woensdagavond recreatief te badmintonnen.
Spreekt dit je aan, kom dan vrijblijvend een
keer vanaf 12 januari 2022 op woensdagavond
van 20:00 tot 22:00 uur eens binnenlopen bij
sporthal de Koolakkers in Westerhoven.
Voor info stuur een mail naar: bcw2021@hotmail.com
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Worstenbroodjes en kerstbomenverkoop
ZSC
ZSC Westerhoven organiseert dit jaar weer een
sponsoractie voor en door de jeugd. Vanaf
zaterdag 4 december 2021 t/m zaterdag 11
december 2021 komen de ZSC jeugdleden
langs
de
deuren
in
Westerhoven
om
worstenbroodjes te verkopen. Met de opbrengst
van de actie worden de activiteiten van de
voetbaljeugd gefinancierd, kunnen alle kinderen
mee op voetbalkamp en blijft de voetbalsport
voor alle kinderen bereikbaar en betaalbaar.
Prijs
De worstenbroodjes zijn vers verpakt in zakken van 4 stuks en 8
stuks. De prijs voor 4 stuks bedraagt € 5,00. Voor 8 stuks betaalt u
€ 10,00.
Niet thuis?
Bent u niet thuis? Geen probleem. De worstenbroodjes zijn vanaf 4
december ook te bestellen via onze website
www.zscwesterhoven.nl.
Levering
Op zaterdag 18 december komen we de bestelde worstenbroodjes
bij uw thuis afleveren. Treffen wij niemand thuis, dan hangen we de
bestelling goed verpakt aan de deur.
Kerstbomenverkoop
Op zaterdag 4 december en zaterdag 11 december worden er
ook kerstbomen verkocht op het sportpark van ZSC. Tussen 10:00
en 15:00 uur kunt u een mooie kerstboom uitzoeken voor slechts €
15,00 per stuk. De kerstboom kan ook thuis worden bezorgd. Wees
er snel bij, want op=op!
Wij hopen ook dit jaar weer met uw hulp een mooi bedrag bij elkaar
te krijgen!
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NIEUWS VAN FANFARE IRENE
Fanfare Irene Westerhoven 70 jaar
Fanfare Irene, SPIL in de Westerhovense samenleving!
LET’S DANCE!
Helaas moesten wij door de aangescherpte coronamaatregelen deze Themaconcerten laten
vervallen.
Let’s Dance had een avond moeten worden
vol swingende muziek door Concertband
Irene en slagwerkgroep Beat ID!
Natuurlijk een grote tegenvaller voor het
gehele corps maar …
van uitstel komt zeker geen afstel. Voor
2022 proberen we dit weekend opnieuw in
te plannen. De muzikanten van fanfare Irene en slagwerkers Beat
ID zullen ook dan weer voor u klaar staan om u een avond vol
luistergenot en swingende muziek te presenteren.

Sint-Nicolaas in Westerhoven 21 november
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 zullen wij als verleden jaar weer op
de route van de Gezins-Sinterklaastocht een muzikale groet
brengen aan de Goedheiligman. Ook zal ons Leerlingenorkest
ergens op de route een optreden verzorgen.
Als 30+er en (nog) met muziek beginnen! Ja DOEN !!
Het plezier hebben in het samen musiceren staat daarbij voorop.
Informeer bij het bestuur of stuur een mail naar:
fanfare.irene@upcmail.nl bezoek ook onze website:
www.fanfarewesterhoven.nl

Muziek maken daar word je blij van!!
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DE BUITENGAANDER BRUIST
Wat staat er in december op het programma:

