
 

 

 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. 12   17 mrt - 23 mrt 2019 

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

2e  Zondag van de vasten 

Weekeinde 16/17 maart: geen viering in Westerbeek. 

 

3e Zondag van de vasten 

Weekeinde 23/24 maart: geen viering in Westerbeek 

 

Zondag 24 maart, 10.30 uur: Familiemis in de kerk van 

       Sint Anthonis 

Beste parochianen, 

‘Geef voor je kerk’. 
Een bijdrage kunt u overmaken naar de rekening 
van ONZE kerk en wel naar rekeningnummer: 
NL12RABO0140290745 Parochie Maria, 
moeder van de Kerk t.n.v. H. Hart van Jezus 
Westerbeek o.v.v. Kerkbalans 2019. 

OUD PAPIER ZATERDAG 16 MAART 

Zaterdag 16 maart tussen 9.00 uur en 12.00 uur kan 

het papier worden ingeleverd bij de containers nabij 

het sportpark! 

Medewerkers: Bettine Lange, Veerle Smets, Wille-

mien Giesbers, Tonnie Gabriëls, Frans Giesbers 

Fietsen  
Op woensdagmiddag 20 maart start de fietsgroep  van 

de KBO weer met de fietsmiddag. Bij goed weer ver-

trekken we om 13. 30 uur op het Peelplein. Op de helft 

van de route van ongeveer 35 km houden we een pau-

ze. 

Wij nodigen geïnteresseerde dames 

en heren uit om mee te fietsen en 

wensen iedere deelnemer mooie en 

veilig fietsdagen. 

Contactpersonen fietsgroep 

KBO zijn: 

Tien Voesten tel. 0613293338 en 

Martien van den Oever tel. 

0610289822 
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Informatieavond 

peutergroep ’t Turrêfke 
Op maandagavond 18 maart organiseren wij van 19.30 tot 21.00 uur een informatieavond over de peutergroep ‘ 
Turrêfke. Alle ouders die op dit moment gebruik maken van peuteropvang en alle belangstellende nieuwe ouders 
zijn die avond van harte welkom. Wij gaan graag met u in gesprek over onze visie en plannen voor de toekomst 
ten aanzien van de peuteropvang in Westerbeek. Samen kunnen we zo tot goede ideeën komen. Ook lichten wij 
tijdens deze avond de mogelijkheden toe die wij als kinderopvang de Speelhoeve kunnen bieden.  
Locatie: Basisschool de Zonnewijzer. U kunt zich voor deze avond aanmelden door een e-mail te sturen naar 
info@kdvdespeelhoeve.nl t.a.v. Sjan Claessens Graag tot ziens op 18 maart om 19.30 uur! 
Locatie: Basisschool ‘de Zonnewijzer’       Sjan Claessens 

K.B.O. KIENEN  

Voor alle leden maar ook niet-leden   

0p woensdag 20 maart 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.  

PAAS-/LENTE BLOEMSTUK MAKEN 

KBO-Westerbeek organiseert voor iedereen die geïnteresseerd is, een workshop  Paas-/Lente bloem-

stuk maken onder leiding van Mirjam Swinkels.  

De workshop vindt plaats in de Schans, Westerbeek op maandag 15 april. 

De kosten bedragen € 15,- (voor niet leden € 17,50) inclusief materiaal en kop-

je koffie/thee. Graag opgeven vóór 20 maart en geef even uw voorkeur aan 

voor de middag (13.30 uur) of avond (20.00 uur). Opgeven bij: Maria van den 

Oever, per telefoon: 384236  of per mail: mvandenoeververnooijen@gmail.com 

 

Zaterdag 16 maart High Tea  
Ook dit jaar willen wij, de boezels, weer een High Tea organiseren met de 

KBO. Geen lid van de KBO maar wel Abraham of Sarah gezien, ook dan 

ben je van harte welkom. 

Ook opa’s en oma’s van onze boezelkinderen zijn van harte welkom. 

Aanvangstijd is 9.30 uur en het duurt tot 11.30 

uur. Locatie: de Schans. Je kunt je opgeven voor de High Tea tot 

13 maart bij: 

Wilmie Kurvers tel.nr. 06-28204631 of via de boezelmail: secreta-

riaat@deboezels.nl of 

Maria van den Oever, tel.nr. 0485-384236. 

Wij hopen er een gezellige ochtend van te gaan maken. 

