
 

 

 Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

 E-mail: fra.giesbers@gmail.com 

Colofon  

Het dorpsjournaal wordt uitgege-

ven door Dorpscoöperatie 

“Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretariaat@samen1Westerbeek.nl 

 

Kopij inleveren: 

Vóór zondag 19:00 uur  

Via emailadres: 

fra.giesbers@gmail.com 

 

Het dorpsjournaal is een medede-

lingenblad 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 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. 9   24 feb - 2 mrt 2019 

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

7de  Zondag door het  jaar 

Weekend 23/24 februari: geen vieringen in Westerbeek 

 

Zondag 24 februari, 10.30 uur: 

Familiemis in de kerk van Sint Anthonis 

 

8ste Zondag door het jaar. 

Weekeinde 2/3 maart: geen viering in Westerbeek. 

Woensdag 5 maart: Aswoensdag,  met askruisje 

 

09.00 uur: Kerk Oploo 

18.30 uur: Kerk Overloon 

Beste parochianen, 
 
uw deelparochieraad heeft 
Actie Kerkbalans 2019 op-
gestart en het thema van 
deze actie is: 
 

‘Geef voor je kerk’. 
 
 
 

 
Een bijdrage kunt u overmaken 
naar de rekening van ONZE 
kerk en wel naar rekeningnum-
mer: 
NL12RABO0140290745 
Parochie Maria, moeder van de 
Kerk t.n.v. H. Hart van Jezus 
Westerbeek o.v.v. Kerkbalans 
2019. 
 
Hartelijk bedankt!! 
Deelparochieraad Heilig Hart 
van Jezus Westerbeek 
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NIEUWSBRIEF 2019 
secretariaat@samen1westerbeek.nl / 

www.s1w.nl 

 

BESTUURSLEDEN  EN/OF  LEDEN 

VOOR HET KWARTAALOVERLEG. 

Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek zoekt nieuwe, enthousias-

te leden die zich willen inzetten voor het wel en wee van Wester-

beek. 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 ver-

dere ontwikkeling van Westerbeek. De luxe om stil te zitten kunnen we ons niet veroorlo-

ven want ook wij krijgen te maken met vergrijzing/krimp met daaruit voortvloeiend diver-

se zaken, die van grote invloed kunnen zijn op de leefbaarheid van ons mooi dorp. Daarom 

zit Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek niet stil, maar is actief in overleg met gemeente 

en andere instanties, om de leefbaarheid van ons dorp te garanderen. In het verleden is er 

veel gesproken over speelplekken en/of straatstenen, maar nu spelen er ook grotere belan-

gen zoals het opstellen van een DORPSONTWIKKELINGSPLAN. Een toekomstig plan 

met veel investeringen, die gericht zijn op het leefbaar houden van ons dorp. Daarom doen 

we een beroep op een ieder van jullie. 

 

 

 

 

Meld je dan aan en denk en beslis voortaan mee! Voor meer informatie 

kunt u terecht bij de leden van het bestuur. Naast het DB van S1W bestaat het Kwartaal 

Overleg uit onafhankelijke leden en vertegenwoordigers van verenigingen en werkgroe-

pen. Aanmelden kan via secretariaat@samen1westerbeek.nl 

“WIL JIJ OOK 

HET BESTE 

VOOR WESTER-

BEEK?” 

K.B.O. KIENEN  

Voor alle leden maar ook niet-leden   

0p woensdag 20 februari 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.  

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.s1w.nl
mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
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Landelijke Opschoondag: 
Doe je mee......op 
zaterdag 23 maart?! 
 
 
 

In een schone buurt voel je je veiliger, spelen kinderen fijner en woon je prettiger! 
Help je ook mee je buurt schoon te maken?! Zaterdag 23 maart is het Landelijke Opschoondag. In heel 
Nederland komen deze dag buren, verenigingen en sportclubs samen in actie voor een schonere 
buurt. Zo werken ze aan meer bewustzijn rondom zwerfafval. De dag draagt daarnaast bij aan meer 
verbondenheid en is vaak hartstikke gezellig. Daarom zet ook het Land van Cuijk en Boekel weer in op 
een succesvolle opschoondag. 
Eén buurt, één missie 
Het thema van de Landelijke Opschoondag is dit jaar ‘Eén buurt, één missie’. Zoveel mogelijk samenwer-
king tussen bedrijven, buurtbewoners, lokale buurtverenigingen en sportclubs is hierbij het doel. Want 
alleen samen maken we de Landelijke Opschoondag tot een feestelijke dag én tot een groot, schoon suc-
ces. 
 
