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DORPSJOURNAAL
 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

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

2de Zondag door het jaar.
Weekeinde 19/20 januari: geen viering in Westerbeek
3de Zondag door het jaar.
Weekeinde 26/27 januari: geen viering in Westerbeek
Zondag 27 januari, 10.30 uur: Familiemis in de kerk van Sint
Anthonis

K.B.O. KIENEN
Voor alle leden maar ook niet-leden
0p woensdag 16 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.
Basisschool ‘de Zonnewijzer’ in Westerbeek organiseert een

OPEN SCHOOLDAG
BASISSCHOOL DE ZONNEWIJZER
Woensdag 16 januari tussen 08.45 en 10.00 uur.
Tijdens de open schooldag kunnen nieuwe ouders met hun
kind de leerlingen en leerkrachten aan het werk zien.
Alle Westerbeekse Teams van harte gefeliciteerd
met de behaalde resultaten in de editie KWIZZUT
Oploo-Westerbeek 2018.
Wij bedanken ook de organisatie voor de
voorbereiding, uitvoering en afsluiting van de
KWIZZUT 2018! Graag tot eind 2019!
OUD PAPIER ZATERDAG 19 JANUARI
Zaterdag 19 januari tussen 9.00 uur en 12.00 uur kan het
papier worden ingeleverd bij de containers nabij het sportpark!
Medewerkers: Jos Wijnands, Daan Versleijen,
Martine Reijnders, Angèle van Bergen
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NIEUWSBRIEF 2019
secretariaat@samen1westerbeek.nl /
www.s1w.nl
LEEFBAARHEID VITALE KEREN:
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 het gemeen-schapshuis of toch diverse attributen waarmee de jeugd zich kunnen
vermaken tijdens de kermis en andere activiteiten? We zijn op zoek naar goede ideeën voor
ons dorp met het project Vitale Kernen in Westerbeek.
Hier ligt een mooie kans om met elkaar projecten op te pakken om voor ons dorp de leefbaarheid te vergroten. Op en aantal fronten zijn groepjes al bezig om een aantal projecten
in te dienen 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.
Het doel tijdens deze avond is

ideeën boven water te krijgen
om verdere plannen uit te
werken. Laat deze kans om
mee te denken niet liggen en
kom naar de ideeënavond.
De avond is bedoeld voor iedereen.

In het bijzonder zijn de jongeren welkom.
Jullie vormen de toekomst van ons dorp!
Hallo JOW-jeugd,
Vrijdag is alweer de volgende JOW-avond. We hebben iets heel gaafs in
de planning!
Jullie worden gewoon om half 7 op het plein verwacht. Zorg dat je warme kleding aan hebt, liefst in rood, groen en/of zwart.
We zijn gezien de activiteit deze keer wel pas om 22.30/23.00 terug.
Laat dit thuis dus ook even weten!
Groetjes en tot vrijdag
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Boezelnieuws
Zoals jullie weten komt de BOEZELPRONKZITTING er binnenkort weer aan. En wel
op zondagmiddag 10 februari 2019, aanvang 13.30 uur. We hopen er weer een mooie
middag van te maken, maar daar hebben we wel jullie hulp voor nodig. Alle kinderen
van groep 3 t/m groep 8 mogen meedoen.
Je kunt je opgeven via onze website: www.deboezels.nl
We willen de opgave uiterlijk 27 januari binnen hebben.
Alvast veel inspiratie en voorpret!
De Boezelleiding

GLASVEZELNIEUWS
Waarom heb ik wel al een aansluiting in huis, maar nog geen internet via
glasvezel? Nou, al die glasvezel draadjes vanuit Westerbeek gaan naar 1 verzamelpunt (genaamd POP). In dit POP moeten al deze glasvezels nog aangesloten worden in een soort van lade. Als dit gebeurt is kan er vanuit deze lade een patch glasvezel gemaakt worden naar de apparatuur van de door jou gekozen provider en
kunnen de afgenomen diensten bij je thuis komen. Nu komen niet alleen de glasvezels vanuit Westerbeek in deze POP uit, maar o.a. ook die van Oploo en Sint Anthonis. Heel veel glasvezels wat nu eenmaal tijd kost om deze goed aan te sluiten. Dat aansluiten doen ze dorp
voor dorp. Met Oploo zijn ze nu bezig en Westerbeek dus helaas nog niet.
Het aansluiten in de lade gebeurt door E-fiber. Ze kunnen echter niet alles tegelijk. Je
gekozen provider kan dit proces ook niet bespoedigen. Nog even geduld dus.
Heb je nog vragen? Spreek een van de ambassadeurs aan: Ingo, Jasper & Joost

