
 

 

 Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

 E-mail: fra.giesbers@home.nl 

Colofon  

Het dorpsjournaal wordt uitgege-

ven door Dorpscoöperatie 

“Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretariaat@samen1Westerbeek.nl 

 

Kopij inleveren: 

Vóór zondag 19:00 uur  

Via emailadres: 

fra.giesbers@home.nl 

 

Het dorpsjournaal is een medede-

lingenblad voor de inwoners van 

het kerkdorp Westerbeek. Het is 

bedoeld voor kerkberichten, berich-

ten voor organisaties, clubs, vereni-

gingen, enz. 

Oplage 300 exemplaren 

De redactie behoudt het recht op 

het plaatsen van aangeleverde ko-

pij. 

Het dorpsjournaal wordt ook gepu-

bliceerd op www.kbo-westerbeek.nl 

en www.s1w.nl 

Kosten voor plaatsing van adver-

tenties 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 bankrekeningnum-

mer:  

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 

48e jaargang  no. 3  13 jan - 19 jan 2019 

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

Zaterdag 12 januari, 19.00 uur: Eucharistieviering 

1ste  jaargetijde Tien Verhoeven , fam. Verhoeven , ouders,  

broers en zussen. 

1ste  jaargetijde Toon Egelmeers 

Jaarget. Michel van den Boomen en Nelly van den Boomen – 

Cornelissen 

 

Lector: Maria van den Oever- Nooijen. 

 

Zondag 13 januari 13.30 uur: Doopviering, 

doop  van Mats Bos, zoon van Jan Bos en Wendy Daverveld 

 

                          3de Zondag door het jaar. 

Weekeinde 19/20 januari: geen viering in Westerbeek. 

Wandelen        KBO        Wandelen 

Voor de wandelliefhebbers wordt er in 

de wintermaanden op 

woensdag-middag gewandeld; (bij 

droog weer) verzamelen om  13.30 uur 

op het Peelplein. 

Belangstellenden zijn van harte  

welkom. 

Voor meer informatie kunt u terecht 

bij: 

Tien Voesten of Martien van den Oever. 

Op 7 mei 1308 gaf Jan I van Cuijk de gemeenterechten uit aan de inwoners van 

Sambeek, Vierlingsbeek en Overloon. Tot de gemene grond van het Cuijklandse 

Overambt behoorde ook het gebied waar Westerbeek nu ligt. Pas tussen 1836 en 

1855 werd dit gebied tussen de omliggende gemeenten verdeeld. Oploo kreeg 

niets en betwistte deze verdeling en de grens met Sambeek, waardoor het ge-

bied aan de naam "Twistgronden" kwam. Westerbeek ontstond vanaf 1858 als 

"Sambeekse Twist" en "Vierlingsbeekse Twist" op het grondgebied van beide 

gemeenten, toen de eerste pionier er een huis bouwde. Deze werd spoedig door 

anderen gevolgd. Tussen 1891 en 1925 vonden de meeste ontginningen plaats 

en nam het aantal inwoners navenant toe, zodat een volwaardig dorp ontstond. 

In 1938 werd de naam "Westerbeek" ingevoerd, naar analogie van Sambeek en 

Vierlingsbeek. In de volksmond wordt het dorp nog altijd "D'n Twist" genoemd. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/7_mei
https://nl.wikipedia.org/wiki/1308
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_I_van_Cuijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeenterechten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sambeek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vierlingsbeek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Overloon
https://nl.wikipedia.org/wiki/1836
https://nl.wikipedia.org/wiki/1855
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oploo
https://nl.wikipedia.org/wiki/1938
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K.B.O. KIENEN  

Voor alle leden maar ook niet-leden   

0p woensdag 16 januari wordt onze maandelijkse KIENMIDDAG georgani-

seerd. 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.  

LEEFBAARHEID VITALE KERNEN: SAMEN MAKEN WE HET MOGELIJK 

 
Een extraatje voor Westerbeek waar we met zijn allen blij van worden. Opknappen van een 
straatbeeld of pleintje, benodigdheden voor de toneel- of carnavalsvereniging? Een investering 
in De Schans of toch diverse attributen waarmee de jeugd zich kunnen vermaken? We zijn op 
zoek naar goede ideeën voor ons dorp met het project “Vitale Kernen” in Westerbeek. 

Hier ligt een mooie kans op met elkaar projecten op te pakken om voor ons dorp de leefbaar-
heid te vergroten. Op en aantal fronten zijn groepjes al bezig om een aantal projecten in te die-
nen voor ons dorp. Een mooie start, maar er is veel meer mogelijk. De gemeente heeft zich ten 
doel gesteld om voor de fusie naar “een” gemeente land van Cuijk te investeren in de dorpen. 
Een eenmalige kans om de komende periode een aantal zaken op een hoger plan te brengen. 
Middels een avond is het doel ideeën boven water te krijgen om verdere plannen uit te werken. 
Laat deze kans niet liggen om mee te denken. De avond is bedoeld voor iedereen. 

Met name de jongeren zijn welkom, jullie vormen de toekomst van ons dorp! 
De ideeënavond is gepland op dinsdag 21 februari om 20:00 uur in De Schans. 

