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Allereerst wens ik ieder van u een mooi en goed, een door God
gezegend nieuw jaar toe. Het leven is wat wij er van maken.
De omstandigheden zijn voor ons in deze tijd zeer gunstig.
Er is vrede en saamhorigheid in ons midden. Vergeleken met talloze
andere volken leven wij in een paradijs. “Adel verplicht ”dat wil
zeggen: allereerst mogen wij dankbaar zijn en deze dank zichtbaar
tot uitdrukking brengen in onze levenswijze. Talloze mensen zouden
met ons willen ruilen. Meer dan wie ook behoren wij God te danken
en deze dank zichtbaar te maken in onze manier van leven. Dank
wordt zichtbaar in daden, 14 februari is Aswoensdag, Dit combineert
niet met het feest van Sint Valentinus. Aswoensdag is gekoppeld
aan Carnaval. In overleg is besloten het feest van Valentinus te
vieren op zaterdag 17 februari 2018.
Ik kreeg onlangs deze vraag: “Voor een tentoonstelling over
Winterfeesten in museum De Vier Quartieren in Oirschot zijn
wij op zoek naar een beeld van Sint Valentijn en dat blijkt
niet gemakkelijk te vinden. Daarom de vraag of u ons verder
zou kunnen helpen, let wel het gaat om bruikleen voor de
periode januari – april 2018”. Ik heb vanzelfsprekend dit verzoek
afgewezen omdat het beeld heel uniek is. Men mag wel een foto
maken van dit beeld. Steeds weer moeten we herhalen, dat Sint
Valentinus zoals wij hem vereren een priester-martelaar is en geen
bisschop. Als hij bisschop zou zijn, dan zouden wij op zoek moeten
naar een ander beeld. Want een bisschop wordt in de kerk altijd
afgebeeld met een mijter op zijn hoofd. Denk maar aan Sint
Nicolaas. Er is wel in later jaren een bisschop Valentinus. Zijn
feestdag is op 7 juni. De oudste verering van Valentinus in
Westerhoven heeft te maken met de bron van Valentijn: er zijn in
Brabant vanouds veel Sint Willibrordus-putjes. Westerhoven heeft
een Sint Valentinus-putje. Het zijn bronnen van levend water: hier
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werden de eerste christenen in Brabant gedoopt. Men beschikte
niet over kerkgebouwen. Zo’n putje is een wonderlijk natuurverschijnsel: levend water. Door verbreding van de rivier de Keersop
is dit natuurverschijnsel verdwenen. Missionarissen die in deze regio
het geloof hebben gebracht, gingen eerst naar Rome om door de
Paus hiertoe gemachtigd te worden en zij kwamen langs het graf
van deze jonge priester Valentinus. Blijkbaar zijn er in Brabant veel
Willibrordusputjes. In Westerhoven is Valentinus steeds vereerd
vanwege deze waterbron. vele jaren zonder kapel.
Pastoor Rijkers.
Overleden: 5 dec. 2017: Toos Swinkels – Antonis, geb. 14-01-1930.
Kerkdiensten met Kerstmis:
Zondagavond 24 december
17.30 uur: Viering van Kerstmis met kinderkoor.
22.30 uur: Viering van Kerstmis met Gemengd Koor.
Maandag, Kerstmorgen: 25 december
10.30 uur: Viering van Kerstmis (Gemengd Koor)
Zondagavond 31 december:
19.00 uur oudejaarsavond Misviering (Gemengd Koor)
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VALENTINUSVIERING

maandag
9.00 – 11.15
13.30 – 16.30
maandag
14.00 – 15.30
dinsdag
13.30 – 16.30
13.30 – 16.30
dinsdag
16.30 – 19.00

8e - 15e - 22e - 29e
meer bewegen voor ouderen
biljarten en kaarten
15e - 22e - 29e
bespreking van Engelse romans
2e - 9e - 16e - 23e - 30e
koersbal
servicepunt R.S.Z.K.
16e
samen koken en eten nieuw !!!!

woensdag
13.30 – 16.30
woensdag
8.50 – 9.50
10.00 – 11.15
woensdag
13.30 – 16.30
woensdag
14.00 – 16.00
19.45 – 23.00

