
 

 

 Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

 E-mail: fra.giesbers@home.nl 

Colofon 

Het dorpsjournaal wordt uitgegeven 

door Dorpscoöperatie 

“Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretariaat@samen1Westerbeek.nl 

 

Kopij inleveren: 

Vóór zondag 19:00 uur  

Via emailadres: 

fra.giesbers@home.nl 

 

Het dorpsjournaal is een 

mededelingenblad voor de inwoners 

van het kerkdorp Westerbeek. Het 

is bedoeld voor kerkberichten, 

berichten voor organisaties, clubs, 

verenigingen, enz. 

Oplage 300 exemplaren 

De redactie behoudt het recht op 

het plaatsen van aangeleverde 

kopij. 

Het dorpsjournaal wordt ook 

gepubliceerd op www.kbo-

westerbeek.nl en www.s1w.nl 

Kosten voor plaatsing van 

advertenties en/of (familie) 

berichten:  

Hele pagina: € 10,-  

Halve pagina: € 5,-  

Een derde pagina: € 3,50  

Een vierde pagina: € 2,50  

Een vijfde pagina: € 2,-  

De incidentele gebruiker wordt 

verzocht om binnen 14 dagen na 

plaatsing te betalen. Het bedrag 

overmaken op 

bankrekeningnummer:  

NL35RABO0140220879 t.n.v. S1W 

Bezoek-/Postadres PMMvdK:  
Lepelstraat 13a 5845 BK  
SINT ANTHONIS Tel.nr.: 471246 

www.parochiemariamoedervandekerk.nl  
E-mail: info@parochiemariamoedervandekerk.nl  
Contactadres van de Parochie A. Peters 384484  
Pastoraal team 471246  
B.g.g. pastoraal team spoedsituaties 
0623887860  
Belangrijke telefoonnummers  
Alarmnummer bij spoed (ambulance, brandweer,  
politie) 1-1-2  
Politie 0900-8844  
Brandweer 073-6123123  
Ambulance 073-6414444  
Huisarts 0485-381800  
Maasziekenhuis Pantein 845000  
Huisartsenpost 0900-8880 

1e AED bij gemeenschapshuis De Schans 
2e AED Schepersstraat 1a  

Vieringen 

Zie voor alle diensten in de parochie: www.parochiemariamoedervandekerk.nl  

DORPSJOURNAAL 

47e jaargang  no. 05  28  jan-3 feb 2018 

Dorpscoöperat ie  Samen 1  Westerbeek zoekt  n ieuwe,  enthousiaste leden  

4e Zondag door het jaar 

Weekeinde 27/28 januari: géén viering in Westerbeek                                              

Zondag 28 januari, 10.30 uur: Familiemis in de kerk van Sint 

Anthonis. 

 

5e Zondag door het jaar 

Weekeinde 3/4 februari: géén viering in Westerbeek. 

Op de leeftijd van 91 jaar heeft onze 

dierbare echtgenoot, vader en opa, 

afscheid van ons genomen. 

 

 

 

Toon Egelmeers 
- Antonius Maria - 

 

echtgenoot van 

Mia Arts 

 

* Westerbeek, 20 oktober 1926   Beugen, 15 januari 2018 

 

De uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 20 januari in de 

parochiekerk H. Hart van Jezus te Westerbeek. Aansluitend was 

de begrafenis op het parochiekerkhof. 

 

Wij wensen de familie heel veel sterkte voor de toekomst. 

K.B.O. KIENEN  

Voor alle leden maar ook niet-leden   

0p woensdag 24 januari wordt onze 

maandelijkse KIENMIDDAG georganiseerd. 

Om 13.15 uur beginnen we met de 

kaartverkoop en om 13.30 uur met het 

kienen. De kaarten kosten € 6,00 inclusief de 

koffie. De leden mogen ook vrienden, familie 

en kennissen meebrengen.  

En natuurlijk zijn er altijd leuke prijzen te winnen. 

