
 

 

 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 
M. v. d. Oever 384236  
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  

DORPSJOURNAAL 

47e jaargang  no. 47  18 nov - 24 nov 2018 

PRINSENBAL ZATERDAG 17 NOVEMBER 21.30 UUR 

Vieringen 

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

33e Zondag door  het  jaar  

Weekend 17 /18  november :  geen v ier ing  in Westerbeek  

 

34e Zondag door  het  jaar .  

Hoogfeest  van Christus  Koning  van het  heelal  

Weekend 24 /25  november :  geen v ier ing  in Westerbeek.  

Zondag   25  november ,  10 .30  uur :  Famil iemis  in  de  kerk van 

Sint  Anthonis  

K.B.O. KIENEN  

Voor alle leden maar ook niet-leden   

0p woensdag 14 november 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.  

OUD PAPIER ZATERDAG 17 NOVEMBER 

Zaterdag 17 november tussen 9.00 uur en 12.00 uur 

kan het papier worden ingeleverd bij de containers 

nabij het sportpark! 

Medewerkers: Anja Thelosen, Dieke vd Heijden, 

Bert van Mil, Frans Toonen. 

Op maandag 5 november vond de 

finaleavond van de Rabobank Clubkas 

Campagne plaats. Tijdens deze feestelijke 

avond in Schouwburg Cuijk heeft Rabobank 

Land van Cuijk & Maasduinen ruim 

€ 245.000,- uitgekeerd aan 620 verenigingen 

en stichtingen uit de regio. 

Iedere stem staat voor een bepaald bedrag, 

dus hoe meer stemmen, hoe meer geld voor 

de vereniging. In totaal hebben we als 

METROPEELORKEST € 607,59 mogen 

ontvangen! 

Wij willen alle stemmers bedanken voor de steun!   
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SINTERKLAAS 

IN WESTERBEEK 
 

Hallo kinderen, 

  

Zondagmiddag 25 november komt Sinterklaas naar Westerbeek. 

We verwachten hem om half 3 in de Schans. Vanaf 2 uur zijn jullie van 

harte welkom. We willen er met zijn allen een gezellige dansmiddag van maken! 

  

Dit jaar heeft het Metropeelorkest 4 sinterklaasnummers ingestudeerd. 

Sinterklaas zou het leuk vinden als zoveel mogelijk kinderen meedoen met 

het sinterklaasnummer van hun groep. 

 

 

 

Groep 5-6: De Sinterklaas welkomstdans 

https://www.youtube.com/watch?v=3Eai1upC7xI 

 

 

Groep 3-4: De pepernotendans 

https://www.youtube.com/watch?v=VpPDOIGucxg 

 

 

 

Groep 1-2: De pepernoten Samba 

https://youtu.be/-ceccjR1XHo 

 

 

 

Iedereen: De pieten Sinterklaasmove 

https://www.youtube.com/watch?v=LFSsoCWi06E 

  

 

 

Wil je de YouTube-linkjes niet helemaal overtypen?  

Via het digitale dorpsjournaal zijn de 

YouTube-linkjes aan te klikken 

(www.s1w.nl). 

(alle kinderen van basisschool 

De Zonnewijzer hebben een linkje 

ontvangen via de nieuwsberichten op de 

schoolwebsite) 

  

Tot 25 november! 

 

Het Sinterklaascomité 
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Op 17 november zal hier in „t Tusriek 

bekend worden wie de scepter van 

prins Mark d‟n 1e en zijn prinsin Eddie 

zullen gaan overnemen en zich nieuwe 

heersers van de Tusstèkers mogen gaan 

noemen. 

Na 17 november heeft ons prinsenpaar 

1 jaar en 1 week dienst gedaan en dit 

met groot enthousiasme en plezier.  

In „t Tusriek is een hele gezellige club 

met allemaal „lotgenoten‟, waar ook ooit 

Prins voor de naam heeft gestaan. 

We hopen dan ook voor het prinsenpaar dat ze zich bij de AP mogen voegen, maar vóórdat 

ze bij de AUW prinsenclub mogen horen zullen ze wel de test der testen met succes moeten 

volbrengen. 

Met een nieuwe voltallige raad, aanvulling bij de dansmarietjes zijn we klaar voor een 

nieuw carnavalsjaar waarbij de nieuwe prins ons voor zal gaan! 

Rond de klok van 7 over 11 zal de nieuwe prins bekend worden gemaakt. 

Deze veelbelovende avond begint om klokslag 21.30 uur; de zaal is open om 21.00 uur. 

Hopelijk zijn jullie allemaal op tijd van de partij! 