NIEUWSBRIEF 
2019-1 

secretariaat@samen1westerbeek.nl / www.s1w.nl 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.s1w.nl
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Kwizzut WOP Finale 
 

A.s. zaterdag 12 januari zal in de Oude Heerlijkheid in Op-

loo bekend worden gemaakt wie de winnaar is geworden 

van de dorpskwis van 2018. De presentatie begint om 

20.00 uur en de deuren gaan om 19.30 uur open. Aanslui-

tend na de prijsuitreiking ca. 22.30 uur nemen de DJ’s Per-

ry&Barry het over en zullen er net als vorig jaar tot in de 

late uurtjes een mooi feest van maken. 

Iedereen die heeft deelgenomen aan de kwis, maar ook an-

dere geïnteresseerden zijn van harte welkom.  

Pronkzittingen 2019 
 

Zo net na de jaarwisseling beginnen de da-

tums van de pronkzittingen snel dichterbij 

te komen! Op 30 januari (KBO), 2, 8 en 9 fe-

bruari zijn ze er weer. Voor iedereen namens 

ons prinsenpaar en CSTT een heel mooi 

2019! 

  

Het belooft weer een mooi programma te 

worden en om dit een beetje goed te kunnen 

plannen willen we je vragen om je vóór 17 

januari op te geven. Als je je opgegeven hebt 

ontvang je van ons een mailtje met verdere 

info en een uitnodiging voor het artiesten-

overleg. Die zal plaatsvinden op 

22 januari. Je kunt je opgeven 

via opper@tusriek.nl.  

 

Succes met de voorbereidingen! Tas Op!" 

 

Kaartverkoop 

pronkzittingen 

23 januari 19:00 uur 

in de Schans 

 
Op woensdag 23 januari begint om 19:00 uur 

de kaartverkoop voor de Pronkzittingen 

2019 

die gehouden worden op 2, 8 en 9 februari in 

de Plaggehut in Westerbeek. 

Alle artiesten zijn druk bezig met de voorbe-

reidingen voor deze avonden die weer met 

veel humor en lachwerk gevuld zijn en nog 

veel meer!!. 

Tijdens één van deze avonden zal bekend ge-

maakt worden wie op Carnavalsdinsdag in 

het onofficiële huwelijksbootje stappen en 

als eerste aan de boeremoes met worst mo-

gen beginnen. Ook zal er iemand in het zon-

netje gezet worden die al veel voor ons dorp 

gedaan heeft en daarom geëerd wordt met de 

titel Ere Tusstèker(in) van het jaar 2019. 

Dus zorg dat ook jij een kaartje weet te be-

machtigen voor een van deze mooie avonden 

om samen met ons prinsenpaar prins Gijs 

d'n 1e en z'n prinses Eline naar een geweldi-

ge pronkzitting te gaan kijken. 

 “Mit dees daag loaten we de 

auto stoan, zodat we mit z'n 

alle feesten kunnen goan."!”  
Tas Op!!   
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wo 9 jan ‘Samen eten’ bij Dinges 

za 12 jan Feestavond KWIZZUT, 20.00 uur 

wo 16 jan Kienen KBO 

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’ 

wo 13 feb ‘Samen eten’ bij Dinges 

vr 15 feb JOW 

za 16 feb Oud papier-actie 

wo 20 feb Kienen KBO 

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 

wo 13 mrt ‘Samen eten’ bij Dinges 

zo 17 mrt Creamiddag KBO 

wo 20 mrt Kienen KBO 

do 21 mrt Algemene Jaarvergadering S1W 

za 23 mrt Landelijke Opschoondag 

vr 5 apr JOW 

wo 10 apr ‘Samen eten’ bij Dinges 

wo 17 apr Kienen KBO 

za 20 apr Oud papier-actie 

zo 28 apr  JOW ‘Battle of the bands’ 

wo 8 mei ‘Samen eten’ bij Dinges 

wo 15 mei Kienen KBO 

za 18 mei Oud papier-actie 

vr/za 24/25 mei Jow’s Overnachting 

di-vr 11-14 jun Westerbeek Wandelt 

wo 12 jun ‘Samen eten’ bij Dinges 

za 15 jun Oud papier-actie 

wo 19 jun Kienen KBO 

vr 28 jun JOW 

vr-ma 5-8 jul KERMIS Westerbeek 

wo 17 jul Kienen KBO 

za 20 jul Oud papier-actie 

za 17 aug Oud papier-actie 

wo 21 aug Kienen KBO 

za 14 sep 25 jaar GRAS 

zo 15 sep 25 jaar GRAS 

wo 18 sep Kienen KBO 

za 21 sep Oud papier-actie 

wo 16 okt Kienen KBO 

za 19 okt Oud papier-actie 

vr 25 okt PROMS ‘Metropeelorkest’ 

za 26 okt PROMS ‘Metropeelorkest’ 

za 16 nov Oud papier-actie 

wo 19 nov Kienen KBO 

wo 18 dec  Kienen KBO 

za 21 dec Oud papier-actie 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Trainingswinterstop jeugd 

Op maandag 14 januari starten de trainingen weer. 

Za. 1201 JO7-1/2  Zaalvoetballen in De Stappert in Haps   

JO7-3   Zaalvoetballen in De Stappert in Haps     

 09:00 

10:00 

Datum              Wedstrijd     Aanwezig Aanvang 

20-01-2019 Westerbeekse Boys 1 – DSV 8   09:45  10:30 

27-01-2019 vv Holthees 2 – Westerbeekse Boys  10:15  11:15 

03-02-2019 Westerbeekse Boys 1 – Volharding 4  09:45  10:30 

10-02-2019 Westerbeekse Boys 1 – Excellent 3  09:45  10:30 

17-02-2019 Merselo 2 – Westerbeekse Boys 1  10:00  11:00 