3e
kienen
3e - 10e - 17e - 24e - 31e
volksdansen
koorrepetitie “De Wielewaal”
10e - 17e - 24e - 31e
kaarten en biljarten
3e - 10e - 17e - 24e - 31e
jeu de boules
(behalve bij slecht weer)
bridgen Multi Colour

donderdag
17.30

11e
eetpunt bij Woest

vrijdag
9.30 – 12.00
9.30 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 16.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
vrijdag
13.30

5e - 12e - 19e - 26e
dagbesteding
servicepunt R.S.Z.K
lunch
dagbesteding
fysiogym
fysiogym
26e
vergaren van de MikMak
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Alle
activiteiten
zijn in
Hoefzicht
tenzij anders
aangegeven

In verband met carnaval is het
Valentinusfeest van 14 febr. verzet naar
za 17 februari 2018
Dorpsvergadering
St. Valentinus op kampeerboerderij
De Heijerkant Heijerstraat 35,
donderdag 25 januari 2018 om 20.00 u.
Iedereen is van harte welkom
De kapelmeesters

Menu Eetpunt Hoefzicht/Woest
do. 11 januari 2018
Iedereen vanaf 55+ is van harte
welkom, prijs € 10,00

Activiteiten voor ouderen
januari 2018

Tomatensoep
pangafilet
of
varkenshaas gevuld met roomkaas en seranoham
Grand dessert
Aanvang: 17:30 uur
Let op !! Reserveren: nieuwe vrijwilliger gezocht

Aanmelden alleen voor deze maand: Tel. 040-2047577
Email: janjocoppens@gmail.com
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WESTERHOVENS WINTERFEEST
Zondag 7 januari 2018 is de Westerhovense nieuwjaarsreceptie voor
alle belangstellenden en inwoners van het dorp. In het verleden
hebben we te horen gekregen dat ouderen daar niet naar toe
kunnen i.v.m. de houtsnippers die op het plein liggen. De
organisatie meent er goed aan te doen om speciaal voor hen een
activiteit in te plannen: Het Senioren-verwen-uurtje!
Voor onze ouderen is tijdens het Winterfeest de Rabotent verwarmd,
zijn er zitjes en hebben we een verwenuurtje ingepland in ons
programma.
Het Senioren-verwen-uurtje is van 14.00 uur tot 15.00 uur en loopt
als volgt:
Voor degene die het Winterfeest normaal niet kunnen bezoeken
vanwege de houtsnippers maken we een rolstoel en rollator
toegankelijk pad langs alle hutjes en naar de Rabotent. In de tent
zijn verwentasjes à € 5,- te koop waarvoor men koffie of thee, een
worstenbroodje of appelflap en een kop verse groentesoep kan
krijgen, een goodiebag krijgt en kan mee spelen met het kienspel.
Tijdens het verwenuurtje wordt het Winterfeest officieel geopend
door het Sint Annagilde. Om 15.00 uur toosten we met z’n allen op
het nieuwe jaar en sluiten we het verwenuurtje af met een gratis
glaasje bubbels.
Het moment om op het nieuwe jaar te proosten geldt voor alle
aanwezigen. De organisatie nodigt ú daarom van harte uit om ook
om 15.00 uur op het plein te zijn om met z’n allen een toost uit te
brengen op 2018 en gedurende de middag de nodige goede wensen
uit te wisselen onder het genot van een hapje en een drankje. Als
vanouds staat de draaimolen op het plein voor de kleintjes en is er
een activiteit voor de groteren in de theaterzaal van De
Buitengaander. Om 18.00 uur sluit het Winterfeest met schitterend
vuurwerk van ORKA. Het Westerhovens Winterfeest is waar men
elkaar ontmoet dus mis het niet!!
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LEZING
Verstandig eten, voeding voor je brein
Maandagavond 15 januari geeft Henriëtte Beers, orthomoleculair
therapeut en overgangsconsulente, een presentatie over ‘Verstandig
eten, voeding voor je brein’.
Voeding heeft invloed op stemming, gedrag, energie, aandacht en
geheugen. Voor een goed geheugen en concentratie hebben de
hersenen veel energie en bouwstoffen nodig. Deze bouwstoffen
worden uit voeding gehaald. Van iedere hap eten die we
doorslikken, gaat maar liefst 20% van de binnen gekregen energie
naar onze hersenen. Het is niet verwonderlijk dat voeding een grote
invloed heeft op de gezondheid van de hersenen. Vandaar dat
optimale voeding zo belangrijk is.
Klachten van en in ons brein vinden veel mensen een grote
bedreiging, vaker meer nog dan lichamelijke klachten. Dat is niet zo
vreemd, want elke lichaamsfunctie is (mede)afhankelijk van een
goed functionerend brein. Gelukkig zijn er dingen die we zelf kunnen
doen om ons brein optimaal te laten functioneren!
In deze presentatie wordt in het kort stilgestaan bij de wijze waarop
ons brein functioneert, welke voedingsstoffen daar positief aan
bijdragen en waarom dit zo is.
Graag vooraf aanmelden:
henriette.beers@xs4all.nl of tel. 06-108 54 217
Wanneer: Maandag 15 januari om 20:00 uur
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 10,- (incl. koffie – thee).
AGENDA
15
19
20
21