Boezels en Boezelleiding  

mailto:info@kdvdespeelhoeve.nl
mailto:mvandenoeververnooijen@gmail.com
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NIEUWSBRIEF 2019 
secretariaat@samen1westerbeek.nl / 

www.s1w.nl 

JAARVERGADERING  
Samen 1 Westerbeek 
Donderdag 
21 maart 2019 
20:00 uur 
De Schans 
 

Op de agenda: 
 Terugblik 2018 (o.a. Samen de zomer 

door; Westerbeek Wandelt; Dorpsom-
metje; Westerbeek Kwekerijen) 

 Financiën 2018 en bestuurlijke zaken 
 Kijk op 2019 (o.a. logo Westerbeek 

100 jaar, 4 mei gemeentelijke doden-
herdenking, Vitale Kernen) 

 Het woord is aan: ……leden S1W……
college gemeente Sint Anthonis………  

 Afsluiting met een drankje. 
 

Bestuurslid, lid van het Kwartaal Overleg 
en/of lid van Samen1Westerbeek worden, 

laat het ons via email secretari-
aat@samen1westerbeek.nl weten. 

 

 

BINNENKORT DUIDELIJKHEID AANLEG 
COLLECTIEF ZONNEDAK 

“Na ruim één jaar is het bijna zo ver!” 
Vóór 21 maart 2019 komt er duidelijkheid rond 
de aanleg van een collectief zonnedak. Op dit 
moment worden diverse onderzoeken gedaan. 
Denk hierbij aan een constructieberekening 
van het dak, schouw van het dak, aanpassing 
verzekeringen, toestemming i.v.m. het verle-

nen van recht van opstal, wel of geen huur en 
goede afzekering. Alleen daken waarbij een 
afzekering van 3x80A aanwezig is, zijn te ge-
bruiken om er ongeveer 200 panelen op te leg-
gen.  
Met alle gegevens zal een business case wor-
den opgesteld waaruit naar voren komt wat de 
prijs is voor een zonne-aandeel (paneel/
onderhoud/verzekering/opwekgarantie). Hierop 
volgt er een informatieavond en kunt u meteen 
inschrijven op zonneaandelen. 
Het afgelopen jaar hebben diverse inwoners 
laten weten belangstelling te hebben om deel 
te nemen aan een postcoderoosregeling. Deze 
mensen zullen voor de informatieavond een 
persoonlijke uitnodiging ontvangen. Belang-
stelling!? Laat het ons weten. 
Informatie nodig, neem contact op met het 
buurtteam.  
 
LANDELIJKE OPSCHOONDAG. 
Meehelpen!? 

Meld je aan en kom op deze zaterdag 23 
maart om 9:30 uur naar het Peelplein en maak 
samen met jeugdleden van De Boezels en 
S1W een stukje Westerbeek schoon. 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.s1w.nl
mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
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 De Carnaval in ’t Tus-

riek zit er weer op 
Onder het motto van prins Gijs d’n 

urste en zijn prinses Eline, “Mit 

dees daag loaten we de auto stoan, 

zodat we mit z'n alle feesten kun-

nen goan", hebben we er met z’n 

allen weer een kei mooie carnaval 

van gemaakt. 

Dat begon dit jaar al met de sleu-

teloverdracht in Landhorst waarbij 

ons prinsenpaar, onze dansma-

rietjes én onze joekskapel van de 

partij waren. Gijs was nog wat 

slecht bij stem en opper Olaf heeft 

toen het schitterende gedicht van 

Riek voor gedragen. Het was een 

hartstikke mooie avond en daarmee 

een prima aftrap naar de carnaval, 

die voor ons eigenlijk al vrijdagoch-

tend begonnen was bij de jeugd-

prinsenreceptie van prins Aron en 

prinses Benthe en daarna op Bron-

laak. 

Bij het 

Auw 

Wievebal 

was ie-

dereen 

weer 

hartstik-

ke mooi 

verkleed, het was weer een mooie 

avond. Prins Gijs d'n urste en prin-

ses Eline hebben genoten van alle 

mooie creaties en leuk uitgewerkte 

ideeën. De jury heeft de volgende 

prijswinnaars gekozen; eenlingen; 

3e Prijs Jack Kuijten, 2e Prijs voor 

Anke van Kempen en de 1e prijs 

ging  Peter Verhoeven. Bij de duo’s 

was de 3e prijs voor Berry en Ma-

rie-José, de 2e prijs ging naar René 

en Ilze, de eerste prijs was voor 

Lotte en Jessie. Bij de groepen was 

er voor de Adamsfamily de welver-

diende 3e prijs, de 2e prijs ging 

naar de Duikers van Bubbel Gelikt, 

en de 1e prijs ging naar de lucht-

wassers van de VKP. 