WORKSHOP MINDFULNESS
MEER RUST EN GENIETEN…. DAT KAN MET MINDFULNESS
Mindfulness betekent simpelweg: Bewust zijn van de huidige
ervaring; aandacht hebben voor wat er gebeurt in het hier en nu,
zonder te (ver)oordelen. Waar je aandacht is, daar ben je.
Vaak is onze aandacht niet in het hier en nu, maar in het verleden
of de toekomst. En leven we vaak op de automatische piloot, zonder
ons hier bewust van te zijn. Mindful zijn is een vaardigheid die je
kunt oefenen.
In deze workshop ga je kennis maken met de kracht van
mindfulness.
Met mindfulness ontwikkel je een gelijkmoedige en vriendelijke
houding ten opzichte van je eigen oordelen, irritaties of andere
emoties die je werkelijkheid kleuren. Dat brengt wijsheid en rust om
vrijer in het leven te staan en anders om gaan met ongemakken,
zoals stress, moeheid of lichamelijke klachten. Oftewel je kunt
kiezen hoe je hier mee om wilt gaan.
Wil jij meer rust en genieten?
Mindfulness helpt jou om gemakkelijker met verandering en stress
in je leven om te gaan. Je weet je energie doeltreffender te richten
en bent veel vaardiger in het omgaan met het hele scala van
prettige en onprettige ervaringen die voorbijkomen. Het helpt je op
weg naar een gezond, bewust leven. Met mindfulness kom je tot
rust, krijg je meer energie en ervaar je meer geluk.
Gun jezelf de aandacht die jij verdient!
Ik ontmoet je graag de workshop Mindfulness.
Met warme groet,
Laila Visser-Hebing
(Ik heb tot mijn 8e in Westerhoven gewoond en ben benieuwd wie
van jullie ik nog ken)
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Mindfulness:
Datum: woensdag 15 december 2021
Aanvang: 19.30 uur (tot 22.00 uur)
Kosten: € 20.- (incl. koffie of thee)
KLEINE JEUGDCENTRALE
iets voor jou?
In de vorige MikMak plaatsten wij de oproep voor helpende handjes
voor de Kleine Jeugd. (Die we nog steeds nodig hebben, hoor).
In dit bericht stond het verkeerde telefoonnummer. Het moet zijn:
Bel 040 2013961 of mail ons: info@buitengaander.nl, of loop een
keertje binnen.
AGENDA
November
Vr. 10 dec en za 11 dec Toneelvoorstelling ‘Club Koetsie Koe’
Vr. 17 dec en za 18 dec Toneelvoorstelling ‘Club Koetsie Koe’
Wo.15 dec

Workshop Mindfulness

Tussen Kerst en Nieuw geopend op afspraak.
Meer informatie kun je vinden op onze website
www.debuitengaander.nl

Kleintjes
Beste lezers,
Op verzoek wordt de rubriek KLEINTJES weer ingevoerd.
In deze rubriek kunt u gratis in enkele zinnen aangeven wat
u wilt aanbieden of waar u eventueel naar op zoek bent.
De aanbiedingen kunnen gratis zijn of tot max € 50,Vermeld wel uw naam en telefoonnummer.
Gratis af te halen 5 stuks ordners in goede staat.
CD van Campina met 20 mooie wandel- en fietsroutes
in Nederland, kosten € 2,Jack v Beek telnr. 06-534 986 42
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Uitnodiging voorbereiding Vormsel
Na een jaar zonder vormelingen willen we dit
jaar alle kinderen van de leeftijd van groep 7 en
8, en uit de eerste klas van het voortgezet
onderwijs, uitnodigen om deel te nemen aan de
voorbereidingen voor het vormsel.
Het vormsel vindt plaats op 19 maart 2022 in
Westerhoven.
Voorbereidingen zullen plaatsvinden op de pastorie in Westerhoven,
waarbij we gebruik maken van een nieuw project: Samen Verder
Om de gang van zaken duidelijk te maken, hebben we een
ouderavond gepland op maandag 6 december om 20.00 uur. Dit zal
voor de ouders uit Riethoven en Westerhoven zijn.
De voorbereidingen zullen we apart houden, wel vindt er nog een
keer een kennismaking plaats tussen de kinderen uit beide dorpen.
De eerste kinderbijeenkomst is op maandag 13 december van 18.30
tot 20.00 uur op de pastorie, Dorpstraat 24 in Westerhoven.
Je kunt je aanmelden voor de ouderavond bij Jeanny van Hulsel
jeanny.vanhulsel@outlook.com
Hier kunt je ook terecht voor vragen.
Met vriendelijke groeten,
Pastoor Buyens
Yvonne Habraken
Jeanny van Hulsel
Vormselwerkgroep Riethoven/Westerhoven