Op zondag 18/11 vanaf 15.00 uur zal de receptie plaatsvinden voor het prinsenpaar in de 

welbekende feesttempel van De Tusstèkers “de Plaggehut”. De prinsraadformulieren zitten 

binnenkort bij de post, dus vul hem in en maak kans op lekkere prijzen. We zullen op 

17 november vanaf 10:30 uur aan de deur komen om de formulieren bij jullie op te halen. 

 

Als we dan in het nieuwe jaar zijn aangekomen, dan staan de pronkzittingen ook weer een 

keer voor de deur; deze zullen gehouden worden op 30 jan (KBO) en op 2, 8, 9 februari. 

Aan iedereen die het in zich heeft om het publiek te vermaken en ervoor te zorgen dat de 

Twisse pronkzittingen wederom een succes worden, meld je aan!!! Dat kan via een mail op 

opper@tusriek.nl  zodat we weer een heel mooi programma kunnen maken. 

Ook als je info wenst, of je wilt wel meedoen, maar je hebt geen idee waarmee of hoe, dan 

kunnen we kijken of we je kunnen helpen. Ook dan mag je altijd een mailtje sturen. 

 

Tot de 17e!!! 

CSTT 

Hoi JOW-jeugd 
Vrijdag 16 november hebben we weer 

een leuke activiteit voor jullie.  

Om 18.30 worden jullie in de Schans 

verwacht, we zijn een groot deel van 

de avond buiten dus zorg dat je een 

jas aan hebt.  

Een zaklamp is ook fijn om bij je te 

hebben...… 

 

De leiding 

 

P.S. afmelden via de jow-app! 
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  Nog acht weken en het is zover! De definitieve kwizz 

begint gelukkig ook al aardig vorm te krijgen.  Vorig jaar 

hebben we gezien, en ook van een aantal groepen 

teruggekregen dat deze editie behoorlijk zwaar was. De 

vragen waren pittig, maar ook de hoeveelheid „kon best 

wat minder‟. 

Omdat Kwizzut vooral leuk en voor iedereen toegankelijk 

moet zijn, hebben we daar dit jaar meer rekening mee 

gehouden.  De vragenmakers hebben de opdracht gekregen 

om niet op zoek te gaan naar de meest ingewikkelde 

vragen, maar het vooral leuk en overzichtelijk te houden, voor iedereen! 

Ook vindt er eindredactie plaats waarbij vooral het niveau nogmaals beoordeeld wordt. Dit 

om ons te verzekeren van een leuke en toegankelijke kwizz. 

Wij nodigen iedereen dan ook van harte uit om ook dit jaar weer mee te doen! En wij zorgen 

ervoor dat er voor, tijdens en na de kwizz voldoende energie is voor natje, een droogje en het 

delen van een dijenkletser! 

 

Dus meld je zo snel mogelijk aan! 
 

Want de teams die zich al hebben ingeschreven kunnen op zoek gaan 

naar een gouden hoefijzer.  

Om ze te vinden moet je de komende twee maanden alle social media 

van Kwizzut WOP goed in de gaten houden. Hier komen de 

aanwijzingen te staan waar de gouden hoefijzers gevonden kunnen 

worden. De hoefijzers zullen niet makkelijk te verkrijgen zijn. Echter 

met de nodige snelheid, behendigheid, aantal personen, sluwheid, 

attributen, etc. wordt de kans wel groter om zo'n gouden hoefijzer te 

bemachtigen. 

 

Er worden in totaal tien hoefijzers verstopt in Oploo en/of Westerbeek welke recht geven op 

een hulplijn. Deze hulplijn geeft het antwoord op 1 vraag/deelvraag. Met een beetje geluk 

en goed speurwerk kun je als team al, voordat Kwizzut werkelijk begint, een voorsprong 

hebben op de andere teams.  

 

Veel succes met het vinden van de gouden hoefijzers!!!! 

KLEDINGINZAMELING 
 

De Oudervereniging van De Zonnewijzer wil 

iedereen bedanken voor het welslagen van de 

kledingactie. We hebben in totaal 900 kg 

opgehaald. Namens de leerlingen van de 

Zonnewijzer, bedankt!!. 

We hopen dat we in het voorjaar weer op jullie 

kunnen rekenen. 

 

Bestuur Oudervereniging De Zonnewijzer. 
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Nieuwsbrief 2018 
Email: secretariaat@samen1westerbeek.nl / www.s1w.nl 

MUUR-,  VLOER -  EN DAKISOLATIE.  