jan
jan
jan
jan


Lezing Henriëtte Beers
Zittingsavond De Koffieleuters
Zittingsavond De Koffieleuters
Zittingsavond De Koffieleuters
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Graag willen wij u nog eens
informeren over uw Dorpsblad de
MikMak.
Deze titel staat ook boven de flyer die u
bij deze MikMak aantreft. Bestaande
abonnees hoeven we gelukkig niet te
informeren, zij weten immers dat de
MikMak nog steeds bestaat en dat dit
dorpsblad informatie maandelijks alle
informatie verstrekt over het reilen en
zeilen binnen ons mooie dorp
Westerhoven.
Voor abonnees is deze flyer en dit artikel dan ook niet bedoeld. Nee;
de flyer en dit artikel zijn bedoeld voor inwoners die helaas nog
géén abonnee van de MikMak zijn.
Om de MikMak weer eens onder ieders aandacht te brengen
hebben wij deze editie dan ook gratis huis aan huis in
Westerhoven verspreid. Dit om te laten zien dat de MikMak
na 42 jaar nog steeds springlevend is en u maandelijks alle
informatie biedt over het gebeuren in Westerhoven.
Het voortbestaan van de MikMak hangt van u af, immers als er
onvoldoende belangstelling voor de MikMak bestaat, dan heeft het
blad geen zin meer en kunnen we er net zo goed mee ophouden.
Gelukkig is dat zeer zeker niet het geval. De MikMak kent nog
steeds zo’n 175 “papieren abonnees” en zo’n kleine 200 “digitale
abonnees”.
Met andere woorden: de MikMak valt maandelijks
bij zo’n 400 Westerhovense gezinnen “op de mat” en is echt nog wel
springlevend.
Een aantal verenigingen publiceert trouw haar activiteiten in de
MikMak, sommige verenigen verstoppen helaas liever hun
activiteiten en publiceren nooit. Wij vinden dit een gemiste kans
voor die verenigingen of is het toch gemakzucht vanuit die kant?
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Wij willen u bij deze als u (nog) geen abonnement heeft dan ook
nog eens graag informeren over het feit dat de MikMak nog steeds
bestaat en u met klem adviseren om abonnee van de MikMak te
worden. Dit kan op twee manieren:
Voor een maandelijkse, papieren versie, stuurt u een mail
met uw gegevens naar: mikmakwesterhoven@gmail.com of
belt u naar Frank Claas 06-30398785 of Jack van Beek 0653498642. Een papieren versie kost slechts € 11,00 per jaar.
Hiertoe ontvangt u een factuur en als u deze heeft betaald
ontvangt u maandelijks de MikMak in uw brievenbus.
Ontvangt u liever maandelijks een gratis digitale versie, dan
hoeft u alleen maar uw mailadres aan:
mikmakwesterhoven@gmail.com door te geven en wij sturen u
maandelijks, de MikMak kosteloos toe. Zeg nou eerlijk:
gemakkelijker kan het toch niet.
Wilt u iets in de MikMak publiceren: dat kan en ook dit is
helemaal gratis als u uw kopij tijdig stuurt naar:
mikmakwesterhoven@gmail.com
Wij hopen dat u uw goede voornemens voor het nieuwe jaar
waarmaakt en direct een abonnement afsluit op de MikMak. Zo blijft
u immers op de hoogte van alles wat er in Westerhoven gebeurt en
wat er allemaal in ons dorp te doen is.
Het MikMak team wenst u een in alle opzichten goed, gezond en
gelukkig 2018 toe.
Met vriendelijke groet,
Jo Coppens, José Hoeks, Ben van Dooren, Jack van Beek en Frank
Claas
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Zolang we ze blijven herdenken, blijven ze leven…
Dringende oproep BHIC: Help ons alsjeblieft en geef iedere
Brabantse gesneuvelde een gezicht en een verhaal
De twintigjarige Pierre van Boxtel uit Kaatsheuvel trad tijdens de
Tweede Wereldoorlog in dienst bij de Britse Royal Air Force. Maar op
28 oktober 1941 sloeg het noodlot toe, zijn toestel werd geraakt,
vloog in brand en hij overleed aan zijn verwondingen. Zo zijn er
bijna 1900 Brabantse militairen en verzetsstrijders tijdens
oorlogshandelingen in de Tweede Wereldoorlog en alle volgende
militaire conflicten gesneuveld. Het Brabants Historisch Informatie
Centrum wil al deze gevallenen een gezicht geven. Help ons
alsjeblieft om deze lijst van gesneuvelden aan te vullen en te
corrigeren.
In september 2019 is het 75 jaar geleden dat de bevrijding van
Noord-Brabant van de Duitse bezetting begon. Om dit te herdenken,
presenteert het BHIC dat najaar samen met de Stichting Herdenking
Brabantse Gesneuvelden een digitale eregalerij voor alle
omgekomen Brabantse militairen en verzetsplegers. Op dit moment
heeft het BHIC op een voorlopige site
www.brabantsegesneuvelden.nl bijna 1900 slachtoffers in beeld die
een plaats in deze eregalerij zouden moeten krijgen. Het gaat dan
niet alleen om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar
ook om de Brabantse militairen die zijn omgekomen in Nederlands
Oost-Indië, Nederlands Nieuw-Guinea, tijdens de Koreaoorlog en
tijdens de verschillende VN- en NAVO-missies daarna.