Daarnaast gaan we voor gezelligheid en ontspanning.  
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BOERENBRUILOFT 
 

Zoals tijdens de pronkzittingen al is aangegeven zal dit 

jaar de boerenbruiloft in ‟t Tusriek een iets andere 

opzet hebben, dan voorgaande jaren. (zie uitnodiging 

en tuskrant) 

CSTT, de ambtenaar en v.d. Oever 2.0 willen u 

allemaal uitnodigen op dinsdag 13 februari om 16.00u. 

naar de plaggenhut te komen om daar getuigen te zijn 

van  onechte huwelijksvoltrekking van ons 

boerenbruidspaar ……. En ….. samen met hun 

kinderen…. 

Voordat ze het ja-woord gaan uitspreken, zullen zij bezwaren weg moeten werken. Deze 

bezwaren mag u vóór zaterdag 3 februari schriftelijk inleveren bij de ambtenaar aan de 

Loonseweg (32). 

Let er wel op dat u 7 minuten de tijd hebt om een bezwaar te maken, anders wordt deze 

nietig verklaard door veldwachter v.d. Oever 2.0. ! 

Indien u geen bezwaar hebt, maar wel uw talenten wilt tonen, mag u  dat na de 

huwelijksvoltrekking  doen voor het pas getrouwde stel. Ook dit mag u schriftelijk melden 

bij de ambtenaar. 

Heel graag zien wij uw bezwaren en stukjes tegemoet! 

Kwizzut 2017, pittig en ouderwets gezellig! 
Met veel plezier kijken wij terug op weer een geslaagde editie van 

Kwizzut. Op 27 december stonden er toch maar weer 82 teams en 

zo‟n 2000 deelnemers in de startblokken om deel te nemen aan de 

leukste kwizz van Brabant en omstreken! Het werd een zware 

avond waarbij er na afloop al druk gespeculeerd werd over de 

beantwoording van de ongeveer 120 verschillende vragen en de 

bijzondere opdrachten zoals Schuupe, het maken van een 

filmposter en natuurlijk de geheime opdracht. In Café Dinges in Westerbeek maar ook in 

de verschillende woonkamers, tuinhuizen en bedrijfsruimten was het die avond nog lang 

gezellig. 

Tijdens de bloedstollende finaleshow op zes januari in de Oude Heerlijkheid werden de 

uiteindelijke winnaars bekend gemaakt; De Cobbussenclub op één en Kwizzutwel 

Kwizzutnie en Twisse Ratatouille op de nummers twee en drie! Een prestatie van formaat 

want de moeilijkheidsgraad in combinatie met de hoeveelheid vragen was een pittige kluif 

dit jaar! Dat laatste is een punt dat wij als organisatie zeker meenemen bij het 

samenstellen van Kwizzut 2018. Want alhoewel wij vinden dat er best wat gezweet en 

gestrestst mag worden, vinden wij ook dat alle deelnemende teams van Kwizzut met 

ongeveer twintig personen in staat moeten zijn om de antwoorden volledig en binnen de 

tijd in te leveren. 

Wij gaan er vanuit dat dat volgend jaar gaat lukken en doen ons best om weer een leuke, 

uitdagende Kwizz in elkaar te zetten. Voor nu kijken wij met plezier terug op Kwizzut 

2017 en hopende jullie op derde kerstdag dit jaar weer allemaal terug te zien bij het 

ophalen van de kwizzboekjes. De datum staat natuurlijk al vast! Tijd en locatie  volgen….. 

Tot Kwizzut! 

Jos, Sjaak, Jasper, Rene, Chantal, Vincent, Geert, Bianca en Willem! 



 

 

Nieuwsbrief 2018 

 

Email: secretariaat@samen1westerbeek.nl / www.s1w.nl 
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Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek zoekt 

nieuwe, enthousiaste leden die zich willen 

inzetten voor het wel en wee van 

Westerbeek. Met klem doen we ook een 

beroep op jonge mensen met een verfrissende 

kijk op het dorpsgebeuren en die met ons 

willen meedenken aan de verdere 

ontwikkeling van Westerbeek. De luxe om 

stil te zitten kunnen we ons niet veroorloven 

want ook wij krijgen te maken met 

vergrijzing/krimp met daaruit voortvloeiend 

een groot aantal ontwikkelingen die van grote invloed kunnen zijn op de leefbaarheid van 

ons mooie dorp. 