Pronkzittingen 2019
Zo net na de jaarwisseling beginnen de datums van
de pronkzittingen snel dichterbij te komen! Op 30 januari (KBO), 2, 8 en 9 februari 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 artiestenoverleg.
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 voorbereidingen
voor deze avonden die weer met veel humor en lachwerk gevuld zijn en nog veel meer!!.
Tijdens één van deze avonden zal bekend gemaakt
worden wie op Carnavalsdinsdag in het onofficiële
huwelijksbootje stappen en als eerste aan de boeremoes met worst mogen beginnen. Ook zal er iemand
in het zonnetje 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 bemachtigen
voor een van deze mooie avonden om samen met ons
prinsenpaar prins Gijs d'n 1e en z'n prinses Eline
naar een geweldige 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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Onze volgende knutselmiddag voor alle
basisschoolkinderen vanaf groep 3 is op:
woensdag 23 januari 2019
in Gemeenschapshuis de Kleine Loef, Vredepeel
van 14.15 – 16.15 uur
We gaan deze keer knutselen met metaal. Wil je ook graag mee
knutselen? Je kunt je aanmelden bij Marian Flinsenberg,
tel 06-48271831. Wij zorgen voor de materialen.
De kosten zijn € 2,50.
Meld je z.s.m. aan vóór 21 januari!
Kreaclub “Uit de knutseldoos” Marian, Hannie, Davinia en Esther
Volg ons ook via www.facebook.com/kreaclubuitdeknutseldoos

Voetbalvereniging Westerbeekse Boys
Trainingswinterstop jeugd
Deze week, 14 januari, starten de trainingen weer.
Za 19 jan
JO19-1 Bootcamp bij de Radioplassen in Stevensbeek
JO19-2 Bootcamp bij de Radioplassen in Stevensbeek
JO17-1 Bootcamp bij de Radioplassen in Stevensbeek
JO17-2 Bootcamp bij de Radioplassen in Stevensbeek
JO15-1 Bootcamp bij de Radioplassen in Stevensbeek
JO15-2 Bootcamp bij de Radioplassen in Stevensbeek
JO13-1 Bootcamp bij de Radioplassen in Stevensbeek
JO13-2 Bootcamp bij de Radioplassen in Stevensbeek
JO11-1 Bootcamp bij de Radioplassen in Stevensbeek
JO11-2 Bootcamp bij de Radioplassen in Stevensbeek
JO10-1 Bootcamp bij de Radioplassen in Stevensbeek
JO10-2 Bootcamp bij de Radioplassen in Stevensbeek
JO9-1 Bezoek binnenspeeltuin
JO8-1 Bezoek binnenspeeltuin
JO7-1/2Bezoek binnenspeeltuin
JO7-3 Bezoek binnenspeeltuin
Datum
Wedstrijd
Aanwezig
20-01-2019
Westerbeekse Boys 1 – DSV 8
09:45
27-01-2019
vv Holthees 2 – Westerbeekse Boys
10:15
03-02-2019
Westerbeekse Boys 1 – Volharding 4
09:45
10-02-2019
Westerbeekse Boys 1 – Excellent 3
09:45
17-02-2019
Merselo 2 – Westerbeekse Boys 1
10:00
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16 jan
18 jan
19 jan
23 jan
30 jan
2 feb
8 feb
9 feb
10 feb
13 feb
15 feb
16 feb
20 feb
22 feb
1 mrt
2 mrt
3 mrt

Kienen KBO
JOW
Oud papier-actie
Kaartverkoop Pronkzittingen CSTT
Pronkzitting KBO
Pronkzitting I CSTT
Pronkzitting II CSTT
Pronkzitting III CSTT
Pronkzitting ‘De Boezels’
‘Samen eten’ bij Dinges
JOW
Oud papier-actie
Kienen KBO
AJV KBO
Sleuteloverdracht Gem. CV-en
Aowievebal CSTT
Kienderoptocht CSTT
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3 mrt
3 mrt
4 mrt
4 mrt
5 mrt
5 mrt
6 mrt
9 mrt
16 mrt
13 mrt
17 mrt
20 mrt
21 mrt
23 mrt
5 apr
10 apr
21 dec

14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
13:00
11:30
11:30
10:30
10:30
10:30
10:30
13:00

Aanvang
10:30
11:15
10:30
10:30
11:00

Optocht St. Tunnis
Jeugdavond 12-18 jaar CSTT
Snotneuzenbal CSTT
Groot Tusstèkersbal CSTT
Boerenbruiloft CSTT
Tuscrematiebal CSTT
Herringschelle CSTT
JOW
Oud papier-actie
‘Samen eten’ bij Dinges
Creamiddag KBO
Kienen KBO
Algemene Jaarvergadering S1W
Landelijke Opschoondag
JOW
‘Samen eten’ bij Dinges
Kerstconcert Metropeelorkest