met de basisgegevens die nu bij ons bekend zijn: naam,
geboortedatum, geboorteplaats, woonplaats, overlijdensdatum,
overlijdensplaats, rang, beroep en een aanduiding van de
historische context waarin het slachtoffer geplaatst kan worden. Van
ongeveer 600 slachtoffers kunnen we bovendien een foto laten zien.
Dat is al veel, maar we zijn er nog niet.
Op de definitieve eregalerij van Brabantse Gesneuvelden willen we
straks zoveel mogelijk slachtoffers met een foto én een verhaal
vereeuwigen, zodat we niet enkel namen herdenken, maar ook de
personen erachter. Immers, het waren op de eerste plaats mensen;
vaders, zoons, broers en vrienden die plotseling aan het leven zijn
ontrukt. Velen van hen stonden voor moeilijke keuzes, anderen
hebben onvoorstelbaar geleden. Allemaal verdienen ze het dat hun
verhaal verteld wordt, hoe heldhaftig of bescheiden ook.
Help mee!
Om hen zo goed mogelijk op de eregalerij te zetten, hebben we de
hulp van alle nabestaanden en betrokkenen nodig. We hebben al
verschillende openbare bronnen geraadpleegd, maar voor de
meeste foto’s en persoonlijke verhalen zijn we uiteindelijk
aangewezen op wat nabestaanden van familieleden, vrienden en
andere betrokkenen over hen kunnen vertellen.
We nodigen iedereen die meer weet van harte uit om te reageren.
Alleen zo kunnen we in 2019 een zo volledig en correct mogelijke
digitale eregalerij presenteren. Mocht je op
www.brabantsegesneuvelden.nl dus een bekende of een familielid
aantreffen waar je iets over kunt vertellen, laat dan een bericht
achter of neem contact met ons op.
’s-Hertogenbosch, 12 december 2017