- 19 -

Nieuws van Dorpsraad
Westerhoven

Deelnemen aan “Natuur in het dorp”, nieuw project gemeente
Bergeijk.
De provincie NB heeft een nieuw project voor Westerhoven” Natuur
in het dorp” Gaat veelal om voorzieningen voor bedreigde vogels,
vleermuizen, insecten en/of inheemse beplantingen op particuliere
percelen/erven. In een aantal kernen/wijken in de gemeente
Bergeijk hebben ze dat al met succes toegepast, echter nog niet in
de kern van Westerhoven. Deelname is nu nog mogelijk en is gratis.
Het betreft een huizencheck die de Fa: het bedrijf Orbis huis aan
huis gaat uitvoeren binnen het geselecteerde gebied. Omgeving
Plataanstraat, Berkenstraat, Lindenstraat, Kerkstraat,
Meidoornstraat, Meanderstraat, stukje Aarperstraat, stukje
Dorpstraat noordzijde, Beukenlaan zuidzijde. Zij geven met deze
check een persoonlijk advies af per woning binnen dit actiegebied
van Westerhoven. Dat betreft dan een advies voor het beschikbaar
stellen van materialen en de plaatsing van o.a. vogelkooitjes en/of
groen beplanting voor die geselecteerde huizen.
Vervolgens kunnen die geselecteerde bewoners van die huizen zich
aanmelden via een website bij de provincie NB voor het bestellen
van de materialen. Ook is er een mogelijkheid om ideeën in te
dienen op openbare grond. Als ideeën passen binnen de
subsidieregeling dan gaan we daar natuurlijk mee aan de slag.
Wanneer het project start krijgen we nog te horen.
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Severinus berichten
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
Voor onze soos (ontmoetingsavond met muziek) op donderdag
en/of maandag avonden zoeken wij barmedewerkers.Je werkt met
een rooster. De avonden zijn van 19 u tot 21 u, Voor meer
informatie neem contact op met Erik van der Velden
via [telefoonnummer verborgen](afwezig op maandag)
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
met uitzondering van de vakanties. Tussen 13.30 u en 15 u.
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 etten en naar de
kringloop te gaan.
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“Meester Panken” Deel 15
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.
De vorige keer hebben we het over een pand gehad dat zeer
bijzonder was. Het oudste, sterkste, hoogste huis van het dorp in
1884. Lang 25 meter, breed 11,5 meter. Hoogte van de muren was
2,75 m en het dak bedroeg wel 8 meter. Incl schoorsteen was de
hoogte 11,80 meter. Meermalen verbouwd met verschillende
stenen. Er was zwaar eikenhout gebruikt. Ook werd aangegeven dat
onder dit huis muren en fundamenten van een aloud gebouw waren
en heeft er een grote kelder onder gezeten. Dit pand werd “de
Hoef” genoemd en stond op een paar minuten oostwaarts van de
kom met het front naar het zuiden.