ISOLATIE.COM uit Gemert geeft u infomatie over 

mogelijkheden van muur-, vloer- en dakisolatie. Met 

ISOLATIE.COM zijn nog voor dit jaar collectieve 

afspraken gemaakt waardoor de prijs zeer aantrekkelijk is. Daarnaast biedt de gemeente 

nog een subsidie, diekan oplopen tot €1000,-. 

Belangstelling?! Geef dit door aan het Buurtteam. 

Bert Weeren, Jan Noy, Ingo Oldenkamp en Frans van der Heijden 

BUUR(T)KRACHT WORDT GEMEENTEKRACHT!  

Dorpsraden in gemeente Sint Anthonis willen samen 1 energiecoöperatie oprichten. 

Vanuit de verschillende dorpen in de gemeente Sint Anthonis zijn vrijwilligers al geruime 

tijd actief om inwoners te stimuleren energiezuinige maatregelingen te treffen. Per dorp 

zijn er in samenwerking met Buurkracht diverse acties gehouden zoals 

isolatiemaatregelen, collectieve inkoop van zonnepanelen, en de aanschaf van slimme 

energiemeters.  

De gezamenlijke dorpsraden uit de gemeente Sint Anthonis hebben elkaar de afgelopen 

jaar op de hoogte gehouden van de onderlinge acties. Een grote wens van verschillende 

dorpen was het realiseren van een energie-collectief. Hiermee kan men zonnepanelen 

leggen op een locatie elders (postcoderoosregeling) en zelf voordeel uit halen. Dit omdat het 

eigen dak van een woning niet geschikt is vanwege de ligging, of omdat het esthetisch niet 

mooi uit ziet.  

Tijdens het laatste overleg met de dorpsraden is de voortgang van de individuele projecten 

besproken. Een aantal vergevorderde initiatieven, 

maar ook frisse grootschalige initiatieven zijn ter 

tafel gekomen. De gezamenlijke dorpsraden denken 

krachtiger te kunnen opereren met 1 gemeentelijk 

breed energiecollectief. Dit met als doel zoveel inwoners uit onze gemeente deel te kunnen 

laten deelnemen en hiermee gezamenlijk de kosten te kunnen drukken. Daarnaast kan 

men met alle dorpen samen opgetrokken worden tijdens de campagne om zoveel mogelijk 

deelnemers te bereiken. Tot slot denken de dorpen met 1 groot collectief op individuele 

kosten te besparen, zodat voor de potentiele deelnemers 

het nog interessanter wordt om aan te sluiten.  

Hierop hebben de dorpsraden besloten de verdere 

samenwerking aan te gaan en de intentie uitgesproken 

1 collectief te vormen. Vooralsnog denken we aan een 

mix van zonnepanelen aan te kunnen bieden: hetzij op 

een bestaand dak (op vrij korte termijn), of een zonneweide (op iets langere termijn). De 

bestaande dak-initiatieven zullen op korte termijn georganiseerd worden. Wat betreft de 

voorgestelde zonneweide denken we aan een multifunctioneel grondgebruik, zodat de 

gronden die beschikbaar kunnen komen voor een zonneweide, hiernaast ook een nuttige 

functie voor landbouw of akkerbouw kunnen bieden. 

We zijn met alle dorpsraden verheugd deze stap gezet te hebben. Ons doel is voor onze 

inwoners van de gemeente Sint Anthonis gemakkelijk en laagdrempelig in te laten stappen 

met het energiecollectief. Intussen zijn de dorpsraden met de gemeente verder in gesprek 

om de zonnedaken en -weides te laten realiseren, omdat dit een sociaal-maatschappelijk 

belang kan bieden. De eerste verkenningen zijn positief ontvangen. 
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ACTIVITEITEN-KALENDER 

ma 12 nov Bestuursvergadering S1W 

wo 14 nov „Samen eten‟ bij Dinges 

wo 14 nov Kienen K.B.O. 

vr 16 nov JOW 

za 17 nov Oud papier actie 

za  17 nov Prinsenbal CSTT 

zo 18 nov Receptie Prins CSTT 

vr 23 nov Speculaasactie PC. De Paardenbloem 

vr 23 nov KBO bestuursvergadering 

zo 25 nov Intocht St. Nicolaas 

za 1 dec Mandarijnenactie vv. W-boys 

ma 10 dec Bestuursvergadering S1W 

wo 12 dec „Samen eten‟ bij Dinges 

vr 14 dec KBO Kerstviering 

vr 14 dec JOW 

za 15 dec Oud papier actie 

za 15 dec Vrijwilligersborrel S1W 

wo 19 dec Kienen K.B.O. 