Voorlopige site
Op deze site staan de 1900 oorlogsslachtoffers allemaal vermeld
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Verhalen van gesneuvelden
Aarts, Jacobus Marinus

Beekmans, Bernardus

Jac. Aarts wordt geboren op 4
september 1911 in Hilvarenbeek, als
jongere broer van Jan Aarts, die tijdens
de meidagen van 1940 sneuvelt in
Zeeland. Jac. voetbalt bij het eerste
elftal Volharding en is net als zijn broer
lid van de Harmonie St. Leonardus.
Net als duizenden andere Nederlanders
is Jac. in de jaren ’30 door de depressie
werkeloos geworden. Hij besluit daarom
beroepsmilitair bij het KNIL te worden en
vertrekt op 3 november 1937 aan boord van de MS J. van
Oldenbarnevelt van Amsterdam naar Nederlands Oost-Indië. Na
aankomst
in
Bandung
gaat
hij
aan
het
werk
als
luchtvaartradiotelegrafist op het vliegveld Andir.
In het voorjaar van 1939 komt ook zijn vrouw Anna Hamers vanuit
Nederland over, met wie hij in januari op afstand was getrouwd.
Basje is hun eerste zoon.
Op 8 maart 1942 wordt Jac., een dag voor de capitulatie van het
KNIL op Java, door de Japanners krijgsgevangen genomen. Net als
vele andere KNIL-militairen wordt hij naar het vasteland van
Zuidoost-Azië getransporteerd en als dwangarbeider ingezet bij de
aanleg van de Birma-spoorlijn. Tijdens zijn gevangenschap
verneemt Jac. dankzij een gesmokkeld briefje dat zijn vrouw in
Bandung was bevallen van hun tweede zoon Willy.
Het slopende werk en de buitengewoon slechte leefomstandigheden
in de werkkampen langs het spoor worden Jac. uiteindelijk te veel.
Op 9 augustus 1943 wordt hij getroffen door malaria. Amper een
maand later, op 7 september, overlijdt hij in het Thaise kamp Kuie.
Jac. is 32 jaar geworden.
Pas in oktober 1945 krijgt de familie van het Nederlandse Roode
Kruis bericht van zijn overlijden. In 1946 keert zijn vrouw met hun
twee zoontjes aan boord van de Japara terug naar Nederland, waar
ze intrekken bij Jac’s moeder in Hilvarenbeek.