Hierboven een kadasterkaart uit 1832. Je ziet een stukje heuvel
links en de hele Hoeverstraat in de richting Loveren. De weg naar
beneden (rechts) is de weg naar Valentinuskapel en put. De
Provincialeweg bestond uiteraard nog niet.
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Er staan huizen op de hoek Heuvel met wat nu de Provinciale weg
is. Dan staat er een groep huizen in de Hoeverstraat waar nu de
boerderij van Jac. Adams, nr. 60 en het ouderlijk huis van de
familie Claas, nr. 58, is.
Een volgende groep woningen staat waar nu het paadje van de
Steenovens naar de Hoeverstraat is. Onze aandacht gaat naar de
eerste groep met een perceel met 1 pand en een perceel met 3
panden. Op het perceel met 1 pand stond en staat nog steeds een
boerderij, namelijk die van Jac Adams.
In eerste instantie was mijn aandacht getrokken door de boerderij
van Jac Adams. Het is een zeer oude boerderij uit omstr. 1800. De
voorgevel is 1,08 m verhoogd ergens tussen 1870 en 1890. Het is
een oude langgevel boerderij uit de hallehuisgroep die in de
Kempen veel voorkwam. Woonhuis, stal en dan schuur aan elkaar
gebouwd met de deuren in de lange zijde. In de schuur (laatste
deel) staat een eiken balk met “1800” erin gekerfd. Echter deze
balk is een dwarsbalk en geen staander. Door de vele aanpassingen
kan de oudste kern van deze boerderij goed terug gaan tot de 17e
of 18e eeuw.
Een prachtige boerderij, maar is dit de gesloopte boerderij waarover
Panken over schreef?
Ik denk het niet. Ten eerste omdat de boerderij er al lang stond en
niet gesloopt is maar alleen steeds is aangepast. En de ingang van
deze boerderij ligt op het Noord-oosten en niet op het zuiden zoals
Panken omschreef.
Het pand waarover gesproken werd dat afgebroken werd, heeft
vermoedelijk gestaan op de plaats waar de ouders van Jan Claas
gebouwd en gewoond hebben in de Hoeverstraat 58. Links hiervan
staat dus de boerderij van Jac Adams. Rechts staat ook een oude
boerderij, nu van de familie Vilrockx.
Op de kaart van 1832 staat wel het pand van Jac Adams vermeld
maar dat van Vilrockx nog niet. Deze laatste is een langgevel
boerderij uit de 3e kwart van de 19e eeuw.
Het pand waarover Mr. Panken schreef werd in 1884 afgebroken en
er wordt vermeld dat er 2 boerderijen voor in de plaats gebouwd
zijn. Hierbij zijn natuurlijk zoveel mogelijk de oude materialen
gebruikt. Een van die boerderijen is die van Vilrockx geweest. Dus
gebouwd in 1885. De andere boerderij heeft op de plaats van het
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huis van Claas gestaan. Die boerderij was kleiner dan die van
Vilrockx en is al voor de 2e wereldoorlog gesloopt, mogelijk als
gevolg van het vele oude materiaal dat gebruikt was. Bij die van
Vilrockx werden ook nieuwere stenen gebruikt.
Op de oude kadasterkaart staan 3 panden op dat perceel, waarvan
ik denk dat tussen 1830 en 1880 het voorste en rechterdeel
verbonden zijn geweest. Panken spreekt van een zeer lang deel.
Ook heeft hier vermoedelijk net zoals bij de boerderij van Vilrockx
de ingang op het zuiden gelegen.
Het pand links op dat perceel is dan de stal of schuur geweest.
Als we kijken naar de eigenaren dan behoorde de gronden in 1832
van het huis van Claas en Vilrockx aan Josephus Vossen. De
eigenaar van de boerderij van Jac Adams was Hendrik van Stratum
en hij had nog grond links van die boerderij liggen.
De 2 nieuwe boerderijen zijn dus beide gebouwd op de grond van
Josephus Vossen.
Gelukkig voor ons heeft Mr. Panken in zijn dagboek enkele van de
oude stenen van dat afgebroken pand beschreven. Stenen van 22
cm lang, een maat die niet standaard is. En die stenen heb ik
gevonden in het eerste deel van
de boerderij van Vilrockx.
Hiernaast een stukje van een
kadasterkaart uit 1910. Je ziet
links de heuvel en van links naar
rechts de Hoeverstraat en een
stukje Zandstraat. Verder zie je
een zandpad liggen rechts van
de boerderij van Jac Adams
richting Steenovens. Een deel
hiervan ligt er nog. De oprit van
Adams en Claas. Dan zie je een
blokje op het perceel van Claas
en een blokje wat de boerderij
van Vilrockx is. Dit bevestigd dat
3 panden op het perceel van Claas zijn vervangen door 1 pand. En
omdat er waarschijnlijk veel materiaal van de afbraak in 1884
kwam is het ook goed mogelijk dat de staander in de schuur van
Adams afkomstig was van het gesloopte pand.
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Helaas is bij het bouwen van het huis van Claas een heleboel grond
ook verwijderd omdat er sprake was van een leemlaag.
Op dat moment was het perceel een weide.
We weten dat er in die wei een oude boerderij gestaan heeft. Maar
door de afgraving van de leemlaag zijn ook alle andere sporen uit
de grond verdwenen. Misschien waren de funderingen er al uit
gehaald bij het slopen van de boerderij op de grond van Claas.
Daarna werd het een weide. En pas veel later is het huidige
woonhuis er gebouwd. Helaas spreekt niemand over gevonden puin
van een fundering, anders hadden we het zeker geweten. Nu blijven
we toch nog in het onzekere.
Op de Hoeverstraat 52 staat op het pand “De Hoef”. In 1910
bestond dit huis echter nog niet. Op die plaats stond niets. Het was
de naam die de grote boerderij van St Jacob te Luik had die stond
op de plaats waar Peter Claes en Kitty Claas nu wonen. Deze
boerderij zal in 1648 (toen het katholieke geloof in het zuiden
verboden werd) zijn functie voor St Jacob te Luik verloren hebben,
maar werd dus pas in 1884 gesloopt.
De volgende keer gaan we weer verder met Meester Panken.
Jacques van Veldhoven
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Kennisquiz deel 14
Vraag en Antwoord , test uw algemene
kennis op het gebied van Aardrijkskunde,
Wetenschap en Europa!!
1

