Een stukje historie over de gemeente Bergeijk
Vanaf 1 januari 1997 bestaat de gemeente Bergeijk uit de vroegere gemeenten
Bergeijk, Luyksgestel, Riethoven en Westerhoven. De kernen in de gemeente zijn nu
Bergeijk (Loo, Weebosch), Luyksgestel, Riethoven en Westerhoven. In de gemeente
wonen ongeveer 17800 mensen. De plaatselijke bedrijvigheid biedt werk aan 4600
mensen. Bergeijk ligt 20 km ten zuiden van Eindhoven en 12 km van Valkenswaard.
Bergeyk is een rustige en groene gemeente in de provincie Noord-Brabant.
Landschappelijk is het een heerlijk oord om in te wonen en te recreëren. Niet voor
niets komen er jaarlijks 10.000 toeristen naar deze gemeente om te genieten van het
buitenleven. Ruim 85 procent van de gemeente bestaat uit bos, natuur en
landbouwgebieden. Naast een prachtige groene omgeving heeft de gemeente
Bergeijk meer te bieden in de vrije uren. Er zijn musea, culturele centra, een
openluchttheater, heerlijke restaurants, cafés en voor de mensen die van het
nachtleven houden zijn er swingende discotheken.
De voorzieningen in de gemeente zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving.
Bergeijk, de grootste kern, heeft een gevarieerd winkelbestand. In de andere kernen
is het winkelbestand zodanig dat u er prima de dagelijkse boodschappen kunt doen.
Uit oudheidkundig bodemonderzoek blijkt dat er al in het stenen tijdperk in dit gebied
sprake is van bewoning. In Bergeijk ligt een grafheuvel uit de bronstijd (ongeveer
1350 voor Chr.).
De naam Bergeijk komt voor het eerst op schrift voor in 1137. Van Karel de Stoute
kreeg Bergeijk in 1468 het recht om zich met wallen en poorten te beschermen.
Luyksgestel betekent Geest: een hoge zandgrond die aan beide zijden door lage
gronden is begrensd. 'Lo' betekent bos en 'luiks' betekent: behorend tot het Bisdom
Luik.
Westerhoven is gelegen in het dal van de beekjes de Keersop en de Beekloop. Ook
hier was, net als in de andere dorpen, sprake van zeer vroege bewoning. De Heuvel,
de verbindingsweg tussen Westerhoven en Riethoven, werd in de Romeinse tijd
aangelegd. In het eerste kwart van deze eeuw is er bij deze kern Frankisch keramiek
gevonden. De oudste vermelding van Riethoven komt voor in het leenregister van de
Hertog van Brabant (1312 – 1350).
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