Bernard wordt op 12 oktober 1907
geboren in Best. Hij is getrouwd met
Catharina Vorstenbosch en vader van
drie kinderen. In Best werkt hij als
klompenmaker bij het bedrijf van
zijn oom, maar hij dient ook twee
jaar bij de Vrijwillige Landstorm in
’s-Hertogenbosch.
Aansluitend
daarop vervult hij zijn dienstplicht
als infanteriesoldaat aan de grens.
Vanwege
de
toenemende
oorlogsdreiging wordt eind augustus
1939
het
Nederlandse
leger
gemobiliseerd. Samen met zijn grensbataljon wordt Bernard daarop
naar de Maas gezonden. Zijn standplaats wordt mitrailleurkazemat
S1 bij Vessem.
Wanneer de Duitsers op 10 mei 1940 daar de Maas oversteken,
vlucht de bezetting van de kazemat, maar Bernard blijft als enige op
zijn post en neemt de vijand onophoudelijk onder vuur, totdat de
mitrailleur het door oververhitting begeeft. Daarna opent hij, vrijwel
als laatste overgebleven verdediger van de linie, met zijn geweer
het vuur op de binnentrekkende Duitsers.
Vier gevangengenomen Nederlandse soldaten worden door de
Duitsers naar de kazemat gestuurd om Bernard tot overgave te
dwingen. Hij blijkt dan al te zijn gesneuveld. Duitse soldaten die de
Maas al eerder waren overgestoken, hadden de kazemat in de rug
aangevallen en Bernard daarbij gedood. Hij is 32 jaar oud
geworden.
Vanwege zijn standvastigheid is Bernard postuum benoemd tot
Ridder in de Militaire Willemsorde.
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Boogaard, van den, Marinus
Rinus wordt geboren op 16 april 1922
in Steenbergen. Hij is werkzaam als
kapper en samen met zijn oudere broer
Jacobus zet hij zich tijdens de Duitse
bezetting in voor het verzet. Zij sluiten
zich aan bij de Ordedienst (OD) die zich
tot taak stelt de orde te handhaven in
Nederland zodra de Duitse bezetter is
verdreven.
Op 4 september 1944 melden de broers
zich met vijf vrijwilligers in het huis van
boswachter Neefs op de Vloeiweide bij
Rijsbergen. Als het geallieerde geschut
vlak over de grens in België al goed
hoorbaar is, wordt daar onder leiding van OD’er Paul Windhausen uit
Breda een tijdelijke radiopost opgezet om de optrekkende bevrijders
te ondersteunen. Ook wordt er een afwerpterrein aangewezen waar
geallieerde vliegtuigen wapens en materiaal kunnen droppen. Met
vijftien anderen gaan Rinus en Jacobus onderdeel uitmaken van de
bewakingsploeg voor dit terrein. De groep loopt ook in de omgeving
patrouille en is slechts licht bewapend, in de verwachting dat de
geallieerden al over enkele uren zouden arriveren.
Juist op dat ogenblik stokt de geallieerde opmars. De aanvoerroutes
door België zijn te lang geworden en de troepen uitgeput. In de
streek rond de Vloeiweide wordt het met de dag gevaarlijker door
de komst van Duitse eenheden die eerder voor de geallieerden
waren weggevlucht en nu standhouden.
Uiteindelijk wordt de radiopost ontdekt. Op 4 oktober 1944 volgt
een gewelddadige inval in de boswachterswoning. Rinus komt in het
vuurgevecht om het leven op 22-jarige leeftijd. Ook Paul
Windhausen, vier andere leden van de OD en vier leden van de
familie Neefs worden gedood. Broer Jacobus wordt de volgende dag
met zeven metgezellen geëxecuteerd op de Schietheide in het
Mastbos bij Ginneken.
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Dienstverlening Taxbus
feestdagen,
nieuwe tarieven 2018

Vaste ritten op 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 voor de feestdagen tijdig aan te melden.
Daarnaast zijn de tarieven voor 2018 vastgesteld.
Reserveren Taxbusritten kerstdagen
Ook tijdens de drukke kerstdagen willen wij u natuurlijk het best
mogelijke vervoer bieden. Wij adviseren u daarom om op tijd uw
ritten voor de kerstdagen te reserveren. Onze vervoerders kunnen
dan het beste inspelen op uw vervoervraag en alvast een passende
ritplanning maken. Reserveert u vóór vrijdag 22 december 2017,
16.00 uur, dan kunnen wij uw rit op het gewenste tijdstip inboeken.
Reserveert u later, dan is de kans groter dat u met vertraging te
maken krijgt.
Dienstverlening jaarwisseling
Net zoals in het openbaar vervoer stopt het Taxbusvervoer op
oudejaarsavond eerder dan normaal. De laatste reguliere
Taxbusritten op 31 december 2017 starten om 22.15 uur.
Voor onze rolstoelgebonden klanten maken wij een uitzondering. Zij
kunnen op verzoek ook tijdens de nieuwjaarsnacht door Taxbus
worden vervoerd, omdat zij doorgaans geen alternatieve
mogelijkheden hebben om het vervoer te regelen. Voor rolstoelritten
tijdens de nieuwjaarsnacht gelden de volgende voorwaarden:




De rit kan geboekt worden t/m donderdag 28 december 2017,
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 kan het voorkomen dat klanten niet
helemaal op het gewenste tijdstip worden vervoerd.
In de nieuwjaarsnacht kan per pashouder maximaal één (sociaal
of medisch) begeleider meereizen.
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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.
Tarieven Taxbus 2018
Voor 2018 zijn de volgende klanttarieven vastgesteld:
Wmo tarief
€ 0,70 per zone
Ouderentarief in Bladel en Helmond
€ 0,70 per zone
Ouderentarief in Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende
en Valkenswaard
€ 1,30 per zone
Tarief voor extra meereizenden*
€ 6,75 per zone
OV-tarief in Helmond (binnen gemeentegrens) € 4,30 per rit
OV-tarief in Deurne
€ 4,15 per zone
Commercieel tarief**
€ 9,20 per zone
Toeslag aankomstgarantie
€ 8,10
* Niet zijnde medische of sociaal begeleider, (maximaal 2)
minderjarige kinderen of hulphond.
**Het commerciële tarief geldt vanaf de 6e zone en voor zones die
buiten uw individuele vervoersgebied vallen (niet van toepassing
voor OV Helmond).