2

3

4

5

6

7

8

Het schoonspringen had oorspronkelijk andere naam, welke ?
A luchtgymnastiek
B sierduiken
C luchtacrobatie
Een jonk is een typische boot die je ziet varen in..?
A China
B Italië
C Amerika
Popcorn is een lekkernij gemaakt van..?
A maïs
B rijst
C zonnebloempitten
Een mannelijke gorilla trommelt op z’n bost om..?
A te communiceren met andere mannetjes
B indruk te maken op vrouwtjes
C rivalen schrik aan te jagen
Stormwinden jagen het zand in woestijnen in..?
A golvende bewegingen
B verticale stromen
C draaikolken
De laagste temperaturen werden ooit gemeten op..?
A de noordpool
B de zuidpool
C beide polen
Welke walvissoort kan wel tot 30 m lang worden..?
A de zwaardwalvis
B de blauwe vinvis
C de potvis
Het Atomium in Brussel is een voorstelling van..?
A een futoristisch huis
B een ijzeratoom
C een kennisweb
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9

10

11

12

13

14

15

Amfibieën leven op land en water en leggen hun eitjes..?
A in het water
B op het land
C in het water of op het land
De minaret heeft meerdere betekenissen/gebruiken, te weten..?
A om gelovigen op te roepen tot gebed
B bevat een heilig geschrift in de torenkamer
C heeft een biechtkamer voor gelovigen
De mensaap gorilla heeft in tegenstelling tot andere apen..?
A armen die langer zijn dan de benen
B benen die langer zijn dan de armen
C armen en benen die even lang zijn
Wat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in de schaduw..?
A 43 graden Celsius
B 58 graden Celsius
C 71 graden Celsius
Het jachtluipaard kan een snelheid halen van..?
A 50 km / uur
B 75 km / uur
C 100 km / uur
De pannenkoekjes tortilla’s komen oorspronkelijk uit..?
A Antartica
B Midden America
C Africa
Indiase vrouwen draperen lappen stof rond hoofd of lichaam..?
A dit heet een sari
B dit heet een sarong
C dit heet een schako

De antwoorden vind je verderop in de Mikmak, succes JB
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Reservering toegangskaartjes
Carnavalszittingen 2022.
Op vrijdag 21, zaterdag 22,
vrijdag 28 en zaterdag 29
januari vinden de
50e Koffiegatse
Zittingsavonden plaats.
(onder voorbehoud van de
op dat moment geldende
corona maatregelen.) Het beloofd een verrassend mooi
programma te worden!
Onder ons motto: ‘Wij hebben goeie hoop, goei werk heeft tijd
nodig en af lassen kan altijd nog’, zijn wij en de artiesten volop
bezig met de organisatie van vier zittingsavonden.
Ja, dat lees je goed: we gaan 4 avonden in de verkoop zetten.
De laatste zittingsavonden waren namelijk volledig uitverkocht!
Ook vinden we het belangrijk om bezoekers wat meer ruimte te
geven, waardoor er per avond minder plaatsen beschikbaar
komen. De kaartreservering start op 1 december. De kaarten
kunnen online gereserveerd worden via de site:
www.dekoffieleuterswesterhoven.nl
Let op: Reserveren is zonder risico! Als je een reservering
maakt, hoef je namelijk nog niets af te rekenen. Pas als 100%
duidelijk is dat de zittingen 2022 doorgaan wordt dit het geval.
Wel verwachten we dat je dan alle gereserveerde kaarten
afneemt en betaald.
Op het moment dat er overgegaan moet worden naar de
betaling, ontvang je daartoe van ons een mail.
Hetzelfde scenario geldt voor de reservering van consumptie
munten.
Dus: Wil je verzekerd zijn van kaarten, reserveer dan vanaf
01 december risicoloos online jouw kaarten!!
Met vriendelijke groet,
Zittingscomité De Koffieleuters
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Oproep voor kersteditie 2021
Beste MikMak-lezer,
Wij willen iedereen die ons gesteund heeft via de Rabo clubkas actie
heel hartelijk danken. Onze clubkas is hierdoor gespekt met maar