Daarom zit Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek niet stil, maar is actief bezig, in overleg 

met gemeente en andere instanties, om de leefbaarheid van ons dorp te garanderen. De 

tijd dat een dorpsraad/dorpscoöperatie zich alleen maar druk maakte over de speelplekken 

en/of straatstenen is echt voorbij. Nu spelen er veel grotere belangen (zoals de 

participatiewet) waar we als dorp direct mee te maken krijgen en dat komt ook omdat de 

gemeente steeds vaker een beroep op ons doet. Dat is niet erg, in tegendeel, maar daar 

komt wel een heleboel werk en verantwoording bij kijken. Daarom doen we een klemmend 

beroep op eenieder van jullie. 

 

Wil jij ook het beste voor Westerbeek? 

Meld je dan aan en denk en beslis voortaan mee! Voor meer info kunt u terecht bij de leden 

van het bestuur. Aanmelden via secretariaat@samen1westerbeek.nl 

 

WOONCOÖPERATIE MOOILAND BEDANKT! 

Het nieuwe jaar is voor S1W en de werkgroep BLOW goed begonnen. Na vele gesprekken 

met Mooiland is het begin 2018 duidelijk geworden dat er binnen het management van 

Mooiland een andere wind is gaan waaien. Mooiland heeft laten weten mee te willen 

werken aan instandhouding, maar ook versterking van leefbaarheid binnen Westerbeek. 

Behouden van de “Huiskamer” voor Westerbeek is 

nu mogelijk gemaakt door een geweldige 

huurverlaging. Vanaf 2018 gaan wij een 

symbolische huur betalen waardoor de exploitatie 

van de “Huiskamer” in de toekomst voor 

Westerbeek is gewaarborgd. 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
  Trainingswinterstop 

De trainingswinterstop voor onze jeugdteams start op maandag 18 december 2017. 

Op maandag 15 januari 2018 starten de jeugdtrainingen weer. 
24-12-2017 tot en met 28-01-2018 Winterstop 
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wo 24 jan Kienen K.B.O. 

vr 9 feb Sleuteloverdracht 

In Ledeacker (besloten) 

za 10 feb Carnavalsviering CSTT 

in de kerk 

za 10 feb Aw Wieve Bal CSTT 

zo 11 feb Kinderoptocht CSTT 

zo 11 feb Optocht St Tunnis 

zo 11 feb Jeugdavond CRAZY 

SUNDAY 

 12-18 jaar CSTT 

ma 12 feb Snotneuzenbal CSTT 

ma 12 feb Groot Tusstèkersbal CSTT 

di 13 feb Boerenbruiloft CSTT 

di 13 feb Tuscrematiebal CSTT 

wo 14 feb „Samen eten‟ bij „Dinges‟ 

wo 14 feb Herringschelle CSTT 

za 17 feb Oud papier inzameling 

za 17 feb JOW Fruitactie 

ma 19 febn Bestuursvergadering S1W 

wo 21 feb Kienen K.B.O. 

wo 7 mrt Kwartaaloverleg S1W 

vr 9 mrt JOW 

ma 12 mrt Bestuursvergadering S1W 

wo 14 mrt „Samen eten‟ bij „Dinges‟ 

za 17 mrt Oud papier inzameling 

wo 21 mrt Kienen K.B.O. 

vr 23 mrt toneelgroep Westerbeek 

GenRep 

za 24 mrt Landelijke Opschoondag 

za 24 mrt Toneeluitvoering 

zo 25 mrt Toneeluitvoering 

za 31 mrt Toneeluitvoering 

do 5  apr Jaarvergadering S1W 

vr 6 apr JOW 

ma 9 apr Bestuursvergadering S1W 

wo 11 apr „Samen eten‟ bij „Dinges‟ 

wo 18 apr Kienen K.B.O. 