Zondag morgen bij de 

“Kienderoptocht” was het ook weer 

volle bak, veel wagens uit eigen 

dorp en ook die van ver naar het 

Tusriek zijn gekomen om hier rond 

te rijden. Leuke, originele groepen 

en wagens kwamen voorbij. Bij de 

eenlingen is.Anne Jeuken weer de 

gelukkige geworden, bij de Duo's 

Jurre Lenkens en Sef van de Win-

kel, bij de loopgroepen was voor het 

Draaiorgel de 1e prijs, de 2e prijs 

was voor de luchtwassers én voor 

de dino's en de 3e prijs was voor de 

party animals. Bij de wagens was 

de eerste prijs voor 't Hukske, de 2e 

prijs voor de Beunhaaze en de 3e 

prijs voor 't is wa. 

’s Avonds hadden we weer Crazy 

Sunday, speciaal voor de jeugd van-

af de brugklas. Iedereen heeft een 

superavond gehad, het dak ging er 

weer van af en het bezoekersaantal 

was ook prima! 

Maandagmorgen bij het 

“Snotneuzenbal” werd met de kin-

deren een heel leuk feestje gebouwd 

samen met prins Mark d’n urste en 

jeugdprins Wiebe en jeugdprinses 

Maud en de voltallige jeugdraad. 

De uitslag van de kleurplaten wed-

strijd werd bekend gemaakt; 2 jaar; 

Sophie Raaymakers, 3 jaar; Fleur 

van den Oever, groep 1;Roos Raay-

makers, groep 2; Maximilaan Vos, 

groep 3 Hidde Lenkens, groep 4; 

Tom Kuijpers , groep 5; Renske van 

Katwijk, groep 6; Myla Dinnessen, 

groep 7; Lisse van den Berg, groep 

8, Amber Verhoeven, groep 8. 

 

 

Ons jeugdprinsenpaar heeft samen 

met de jeugdraad laten zien dat ze 

een mooi feestje met de jeugd kun-

nen bouwen. 

Maandagavond hebben we het gro-

te Nìet vur Spìet bal gehouden. Dat 

hebben we geweten met 'n heuse 

Ducati uit Oploo binnen en de nodi-

ge machines om maar zoveel moge-

lijk herrie te maken! Ook Gijs had 

z'n eigen bolide meegenomen. Met 

dj Peerke erbij maakte het de 

avond compleet! 

Dinsdagmiddag, nu voor de 2e keer 

op het verlate tijdstip (zaal open 

half 4, begin boerenbruiloft 4 uur) 

de Boerebruiloft 2.0 gehouden. En 

wat voor een!! Martijn, Sandy en 

hun 3 kids hebben genoten van de-

ze geweldige middag. Weer een 

mooie opkomst, ook van familie en 

vrienden en zelfs de carnavalsver-

eniging uit de Mortel was van de 

partij! Daarna door naar t tuscre-

matie bal waarbij veel jeugd ons 

heeft vergezeld naar het einde van 

weer een hele mooie carnaval. Na 

een mooie speech van prins Gijs d'n 

urste en ons jeugdprinsenpaar, 

naar buiten gegaan met Tuske, en 

is hij op de brandstapel gezet. Dan 

is de carnaval over, het is weer 

voorbij gevlogen! Woensdag nog een 

lekker herring schellen om het he-

lemaal echt af te sluiten... Speciaal 

woord van dank voor iedereen die 

meegeholpen heeft om de rommel 

van de optocht op te ruimen; de 

jeugd die ons op woensdag overdag 

meegeholpen heeft maar ook de 

omwonenden die zelf al eerder aan 

de slag gegaan zijn! Weet dat dit 

ontzettend gewaardeerd wordt!  

Terugkijkend op het hele carnavals 

gebeuren, het prinsenbal en de 

prinsenreceptie, de pronkzittingen, 

de sleuteloverdracht, en de hele 

(jeugd)carnaval hebben we weer 

ontzettend genoten! Prins Gijs d’n 

urste en prinses Eline en onze 

jeugdprins Aron en jeugdprinses 

Benthe hebben met iedereen heel 

veel plezier gehad. Als CSTT zijn 

we hartstikke trots op iedereen die 

aan deze onvergetelijke carnaval 

heeft meegewerkt. Iedereen be-

dankt daarvoor! 

We hopen jullie allemaal volgend 

jaar weer te zien! 

TAS OP! 
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Lammetjes kijken 

bij Spelenderwei 

Jippie, het is weer lente! De eerste lammetjes zijn 

al weer geboren. Omdat het vorig jaar heel gezel-

lig was, doen we het dit jaar gewoon nog een keer-

tje: Lammetjesdag!  

Zondag 14 april is iedereen tussen 10.00 en 16.00 

welkom om ze bij ons te komen kijken.  