za 22 dec „KERSTSFEER‟  Metropeelorkest 

2019 
za 5 jan Mandarijnenactie vv. W-boys 

vr 18 jan JOW 

za 19 jan Oud papier-actie 

wo 23 jan Kaartverkoop Pronkzittingen CSTT 

wo 30 jan Pronkzitting KBO 

za 2 feb Pronkzitting I CSTT 

vr 8 feb Pronkzitting II CSTT 

za 9 feb Pronkzitting III CSTT 

zo 10 feb Pronkzitting „De Boezels‟ 

vr 15 feb JOW 

za 16 feb Oud papier-actie 

vr 22 feb  AJV KBO 

vr 1 mrt Sleuteloverdracht Gem. CV-en 

za 2 mrt Aowievebal CSTT 

zo 3 mrt Kienderoptocht CSTT 

zo 3 mrt Optocht St. Tunnis 

zo 3 mrt Jeugdavond 12-18 jaar CSTT 

ma 4 mrt Snotneuzenbal CSTT 

ma 4 mrt Groot Tusstèkersbal CSTT 

di 5 mrt Boerenbruiloft CSTT 

di 5 mrt Tuscrematiebal CSTT 

wo 6 mrt Herringschelle CSTT 

za 9 mrt JOW 

za 16 mrt Oud papier-actie 

zo 17 mrt Creamiddag KBO 

vr 5 apr JOW 

za 20 apr Oud papier-actie 

zo 28 apr  JOW „Battle of the bands‟ 

za 18 mei Oud papier-actie 

vr/za 24/25 mei Jow‟s Overnachting 

za 15 jun Oud papier-actie 

vr 28 jun JOW 

za 20 jul Oud papier-actie 

za 17 aug Oud papier-actie 

za 21 sep Oud papier-actie 

za 19 okt Oud papier-actie 

vr 25 okt PROMS „Metropeelorkest‟ 

za 26 okt PROMS „Metropeelorkest‟ 

za 16 nov Oud papier-actie 

za 21 dec Oud papier-actie 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Westerbeekse Boys 1 – DSV 8    afg. 

 

De wedstrijd tegen DSV 8 is verplaatst naar 20 januari 2019. De wedstrijd tegen Volharding 4 van 

25 november wordt ook naar 2019 verplaatst. 

Zat 17 nov 

S‟beek 

S‟beek 

 

S‟beek 

 

S‟beek 

 

 

 

 

 

W‟beek 

JO19-1 Excellent/SVS/WB JO19-1 

JO19-2 SVS/Excellent/WB JO19-2G 

JO17-1 SVS/Excellent/WB JO17-1 

JO17-2 Excellent/SVS/WB JO17-2G 

JO15-1 SVS/Excellent/WB JO15-1 

JO15-2 Excellent/SVS/WB JO15-2G 

JO13-1 SVS/Excellent/WB JO13-1 

JO13-2 Olympia'18 JO13-3 

JO11-1 Vrij 

JO11-2 SSS'18/Holthees-Smakt JO11-2G 

JO10-1 Excellent/SVS/WB JO10-1 

JO10-2 Constantia JO10-1G 

JO9-1 SVS/Excellent/WB JO9-1 

JO8-1 Excellent/SVS/WB JO8-1G 

JO7-1/2 Excellent/SVS/WB JO7-1/2 

JO7-3 Vrij 

SSS'18/Holthees-Smakt JO19-1 

VCA JO19-2 

Sparta'18/Kronenberg JO17-2 

Estria/GVV'57/SCV'58 JO17-2 

De Zwaluw JO15-1 

DWSH'18 JO15-1 

Leunen JO13-1 

Excellent/SVS/WB JO13-2G 

  

Excellent/SVS/WB JO11-2G 

DSV JO10-1 

Excellent/SVS/WB JO10-2 

DSV JO9-1 

Odiliapeel/Braks Gro JO8-1 

Olympia'18 JO7-3 

  

14:30 

14:30 

14:00 

14:30 

11:30 

12:30 

11:00 

10:30 

  

09:00 

10:30 

09:00 

09:30 

09:30 

09:30 

  

Datum              Wedstrijd     Aanwezig Aanvang 

18-11-2018 vv Holthees 2 – Westerbeekse Boys  10:15  11:15 

25-11-2018 Westerbeekse Boys 1 – Volharding 4              (wordt gepland in 2019) 

02-12-2018 Olympia’18 7 – Westerbeekse Boys 1  11:00  12:00 

09-12-2018 Westerbeekse Boys 1- Stormvolgels’28 3 09:45  10:30 

16-12-2018 Inhaalwedstrijd  Westerbeekse Boys 1 – SSS’18 4 