Opbrengst collecte MS
Namens de MS collectanten danken we jullie
voor de gulle gaven. We hebben € 629,94
opgehaald.Nogmaals hartelijk dank hiervoor.
Hierbij doen wij tevens een oproep of er nog mensen zijn die onze
groep willen komen versterken.
Je kunt je opgeven bij Toos Rademakers Tel. 040 – 201 82 33
Bij voorbaat dank
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Geachte MikMak lezers,
Ik was bezig weer wat op te ruimen, toen ik
een verzameling beschrijvingen van
Westerhoven tegen kwam, die ik in de 80er
jaren van de vorige eeuw gevonden had. Ik
wilde Westerhoven wat beter leren kennen.
En het bleek dat er toch nog her en der wat
stukjes te vinden zijn.
Natuurlijk zijn er veel akten over
grondaankoop of erfenissen. Besluiten van
een hertog of gemeenteraad. Maar ik
verzamelde vooral aardrijkskundige en geschiedkundige
beschrijvingen.
Ik wil jullie de komende maanden via de mikmak meenemen naar
beschrijvingen van:
Stephan Hanewinkel uit 1799 en 1803
Servaas de Graaff uit 1807
A.C. Brock uit 1825
A.J. van der Aa uit 1839
En een zeer interessante beschrijving van P.N. Panken uit 1850.
Ik wil ze de komende maanden insturen zodat iedereen hiervan kan
genieten. Maar ik wil beginnen met een beschrijving uit een VVV
gids van 1948.
Veel leesplezier
Jacques van Veldhoven
WESTERHOVEN
INLICHTINGEN
Gemeente-secretarie: Dorp 106. Tel. 1.
BEVOLKING
Aantal inwoners op 1 januari 1948: 905
De gemeente Westerhoven bestaat uit het dorp Westerhoven en de
buurtschap Loveren. De voornaamste bestaansbronnen zijn
Landbouw, veeteelt en bijenteelt.
AARD DER PLAATS
Westerhoven is een boerendorp, op 15 km. afstand ten zuiden van
Eindhoven, gelegen aan de Dommel. Door de gemeente loopt de
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provinciale weg Valkenswaard-Luyksgestel.
VERKEER
Treinverbinding:
het dichtstbijzijnde station der N.S. is te
Eindhoven.
Autobusdienst:
E.M.A.-verbinding met Valkenswaard en
Luyksgestel.
INSTELLINGEN
Gemeente-secretarie: Dorp 106, tel 1. Geopend van 9-12 uur.
Politiebureau: Hoeverstraat 55, tel 2.
Postkantoor: Hoeverstraat 56b.
Distributiekantoor: Hoeverstraat 58.
Kerk: R.K. kerk van St. Servatius, Dorp 97.
Scholen: R.K. bewaarschool, Kerkstraat 89; R.K. Lagere
jongensschool, Hoeverstraat 53; R.K. Lagere meisjesschool,
Kerkstraat 89.
SPORT EN ONTSPANNING
Voetbal.
Korfbal.
Athletiek.
Paardrijden.
Toneel: toneelvereniging “Vriendschap verenigt”.
BEZIENSWAARDIGHEDEN
Aan het riviertje de Keersop ligt een graan- en olie-watermolen.
St Valentinuskapel met putje.
FOLKLORE
Driekoningen: Fakkelen
Pasen: Eieren rapen
Kermis: Op de laatste zondag in Mei tot en met dinsdag
daaraanvolgend.
Schutterij: St. Annagilde. Teeravond tussen 14 en 20 juli.
LOGEERGELEGENHEDEN
Goed kampeerterrein met prachtige omgeving in de onmiddellijke
nabijheid van het dorp. Vergunningen te bevragen op de gemeentesecretarie.
LITERATUUR
Dr. C.R. Hermans: Bijdragen tot de geschiedenis der Prov. N.Brabant. Dl I (1845) en dl. II ( 1845) 274.
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KERSTGEDACHTE

