
 

 

 Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

 E-mail: fra.giesbers@gmail.com 

Colofon 

Het dorpsjournaal wordt uitgegeven 

door Dorpscoöperatie 

“Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretariaat@samen1Westerbeek.nl 

 

Kopij inleveren: 

Vóór zondag 19:00 uur  

Via emailadres: 

fra.giesbers@gmail.com 

 

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  

DORPSJOURNAAL 

48e jaargang  no. 26    23 juni - 29 juni 2019 

za/zo 22-23 jun  Paarden– en ponyconcours 
Vieringen 

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

12e  zondag door het jaar 

Weekeinde 22/23 juni: geen viering in Westerbeek 

 

Zondag 23 juni 10.30 uur: Sacramentszondag 

Familiemis in de kerk van Sint Anthonis 

 

13e  zondag door het jaar 

Weekeinde 29/30 juni: geen viering in Westerbeek 

K.B.O. KIENEN  

Voor alle leden maar ook niet-leden   

0p woensdag 19 juni 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.  

Aanmelden muziekopleiding  

Maandagochtend zijn onze 
muziekdocenten op school geweest met 
een demonstratieles om muzieklessen te 
promoten. 
Muziekdocente Mayke Diepeveen is in 
groep 3/4 geweest om uitleg te geven over “basisvorming muziek” wat 
voorheen ook wel blokfluitles werd genoemd. Zij heeft haar eigen 
lesmethode ontwikkeld. Deze is echter veel breder dan de traditionele 
blokfluitles en er komen veel meer aspecten aan de orde. Ritmische 
oefeningen, klank, zang, concentratie, geheugentraining, stimulans 

samenspel enz.… worden in deze lessen behandeld. En 
“basisvorming muziek” is een goede opstap naar de 
vervolgopleiding muziek (het bespelen van een instrument) 
bij een orkest. Blokfluitles wordt bij voldoende 
aanmeldingen op vrijdagmiddag direct na school van 14.15 
tot 14.45 uur gegeven in de Schans te Westerbeek.  
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Tuinafval aanbieden op de milieustraat 
vanaf augustus weer gratis 
Vanaf 1 augustus 2019 kunnen inwoners van het Land van Cuijk en Boekel hun tuinafval weer 
gratis naar de groenstraat in Haps en de diverse minimilieustraten brengen. Na 1 jaar blijkt dat door het 
ingevoerde tarief ongewenste verschuivingen van afvalstromen heeft plaatsgevonden. 
Exact 1 jaar na de invoering van het tarief à €7,50 per 2 m3 op tuinafval wordt het tarief afgeschaft. Vanaf 1 
augustus 2019 kunnen inwoners hun tuinafval weer gratis brengen naar de groenstraat in Haps en de 
minimilieustraat in de gemeente. Op de minimilieustraten kunnen inwoners per keer niet meer dan 2 m3 brengen. 
Op de groenstraat in Haps wel. 
De andere ingevoerde of gewijzigde tarieven blijven in stand 
Het gaat dan om: 

 Het ingevoerde tarief van € 7,50 per ½ m3 voor A en B hout, gips, grond, puin en harde kunststoffen 
het tarief voor grof restafval, dakleer en C-hout van € 15,- per ½ m3 
het tarief voor de inzameling van grof huishoudelijk afval op afroep van € 16,- per ½ m3 

Waarom het tarief weer afschaffen? 
Belangrijkste reden voor het afschaffen van het tarief is de ongewenste verschuiving van afvalstromen. Vaak 
wordt gedacht dat grondstoffen die te recyclen zijn altijd geld opleveren. In de meeste gevallen is dit niet zo. Aan 
de verwerking van afval zijn ook kosten verbonden, terwijl ze wel volledig gerecycled kunnen worden. Ondanks 
dat is afvalscheiding nog steeds beter dan het als restafval te moeten verbranden. Afval scheiden en recyclen is 
financieel nog steeds voordeliger dan afval als restafval te verbranden. En uiteraard is afval scheiden veel beter 
voor het milieu.  