Opschoondagen voor scholen: 26 en 28 maart 
Met de klas of de hele school meedoen aan de Landelijke Opschoondag kan ook! Hiervoor hebben we 
twee doordeweekse dagen geprikt. Je kunt op dinsdag 26 maart en/of op donderdag 28 maart mee-
doen. 
  
Je krijgt opschoonmaterialen! 
Als je je hebt aangemeld, krijg je van ons veiligheidshesjes, werkhandschoenen, zwerfafvalzakken en na-
tuurlijk afvalknijpers. Zo kan je veilig aan de slag! 
 
Doe je mee? 
Meedoen aan de Landelijke Opschoondag is heel eenvoudig. Meld je aan via www.afvalaanbieden.nl/
lod. Dat kan tot 10 maart!  
 
Extra stimulans nodig? 
Als vereniging krijg je een kleine vergoeding als je meedoet aan de Landelijke Opschoondag! Deze is be-
doeld voor de clubkas. Alle kinderen die meedoen, krijgen een cadeautje!  
 
Voor meer informatie 
Wil je meer weten over de Landelijke Opschoondag of de Opschoondagen voor scholen? Of je direct 
aanmelden? Surf dan naar www.afvalaanbieden.nl/lod  

 
Bekijk onze website:   www.afvalaanbieden.nl 
Download onze AfvalApp:  www.deafvalapp.nl  
Stuur ons een e-mail:   info@afvalaanbieden.nl  
Volg ons op Twitter:   www.twitter.com/BCA_LvCB  
Bel onze Afvalinfolijn:   (0485) 338 352 

http://www.afvalaanbieden.nl/lod
http://www.afvalaanbieden.nl/lod
http://www.afvalaanbieden.nl/lod
http://www.afvalaanbieden.nl
http://www.deafvalapp.nl
mailto:info@afvalaanbieden.nl
http://www.twitter.com/BCA_LvCB
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Optocht 2019 St. Anthonis 
Opgeven voor de optocht voor de wagens kan via aanmeldformulier te downloaden van onze  

Website www.uutlaot.nl. 

Je kunt dit formulier mailen naar optocht@uutlaot.nl. 

Aanmelden van wagens kan tot uiterlijk 20 februari 2019. 

Het deelname nummer wordt bij de controle van de wagen overhandigd. 

Loopgroepen, paren en enkelingen kunnen zich zaterdag  2 maart tussen 12:00 en 14:00 

uur opgeven bij  MFA Oelbroeck. Er mag GEEN glaswerk in de optocht worden meegeno-

men, hier wordt vooraf ook op gecontroleerd. 

Wagens met een wand van geluidsboxen worden geweigerd voor deelname. 

Er is extra controle op geluidsoverschrijdingen.  

Officieel eindigt de route van de optocht bij knooppunt Breestraat/Hoefstraat. Wagens kun-

nen dan via de Hoefstraat richting Bosweg weg rijden.  

Bij eventuele vragen over de optocht kunt u contact opnemen optocht@uutlaot.nl.. 

Optochtcommissie 

De contactpersoon van de wagens moet uit de gemeente Sint Anthonis komen en is tevens 

verantwoordelijk, voor betreffende wagen, bij calamiteiten.  

Carnavals-

kinderoptocht  

Zondag 

3 MAART 2019 
                                                                                                                                                                                                             

Opstellen van enkelingen en loop-

groep(en)in de Koehardstraat;  

Opstellen van de wagens wederom via de Nieuweweg in 

het onverhard gedeelte van de Koehardstraat, dus niet 

via de Beekstraat langs het voetbalveld. 

Plaats de wagens aan de rechterkant van de weg, waar-

door de linkerkant van de weg vrij blijft.  

Volg hier de aanwijzingen van de verkeerregelaars Tjeu,  Paul en Tiny  op!  

Bestuurders van voertuigen en deelnemers absoluut geen alcohol. 

De optochtcommissie en carnavalsstichting  “De Twisse Tusstèkers“, 

kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen 

aan deelnemers en publiek voor, tijdens  en na de optocht. 

Voor het opstellen van loopgroepen en wagens, graag aanwezig zijn om 9.30 uur. 

Optocht begint om 10.00 uur. 

Iedereen die deelneemt aan de optocht kan inschrijven tot zaterdag 10 februari 14.00 uur. 

Opgave voor de optocht bij Tiny Weerts, per email: cstt-optochtcommissie@ziggo.nl 

Het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend retour naar Tiny Weerts. 