zo 29 apr JOW Battle of the Bands 

wo 9 mei „Samen eten‟ bij „Dinges‟ 

ma 14 mei Bestuursvergadering S1W 

wo 16 mei Kienen K.B.O. 

vr/za 18/19 mei JOW Overnachting 

ma 11 jun Bestuursvergadering S1W 

wo 13 jun „Samen eten‟ bij „Dinges‟ 

wo 13 jun Kienen K.B.O. 

vr 15 jun  JOW 

wo 20 jun Kwartaaloverleg S1W („‟t Heitje) 

wo 18 jul Kienen K.B.O. 

wo 15 aug Kienen K.B.O. 

ma 10 sep Bestuursvergadering S1W 

wo 19 sep Kienen K.B.O. 

wo 3 okt Kwartaaloverleg S1W 

ma 8 okt Bestuursvergadering S1W 

wo 17 okt Kienen K.B.O. 

wo 24 okt INFO-avond S1W 

ma 12 nov Bestuursvergadering S1W 

wo 14 nov Kienen K.B.O. 

ma 10 dec Bestuursvergadering S1W 

za 15 dec Vrijwilligersborrel S1W 

wo 19 dec Kienen K.B.O. 

ACTIVITEITEN-KALENDER     * nieuwe activiteit 

De Pronkzittingen in ‘t Tusriek zitten er weer op 
Een heleboel mensen hebben het weer mogelijk gemaakt dat wij hier in „t Tusriek kunnen zeggen, 

dat we weer een geweldige Pronkzitting gehad hebben, en daar zijn we heel erg trots op.  

Heel veel mensen van eigen bodem, maar ook van buiten de dorpsgrenze; licht, geluid, kapel, 

artiesten en alles wat je maar kunt bedenken, om alles te laten slagen. 

Op de vrijdag pronkzitting is bekend geworden wie er op Carnavalsdinsdag in de Plaggehut, door 

onze ambtenaar Nancy Verheijen met haar veldwachter 2.0 Rob van den Oever in het onofficiële 

huwelijksbootje stappen, en dan volgens de vernieuwde boerenbruiloft 2.0! Olav en Jacqueline 

Movig hebben vrijdag de zaal al op z'n kop gezet, dus dat belooft wat! Nancy en Rob hebben ons 

iedere pronkzittingavond meegenomen over wat de nieuwe stijl boerenbruiloft gaat inhouden, 

iedereen is welkom, we starten om 16:00 en gaan er een heel mooi feest van maken! 

Op de laatste pronkzitting is bekend geworden dat Herald van der Zanden de Ere-Tusstèker van 

het jaar 2018 is geworden. Met een prachtig gedicht werd langzaam duidelijk dat er maar één waar 

alle dingen op van toepassing waren. Best knap aan de ene kant de archivaris van Westerbeek en 

aan de andere kant de meest verstrooide persoon in heel t Tusriek!! Zondag waren we te gast bij de 

Boezels op hun pronkzitting waar het nieuwe Jeugdprinsenpaar is uitgekomen. We gaan een kei 

mooie carnaval hebben met Wiebe Ypma en Maud van den Oever als het jeugdprinsenpaar van 

2018 met als motto "Iedereen zal het komen te weten, Dit wordt een carnaval om nooit te vergeten.” 

Het waren weer zeer geslaagde avonden, daarom alle mensen die hun steentje daar aan 

bijgedragen hebben heel erg BEDANKT. Zaterdag 3 februari zal de Raad van Zeuven de Tuskrant 

rond komen brengen, de Tusredactie heeft weer haar uiterste best gedaan om de krant weer kei 

mooi te maken en op tijd af te krijgen. En onder ‟t motto van prins Mark d‟n 1e en prinsin Eddie 

“t makt nie uut wie ge bent, als ge mar feesten kent" zien we iedereen weer terug met de carnaval 

Tas op! 