2017

Wees vreugde en liefde,
Voor de mensen die gebukt gaan onder
Smart ,geef deze mensen de eenvoud geen grieven ,
Hoe lang al verwacht ons de mensheid
Op het vredeskind ieder jaar het kerstkind zonder strijd.
Als wij mensen in onmin blijven reageren
Op alles wat de mensheid, bied
Dan gaan velen nog in eenzaamheid en verdriet
Naar moeilijke tijden in het verschiet.
Vele jaren geleden werd het vrede kindje geboren
In een arme stal koud en kil alleen in kribbe met wat stro,
Met veel zorg en liefde kwamen herders het kindje bezoeken
Kijk om je heen wat is er in deze wereld
Na zo vele, ja zelfs duizenden jaren de VREDE overal oorlog.
Laten we hopen dat de goede wil van velen
de mensheid rust en vrede brengt EEN van goedheid en liefde.
Moge het Kerstkind door de mensen begrepen worden
Dan pas zal er de verlangde GLORIA zich laten begrijpen.
U allen nogmaals een Zalig Kerst feest En een goed gelukkig 2018
FvV

Oplossing MikMak Sinterklaas woordzoeker december 2017:

Sinterklaas is gek op kleurplaten
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DATA

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS & ADRESSEN

2018
zo 07 januari
do 11 januari
vr 19/za/20/zo21
za 20 januari

Westerhovens Winterfeest
Eetpunt Hoefzicht
januari Koffiegatse zittingsavonden
Oud papier


za 17 februari
Feest Valentinus
za 25 februari
Concert Carnavalesk
zo 26/ma 27/di 28 februari Carnaval
za 07 / vr 13 apr. / za 14 apr.
vr 20 apr. / za 21 apr. / zo 22 apr. Toneeluitvoering
zo 29 april
Bourgondisch Lente Event
vr 27 april
Koningsdag



Alarmnummer
Politie
Gemeenschapshuis
Steunpunt ouderen
Huisarts
Apotheek
Pastorie
Gemeente Bergeijk
Dorpsondersteuner

Dorpsraad
KBO-Klussendienst

politie/brandweer/ambulance
algemeen
De Buitengaander
Hoefzicht
Dr. Th. Schoone
spoednummer
dokterspost
Bergeijk
Eersel (weekenddienst)
Pastoor Rijkers
Gemeentehuis
Helma van Gerven
Bel & Herstellijn
Calamiteiten na kantoortijd
Storing openbare verlichting
Joop Kock
Bart Rijkers Aarperstraat 29

1-1-2
0900-8844
040-2013961
040-2048927
040-2012531
040-2019629
09001232020
0497-551111
0497-514250
040-2012937
0497-551455
06-52765150
0497-551480
040-2895816
0800-2345124
040-2044916
040-2018125

EHBO-VERBANDPOSTEN:
Merel Brandsma
Ria Hoskam
José Hoeks
Toon Teuwens
Roos Verhoeven

Dorpstraat 42
Hoeverstraat 26
Lange Akkers 19
Heijerstraat 21B
Hoeverstraat 2

040-2040252
040-2015833
040-2013163
040-2017510
040-2012010

AED-APPARAAT AANWEZIG BIJ:
do. 18 januari, uiterste datum inleveren kopij MikMak februari
za. 27 januari, de MikMak februari 2018 verschijnt
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Medisch Centrum Westerh.
Hoefzicht
De Buitengaander

Provincialeweg 22
Hoefzicht 7

Coppens Constructie
COTA
Luxlight
Beukers Autoschade
Beukers Autoschade
ZSC (pincode vereist)
De Neut (24 u P/dag bereikbaar)

Heijerdijk 1
Leemskuilen 1E
Leemskuilen 4
Leemskuilen 23
Heijerstraat 7
Koolakkers 7
Dorpstraat 8

(24 u P/dag bereikbaar)

Dorpstraat 9