Ook kan er natuurlijk weer lekker gespeeld worden bij Spe-

lenderwei. 

Wanneer: zondag 14 april 

Hoe laat: 10.00-16.00 

Waar: Boveneind 2, Westerbeek 

Voor wie: iedereen die het leuk vindt! 

Winnaars spaaractie 

D’n Volle Bloas 
Onze spaaractie was een succes! We hadden niet 

verwacht dat sommigen van jullie zo fanatiek 

zouden zijn tijdens carnaval. Jullie hebben onze 

carnaval nog leuker gemaakt dan hij al was. 

Daarom verdient iedereen die een volle kaart 

heeft ingeleverd een prijs.  

De winnaars: 

 Bertie van Kempen 

 Ria Bergmans 

 Lonneke van Katwijk 

 Renske van Katwijk  

 Baukje van Katwijk  

 Ilze Bergmans  

 Marga Verhoeven  

 Mark van Lankveld 

 

We nemen binnenkort per-

soonlijk contact met jullie op! Gefeliciteerd! 

Joekskapel D’n Volle Bloas 
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 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
 Olympia’18 7 – Westerbeekse Boys 1 afg.   

Zat. 16/03  

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

W’beek 

JO19-1 Toxandria JO19-1 

JO19-2 JVC Cuijk JO19-2 

JO17-1 Excellent/SVS/WB JO17-1 

JO17-2 V.V. Achates JO17-2 

JO15-1 SVOC'01 JO15-1 

JO15-2 Constantia/Menos JO15-2 

JO13-1 Excellent/SVS/WB JO13-1 

JO13-2 Estria/GVV'57/SCV'58 JO13-2 

JO11-1 Festilent JO11-1G 

JO11-2 Stormvogels/HRC'27 JO11-2G 

JO10-1 JVC Cuijk JO10-1 

JO10-2 Excellent/SVS/WB JO10-2 

JO9-1 Ysselsteyn JO9-1 

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

JO7-1/2 DAW Schaijk JO7-1/JO7-2 

JO7-3 Excellent/SVS/WB JO7-3 

SVS/Excellent/WB JO19-1 

Excellent/SVS/WB JO19-2G 

Heijen JO17-1 

Excellent/SVS/WB JO17-2G 

Excellent/SVS/WB JO15-1 

SVS/Excellent/WB JO15-2G 

SDDL/Ravenstein JO13-1 

SVS/Excellent/WB JO13-2G 

SVS/Excellent/WB JO11-1G 

Excellent/SVS/WB JO11-2G 

SVS/Excellent/WB JO10-1 

Juliana Mill JO10-3 

Excellent/SVS/WB JO9-1 

V.V. Achates JO8-2G 

SVS/Excellent/WB JO7-1/2 

HRC'27/Stormvogels'28 JO7-1/2 

15:00 

15:00 

14:30 

15:00 

13:00 

13:00 

11:30 

12:00 

09:00 

10:00 

10:00 

10:30 

09:30 

09:30 

09:00 

09:30 

Datum              Wedstrijd     Aanwezig Aanvang 

17-03-2019 vrij 

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

wo 13 mrt ‘Samen eten’ bij Dinges 

do 14 mrt Vrijwilligersbijeenkomst deelparochie  

  Westerbeek.  

za 16 mrt Oud papier-actie 

za 16 mrt High Tea ‘De Boezels’/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 

zo 7 apr Gemeentelijk Solistenconcours 

  In De Schans 

wo 10 apr ‘Samen eten’ bij Dinges 

za 13 apr Oud ijzer actie 

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 

 

 

\ 

POTGRONDACTIE 
 

De schoolkinderen van basisschool de Zonnewijzer  komen in de periode van woensdag 27 februari tot en 

met woensdag 13  maart bij u aan de deur om potgrond te verkopen.  De zakken potgrond zijn relatief 

niet duurder dan op andere verkoopplekken om ons heen. Daarbij heeft u nog een groot voordeel. U hoeft 

er niet mee te sjouwen, ze worden bij u thuis afgeleverd door ons. Met de opbrengst van deze potgrond-

actie willen wij onze (buiten)speelmaterialen uitbreiden, vervangen en/of herstellen. De zakken potgrond 

(45 liter) kosten € 4,50 per zak en 3 stuks voor € 12,00. U kunt zoveel zakken bestellen als u wilt. De 

zakken potgrond worden op vrijdag 22 maart of zaterdag 23 maart bij u bezorgd. Wanneer wij uw bestel-

ling afleveren, betaalt u pas! Voor meer info kunt terecht bij Chantal Cornelissen (0485-384444) of 

email:  ouderverenigingzonnewijzer@gmail.com 