liefst € 334,43!
Uiteraard zal de ontvangen steun met zorg besteed worden.
Deze blijk van waardering is voor ons teken dat de MikMak een
toegevoegde waarde heeft en zorgt dat wij ons met veel
enthousiasme in zullen blijven zetten.
Maar zonder input van lezers en diverse organisaties zijn wij
nergens. Mocht u als lezer nu ooit opmerkingen, ideeën of tips
hebben om ons blad nog leuker en interessanter te maken, dan
staan wij hiervoor uiteraard altijd open. Laat het ons weten.
Hoewel we vandaag nog niet weten wat de coronacijfers en de
bijhorende maatregelen morgen, volgende week of tijdens de
Kerstdagen voor ons in petto hebben, willen wij heel graag een
mooie MikMak-kersteditie maken.
We vragen daarbij graag uw hulp om deze editie goed, interessant
en vooral ook met kerstgezelligheid gevuld te krijgen. Dus wilt u
een bijdrage leveren, twijfel dan niet.
Te denken valt aan:
Een mooi (kerst)verhaal
Foto of fotocollage
Kleurplaat
Recepten
Kerstversier ideeën
Zelf-maak en doe-het-zelf ideeën
Een idee voor een speciale kerstactie in
uw straat, wijk of het hele dorp
Tips voor een gezellige avond (spellen,
activiteiten)
Of wat het creatieve brein maar kan bedenken….
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Heeft u iets te delen of te melden, maar vindt u het lastig om zelf
iets te schrijven? Neem dan ook contact op. Wij kunnen u
interviewen en er dan voor u een artikel van maken. Dit geldt niet
alleen tijdens de kersteditie, maar het gehele jaar door.
Uw bijdrage ontvangen wij graag uiterlijk donderdag 9 december!
De MikMak kersteditie zal gratis in heel Westerhoven
huis-aan-huis verspreid worden.
Vriendelijke groet,
Het MikMakteam

Vacature 2e REDACTEUR MikMak
De Mik Mak is een typisch Westerhovens maandblad. Het blad is
bedoeld vóór en dóór Westerhovenaren en Westerhovense
verenigingen. De MikMak wordt geschreven door de Westerhovense
mensen en -verenigingen en bestaat inmiddels al 47 jaar
De redactie is het verzamelpunt van kopij, verzorgt de lay-out en de
drukwerkklare aanlevering. Na het drukken wordt de MikMak door
een aantal vrijwilligers vergaard, geniet en bezorgd.
Het blad wordt maandelijks onder haar abonnees verspreid en is de
geschreven informatiebron over hetgeen er in Westerhoven zoal
leeft en wordt georganiseerd. Maandelijks wordt het blad door zo’n
700 abonnees gelezen.
Wat zoeken we?