Graag bij opgave de namen van de kinderen t/m 12 jaar vermelden. En natuurlijk even aan-

geven wat je uitbeeldt/voorstelt als eenling, duo, loopgroep of wagen. 

  

http://www.uutlaot.nl
mailto:optocht@uutlaot.nl
mailto:optocht@uutlaot.nl
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Beste sponsorou-

ders, friends en 

iederen die 

Be4all een warm 

hart toedraagt 
Begin februari is, na de grote 

vakantie in december en ja-

nuari, in Bukitongo het nieu-

we schooljaar begonnen. De 

leerlingen van het hoogste 

leerjaar (Primary 7) hebben 

ARDI Community Model 

School nu verlaten. Met veel 

plezier kunnen we jullie mee-

delen dat alle kinderen van 

Primary 7 het afsluitend exa-

men PLE (Primary Leaving 

Exam) hebben gehaald, onder 

wie acht van onze sponsor-

kinderen. Van deze acht kin-

deren hebben Peter, Harbert 

en Shufuri het allerhoogste 

resultaat behaald: Division 1. 

Zoals eerder vermeld stopt 

het sponsorprogramma wan-

neer de sponsorkinderen Pri-

mary 7 hebben doorlopen. We 

hebben echter besloten om de 

sponsorkinderen die een Di-

vision 1 behaald hebben de 

mogelijkheid te bieden om 

door te leren. Dit is dan met-

een een extra stimulans voor 

de andere sponsorkinderen 

die nu nog in de lagere leerja-

ren zitten. Be4all zal deze 

drie kinderen financieel blij-

ven ondersteunen. Zij zullen 

hun onderwijs op een school 

voor voortgezet onderwijs in 

Magale voortzetten. De on-

dersteuning van deze drie 

kinderen wordt betaald uit 

de giften van Friends en ove-

rige financiële ondersteuners. 

Peter Habert 

Shufuri Stich-

ting BE4ALL 

IBAN: 

NL50RABO0158158431 

www.be4all.nl KVK Brabant 

51183943 Education is the 

foundation for development 

be all Pagina 2 Het is fantas-

tisch om te zien dat de droom 

waarmee dit avontuur begon 

werkelijkheid is geworden. 

ARDI Community Model 

School biedt betaalbaar en 

goed onderwijs met als resul-

taat zeer goede scores tijdens 

het landelijk examen. Mo-

menteel heeft ARDI Commu-

nity Model School 250 leer-

lingen en door de geweldige 

resultaten blijft het aantal 

leerlingen alleen maar toene-

men. Een zeer positieve ont-

wikkeling op weg naar volle-

dige financiële onafhankelijk-

heid. Mogen wij, zolang die 

onafhankelijkheid nog niet 

bereikt is, op uw financiële 

steun blijven rekenen? Van-

uit het zonnige Oeganda wil-

len wij, ARDI Community 

Model School en Be4all, ie-

dereen bedanken die ons de 

afgelopen jaren heeft ge-

steund. Wanjala nabi! Heel 

erg bedankt!  

Warme groet, Bestuur Be4all  
Bestuur Be4all 
Van Haandelstraat 38 
5843 AW Westerbeek 
Tel: 0485-384543 

https://www.be4all.nl 

https://www.be4all.nl/
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Steeds minder koeien in de 
Brabantse weiden 

CDA kandidaten bezoeken gestopte Millse rundveehouder 

Mill – Op initiatief van Erik van Gerwen uit Wil-
bertoord bracht Marcel Thijssen, de Land van Cuijk-
se kandidaat voor de provinciale staten, op vrijdag 
8 februari een bezoek aan de eind 2018 gestopte 
rundveehouder Willy Meulepas aan de Heufseweg 
te Mill. Ze werden vergezeld door provinciaal CDA 
lijsttrekker Marianne van der Sloot en de kandida-
ten Tanja van de Ven-Vogels en Ankie de Hoon. 
Ook de Brabantse EU kandidaat Tom Berendsen 
was aanwezig bij dit zeer indrukwekkende bezoek.  
Vooral de lege koeienstal maakt indruk: stil, koud, zon-
der leven. ‘Ik kom er bijna nooit meer’ vertelt Willy met 
vochtige ogen, ‘maar het kon echt niet meer……’ 
Willy had de pech aan de verkeerde melkfabriek te le-
veren (met een lage melkprijs red.) Van melkfabriek 
wisselen is tegenwoordig onmogelijk door alle regels, 
waardoor hij veel inkomsten misliep. Hoge berege-