Samen blijven we werken aan 100% afvalscheiding in 2030! 

Voor meer informatie 
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 

In groep 5/6 is muziekdocent Hans Thijssen weer op enthousiaste wijze informatie gaan 

geven over de koperblaasinstrumenten. De kinderen uit deze groep mochten zelf aan de 

slag om te ontdekken wat het is om geluid uit een koperen blaasinstrument te krijgen. 

Kortom een leerzame les. Koperblazers krijgen les op woensdagmiddag in Oploo. 

 
 

Maandag 24 juni is er een open repetitie bij het METROPEELORKEST. Van 19.15 tot 19.45 uur staan de 
blokfluitleerlingen in het zonnetje en ontvangen zij hun certificaat. Leerlingen zullen laten horen wat ze 
afgelopen jaar geleerd hebben en ook samen met het Metropeelorkest zullen ze een muziekstuk ten 
gehore brengen. Nieuwe leerlingen kunnen aangemeld worden tijdens de open repetitie, of vraag voor 
24 juni een aanmeldingsformulier bij onze coördinator jeugdopleidingen. 
Mocht u meer informatie wensen, heeft u vragen, heeft u 
interesse om een ander instrument te gaan spelen, of wilt u 
als herintreder weer muziek gaan maken? 
Neem dan contact met ons op met onze coördinator 
jeugdopleidingen: Jelle van de Beten, 06-23846156 of 
opleidingen@metropeelorkest.nl 

 

het METROPEELORKEST Westerbeek 

http://www.afvalaanbieden.nl
http://www.deafvalapp.nl
mailto:info@afvalaanbieden.nl
http://www.twitter.com/BCA_LvCB
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ACTIVITEITEN-KALENDER   * nieuwe activiteit 

wo 19 jun Kienen KBO 

vr 21 jun Dance4u, Oploo 

za 22 jun Dance4u, Oploo 

za/zo 22-23 jun  Paarden– en ponyconcours 

wo 26 jun Dagfietstocht KBO 

vr 28 jun JOW 

vr-ma 5-8 jul KERMIS Westerbeek 

wo 17 jul Kienen KBO 

za 20 jul Oud papier-actie 

zo 21 juli Westerbeekse Oogstdag 

  “De Twisse Dorsers” 

wo 24 juli Busreis KBO 

za 17 aug Oud papier-actie 

wo 21 aug Kienen KBO 

wo 4 sep Dagfietstocht 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 

Hallo Kinderen van groep 1 tot en met 
groep 8!!! 

  
De “KERMIS” is weer in aantocht! 
Op zaterdag 6 juli organiseren wij weer 
een spellenmiddag van 11.00 uur tot 
15.00 uur. 
Natuurlijk wil jij daar ook aan mee doen!!! 
Geeft jezelf op bij Marli van Mil via een 
appje of een telefoontje. ( 06 51 1749 96) 
Graag je naam en in welke groep je zit 
op school. 
Tot dan en zet je beste beentje voor!!! 
  
Groetjes van de Kermiscommissie 

Op zondag 7 juli is het weer tijd voor de 
jaarlijkse Dorps-BBQ tijdens de Kermis!! 
 
Wil je mee genieten van een lekker stukje 
vlees en een heerlijk rauwkostbuffet? 
 
Geef je dan op bij café Dinges. Dit kan via 
app ( 06 123 767 230), via mail 
(info@cafedinges.nl) of per telefoon (384230) 

Prijs van de BBQ: 
Volwassenen  € 12,00 
Kinderen tot en met 12 jaar € 7,00 
Kinderen onder 8 jaar € 4,00 
Opgeven kan tot 1 juli!! 
  
Graag tot dan!! 

mailto:info@cafedinges.nl


 

 