2e REDACTEUR MikMak
Wat moet je gaan doen?
Samen met het huidige redacteur (Jo Coppens)
verzamel je de maandelijks aangeleverde kopij. Je maakt keuzes
wat er in de komende editie geplaatst gaat worden en bepaal je de
opzet en lay-out van de komende editie.
Vragen of afwijzingen over of van artikelen worden door jou
besproken met de inzender.
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Je zorgt ervoor dat het blad drukklaar wordt aangeleverd aan de
drukker. Na het drukken zorgen de vergaarders en bezorgers de
verdere verwerking.
Wat we van je verwachten:
Dat je maandelijks enthousiast meewerkt aan de totstandkoming
van de MikMak.
We verwachten van dat je je betrokken voelt met Westerhoven en
dat je over voldoende computervaardigheden beschikt. Vrijwilligheid
maar géén vrijblijvendheid is voor deze functie erg relevant,
aangezien de MikMak maandelijks dient te verschijnen.
Waarom zou je het doen?
De MikMak vervult in Westerhoven een voorname communicatieve
rol. Daaraan jouw bijdrage leveren schept genoegdoening en je
draagt daarmee bij aan de bevordering van de leefbaarheid van je
eigen woondorp.
Je maakt een goed gelezen product dat voorziet in de behoefte van
vele Westerhovenaren. Je functioneert in een gemotiveerd en
gezellig team.
Verdere bijzonderheden:
Graag nodigen we naast alle Westerhovenaren uitdrukkelijk jonge
Westerhovenaren uit om de functie in te vullen. Qua tijdsbesteding
moet je rekenen op een besteding van
4 à 6 uur per maand, met daar tussendoor wat ad-hoc
werkzaamheden. Het gaat om een vrijwilligers-functie.
Vragen of reageren?
Is je interesse gewekt en je wilt reageren bel dan naar Frank Claas:
06-30398785 of naar Jo Coppens 06-30370061.
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Bieb Berichten
Online lezing: SOS Kinderen en emoties
Op dinsdagavond 30 november
programmeert Bibliotheek De Kempen in
samenwerking met Christel Lubse een online
lezing over emoties bij kinderen.
December… een leuke en gezellige, maar
drukke maand. Sinterklaas en Kerst, misschien ook nog allerlei
verjaardagen. Voor veel kinderen ook een spannende en stressvolle
periode. Sommige kinderen worden nog drukker in deze periode en
raken meer overprikkeld. Er spelen allerlei emoties een rol;
misschien wel herkenbaar.
Als je kind aangeeft dat hij zich zorgen maakt of Sinterklaas wel op
school komt, zijn we als volwassenen vaak geneigd om te zeggen
dat er niets aan de hand is en dat het allemaal wel goed komt. Ook
als je kind er over doorgaat. En misschien is je kind wel bang voor
Piet. Je denkt misschien 'waar maakt hij zich toch druk om?’
Door de drukte kunnen we wel eens ons geduld verliezen en
mopperen we wel eens. Kinderen raken in de war. Je kind voelt
namelijk wel deze spanning, de angst, de zorgen of de drukte in zijn
lijf. Je kind kan denken 'klopt het dan niet wat ik voel'. Het gevoel is
er wel degelijk. En als volwassenen willen we kinderen juist leren te
vertrouwen op hun gevoel.
Emoties, soms vliegen ze alle kanten op. Hoe ga je hier als
ouders/opvoeders mee om? Hoe help je je kind hiermee?
Christel Lubse (kinder- en ontspanningscoach) geeft in een online
lezing tips en handvatten om met emoties van kinderen om te gaan.
Hierbij geeft ze ook boekentips en hoe deze boeken in te zetten om
kinderen te leren omgaan met hun emoties.
Aanmelden
De online lezing is op dinsdag 30 november van 20.00 tot 21.30
uur. Aanmelden kan gemakkelijk via de agenda van
www.bibliotheekdekempen.nl. De online lezing 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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Nieuwe jeugdgemeenteraad 2021-2022

Afgelopen week kwam de nieuwe jeugdgemeenteraad voor het eerst
bij elkaar. De jeugdgemeenteraad bestaat uit 18 kinderen uit de
groepen 7 en 8 van de basisscholen. De kinderen uit groep 7 zijn
nieuw in de raad. Zij werden tijdens de eerste vergadering door
burgemeester Arinda Callewaert officieel als jeugdgemeenteraadslid
geïnstalleerd. In de raad zitten: Lieke Hogenboom, Thijs Willems,
Cas Cuypers, Pien Groenen, Isa Janssens, Fabian van Os, Sylke
Habraken, Guus Kennis, Sune Heesterbeek, Marijn Bergwerff, Fem
Coppens, Loek van Kruijsdijk, Flora Denissen, Joos d’Haens, Sophie
van Dalen, Mea Burgmans, Juup Jansen en Emme Smolders. Wij
wensen iedereen veel succes en plezier het komende jaar.
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Puzzel-Rebus
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Data – opl. puzzel – kopij inleveren
Data

December

Toneel
Voorstelling “Club Koetsie Koe”
Vr. en za. 10 en 11
Vr. en za. 17 en 18 december 2021
Za. 18 ophalen oud papier
Vr. 17 Mikmak vergaren

Oplossing Nederland puzzel MikMak
oktober:

Z

A A N K A N T

E

R

Oplossing kennisquiz deel 14

1A, 2A, 3A, 4C, 5C, 6B, 7B, 8B,
9A, 10A, 11A, 12B, 13C, 14B, 15A

do. 9 december, uiterste datum inleveren kopij MikMak januari 22,
za. 18 december, uitgave MikMak januari 2022, (KERSTEDITIE) 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