ningskosten door de droge zomer, hoge mestafzetkosten, alle adviseurskosten en de qua tijds-
traject sterk ingekorte stalregels vormen bij elkaar zo’n hoge kostenpost, dat dit alles tezamen 
hem uiteindelijk de das om doet. Alleen al de provinciale stalregels, die zijn opgelegd door de 
huidige coalitie met o.a. VVD en SP, kosten al meer dan 100.000 euro, zonder dat daar inkom-
sten tegenover staan. 
‘Het is als gezinsbedrijf erg moeilijk om na een dag hard werken van 12 uur ook nog 4 uur ad-
ministratie bij te moeten werken, daarnaast veranderen alle regels ook nog steeds sneller. En 
je krijgt direct een heel hoge boete, als je niet alles helemaal voor elkaar hebt.’ 
Terwijl het CDA team zich liet informeren, zag men het allerlaatste kalf wat op dit boerenbedrijf 
geboren is. De regels maken dat ook alle vrouwelijke jonge dieren linea recta naar het slacht-
huis moeten en niet tot melkkoe mogen uitgroeien. 
Erik van Gerwen; ‘De agrarische sector is een sector geworden van vinkjes zetten, met veel 
bureaucratische processen. Een waarin de boeren geen opvolgers meer kunnen vinden en 
waar in 3 tot 4 jaar tijd 40-50% zal stoppen’.  
Marcel Thijssen en de andere CDA kandidaten waren onder de indruk van het bezoek. Ze be-

loofden stellig zich hard te maken voor beleid wat meer aansluit bij de praktijk, temeer omdat 

de stoppers vaak de (kleinere) gezinsbedrijven zijn, waarvan de in de weide grazende koeien 

Onze volgende knutselmiddag voor alle  

basisschoolkinderen vanaf groep 3 is op:   

woensdag 27 februari 2019   

in Gemeenschapshuis de Kleine Loef, Vredepeel 

van 14.15 – 16.15 uur  

We gaan een bloempot met bijtjes of andere insecten 

maken. 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 25 febru-

ari!  

Kreaclub “Uit de knutseldoos”  Marian, Hannie,  Davinia en Esther 

Volg ons ook via www.facebook.com/kreaclubuitdeknutseldoos 
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 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 

 Merselo 2 – Westerbeekse Boys 1    n.b.    

Zat 23 feb 

S’beek 

 

 

 

 

S’beek 

 

S’beek 

S’beek 

 

S’beek 

 

W’beek 

 

S’beek 

 

JO19-1 SVS/Excellent/WB JO19-1 

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

JO17-1 Vitesse'08 JO17-2 

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

JO15-1 Excellent/SVS/WB JO15-1 

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

JO13-1 HRC'27/Stormvogels'28 JO13-1 

JO13-2 SVS/Excellent/WB JO13-2G 

JO11-1 SVS/Excellent/WB JO11-1G 

JO11-2 Excellent/SVS/WB JO11-2G 

JO10-1 SVS/Excellent/WB JO10-1 

JO10-2 DSV JO10-2 

JO9-1 Vrij 

JO8-1 Vitesse'08 JO8-3 

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

JO7-3 Venhorst JO7-1G/2 

 

SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO19-1 

SDDL/Ravenstein JO19-1 

Excellent/SVS/WB JO17-1 

SIOL JO17-2 

Leunen JO15-1 

VIOS'38 JO15-2 

Excellent/SVS/WB JO13-1 

JVC Cuijk JO13-2 

Vianen Vooruit HBV JO11-1 

SV United/BVV'27 JO11-2 

SVOC'01 JO10-1 

Excellent/SVS/WB JO10-2 

  

Excellent/SVS/WB JO8-1G 

Constantia JO7-1/JO7-2 

Excellent/SVS/WB JO7-3 

 

14:30 

14:30 

15:00 

14:30 

12:30 

14:00 

12:30 

11:30 

11:30 

10:30 

09:30 

10:00 

  

11:00 

09:30 

10:15 

Datum              Wedstrijd     Aanwezig Aanvang 

24-02-2019 DSV 8 – Westerbeekse Boys 1   11:00  12:00 

10-03-2019 Olympia’18 7 – Westerbeekse Boys 1  11:00  12:00 

17-03-2019 Westerbeekse Boys 1 – vv Holthees 2  09:45  10:30 

24-03-2019 Volharding 4 – Westerbeekse Boys 1  11:00  12:00 

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 

za 30 mrt toneel Toneelgroep Westerbeek 

zo 31 mrt toneel Toneelgroep Westerbeek 

vr 5 apr JOW 

vr 5 apr toneel Toneelgroep Westerbeek 

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 


