
 

 

 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. 5  27 jan - 2 feb 2019 

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

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 

 

                            4de  Zondag door het jaar. 

Weekeinde 2/3 februari: geen viering in Westerbeek 

19 

Op het grondgebied van Westerbeek zijn voorwerpen uit het neolithicum aange-
troffen, waaronder een bijl, een zogenaamde Rossener Keil. 
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 
gebied 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. 
Pas in 1921 kwam er een schooltje, in 1924 de kermis en in 1911 was er ook 
een melkfabriekje gekomen. Door de boeren werd nog turf gestoken die ver-
kocht werd. 
 
In 1921 werd de wens tot een eigen parochie kenbaar 
gemaakt. Westerbeek werd een zelfstandig rectoraat bin-
nen de parochie Oploo. De rectorale hulpkerk, gewijd aan 
het Heilig Hart van Jezus, werd op 23 september 1922 
ingewijd. Architect was Hubert van Groenendael. Op 7 
oktober 1960 werd Westerbeek een zelfstandige paro-
chie. In 2003 is deze parochie gefuseerd met die van Ste-
vensbeek en Overloon wegens een teruglopend aantal parochianen. In 2010 is 
de parochie nog verder gefuseerd zodat deze een 12-tal plaatsen beslaat. 
 
De Tweede Wereldoorlog heeft weinig schade aangericht. In 1942 werd de ge-
meente Sambeek opgeheven en kwam Westerbeek bij de gemeente Oploo. Op 
3 februari 1945 stortte een Engelse Avro Lancaster bommenwerper neer, die 
een fabriek in Bottrop had gebombardeerd en door een Duits jachtvliegtuig werd 
onderschept. Hierbij kwamen de zeven bemanningsleden om. 
 
Op 4 mei 1997 is voor de parochiekerk een monument geplaatst ter herdenking 
van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De kunstsmid Juul Baltussen uit 
Westerbeek is gevraagd om een kopie van het toestel te maken. Het lijkt nu als-
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  NIEUWSBRIEF 2019 
secretariaat@samen1westerbeek.nl / 

www.s1w.nl 

LEEFBAARHEID VITALE KERNEN: 
SAMEN MAKEN WE HET MOGELIJK 

Donderdag 21 februari 2019  /  20:00 uur  /  De Schans 
Een extraatje voor Westerbeek waar we met zijn allen blij van 
worden. Opknappen van een straatbeeld of pleintje, benodigd-
heden voor de toneel- of carnavalsvereniging? Een investering 
in het gemeen-schapshuis 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. Hier ligt 
een mooie kans om met elkaar projecten op te pakken om voor 
ons dorp de leefbaarheid te vergroten. 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! 
 

 
 
 
 
 
 
 
Investeringen in ONS DORP middels een dorpsinvesteringsplan. Het opstellen van zo’n plan 
gaat niet zonder u. Daarom zullen het komend jaar diverse inwoners (jong en oud) naar hun 
mening, ideeën en wensen gevraagd worden, zodat we op onze toekomst zijn voorbereid. On-
derwerpen die hierbij aan de orde komen zijn o.a. onderhoud en beheer van de openbare ruim-
te, multifunctioneel centrum, kerk, duurzaamheid, uw woonwensen, school, zorg en veiligheid. 
Wanneer u ideeën heeft, kunt u terecht bij het bestuur van S1W. 
Wij horen heel graag iets van u. 
 

Woningbouw in Westerbeek! 

Er komen volop mogelijkheden voor een woning of woningbouw. Kant 

en klare woning kopen of huren, uw wensen verwerken in de nieuw-

bouw, nieuwe woning casco opleveren en zelf afbouwen, enz. Blijf ons 

volgen, want er komt een informatieavond over woningbouw.  

 

 
Dorpontwikkeling vanuit eigen kracht 

‘Elke inwoner heeft wat te bieden’ 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.s1w.nl
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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 

In de IJsselhallen in Zwolle zijn van 10 t/m 13 januari 2019 de Wereldkampioenschappen 

voor zang– en siervogels gehouden. 

Hier hebben 26 landen aan meegedaan. Er waren ruim twintigduizend wedstrijdvogels in 

verschillende klassen aanwezig. 

Dorpsgenoot Tien Voesten heeft hier ook aan meegedaan. Er werden 4 vogels ingeschreven 

voor deelname. 

Hier zijn mooie resultaten behaald. 

Red Vented Blue Bonnet              93 punten en Wereldkampioen. 

Red Vented Blue Bonnet              92 punten en Zilver. 

Red Vented Blue Bonnet              91 punten en Brons. 

Strogele rosella                             90 punten en Zilver. 

Dit zijn Australische parkieten. 

2019 

 

GOED WEEKEND VOOR 

DAPHNE GEERTS 
 

UDEN/EWIJK - Afgelopen weekend kwam 

Daphne Geerts met haar beide paarden aan 

start tijdens een dressuurwedstrijd. 

Zaterdag nam zij deel met haar paard Holly-

wood in de klasse Z1 te Uden. Samen behaal-

den zij een nette 4e prijs. 

Zondag nam zij deel met haar paard Alfa’s 

Black Boy in de klasse Z2 te Ewijk. Samen 

behaalden zij een keurige 1e prijs. 
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 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 

 Westerbeekse Boys 1 – DSV 8  afg   

Zat 26/01 

S’beek 

 

 

 

 

S’beek 

 

S’beek 

 

JO19-1 61486 SVS/Excellent/WB JO19-1 

JO19-2 Oefen Excellent/SVS/WB JO19-2 

JO17-1   Vrij 

JO17-2 Oefen Excellent/SVS/WB JO17-2 

JO15-1 Oefen SES JO15-1 

JO15-2 Oefen SVS/Excellent/WB JO15-2 

JO13-1 Oefen Excellent/SVS/WB JO13-1 

JO13-2 Oefen SVS/Excellent/WB JO13-2 

JO11-1   Vrij 

JO11-2 Oefen De Zwaluw JO11-1 

JO10-1   Vrij 

JO10-2   Vrij 

JO9-1 Oefen Excellent/SVS/WB JO9-1 

JO8-1 Oefen De Zwaluw JO8-1 

JO7-1/2 Zaalvoetballen De Warandahal Sambeek 

JO7-3  Zaalvoetballen in de Stappert in Haps 

 

Festilent JO19-1 

Vianen Vooruit JO19-2 

  

Olympia'18 JO17-3 

Excellent/SVS/WB JO15-1 

De Zwaluw JO15-1 

VIOS'38 JO13-1 

De Zwaluw JO13-1 

  

Excellent/SVS/WB JO11-2 

  

  

Sambeek JO9-1 

Excellent/SVS/WB JO8-1 

 

14:30 

14:30 

  

14:30 

11:00 

14:00 

12:30 

11:30 

  

11:00 

  

  

09:30 

09:30 

08:30 

09:00 

ma 28/01 JO11-1 Oefen SVS/Excellent/WB JO11-1 SES JO11-1 18:30 

Datum              Wedstrijd     Aanwezig Aanvang 

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 

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’ 

*ma 11 feb KO-vergadering S1W 

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 

*ma 17 jun KO-vergadering S1W 

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 

*ma 21 okt KO-vergadering S1W 

vr 25 okt PROMS ‘Metropeelorkest’ 

za 26 okt PROMS ‘Metropeelorkest’ 

za 16 nov Oud papier-actie 

wo 19 nov Kienen KBO 

*za 14 dec Vrijwilligersavond bij Dinges S1W 

wo 18 dec  Kienen KBO 

za 21 dec Oud papier-actie 

za 21 dec Kerstconcert Metropeelorkest 


