48e jaargang no. 35

25 aug - 31 aug 2019

DORPSJOURNAAL
• Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur.
• E-mail: fra.giesbers@gmail.com

DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN....LET OP ONZE KINDEREN
Colofon
Het dorpsjournaal wordt uitgegeven door Dorpscoöperatie
“Samen1Westerbeek”
Informatie:
secretariaat@samen1Westerbeek.nl

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

21ste zondag door het jaar.
Weekend 24/25 augustus: geen viering in Westerbeek.

Kopij inleveren:
Vóór zondag 19:00 uur
Via emailadres:
fra.giesbers@gmail.com

22ste zondag door het jaar.
Weekend 31 aug/1sept: geen viering in Westerbeek.

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

K.B.O. KIENEN
Voor alle leden maar ook niet-leden
0p woensdag 21 augustus 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.

Meer Bewegen Voor Ouderen
KBO-Westerbeek
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

Kent u het motto elke dag 30 minuten bewegen?
Naast het wandelen, fietsen, koersballen en biljarten kunt u ook
meedoen aan het zogenaamde ouderengym.
De vakantie is weer voorbij, dus we gaan weer sporten op
donderdag 29 augustus van 13:30 tot 14:15 uur.
Daarna even een kopje koffie/thee......!!!
Nieuwe leden zijn welkom
Kom een keertje kijken
en doe gezellig mee!
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Hallo jongens en meisjes
van groep 3 t/m 8!
De vakantie is weer voorbij en dus beginnen de clubochtenden van
“De Boezels” weer.
Op zaterdag 24 augustus 2019 is de eerste clubochtend. Jullie mogen allemaal een kijkje
komen nemen in De Schans (De Wissel) en je mag dan je papa en/of mama ook meebrengen.
We beginnen altijd om 9.30 uur en om 11.00 uur is het afgelopen. Wij vragen een contributiebedrag van € 40,- per kind (excl. kamp).
Als je bij de Boezels wilt en nog geen lid bent, kun je je aanmelden via onze site,
www.deboezels.nl. Op de startpagina bij ”aanmelden boezeljaar 2019/2020” kun je je aanmelden. Mocht dit niet lukken, kun je dit doorgeven via het mailadres
secretariaat@deboezels.nl. We mailen dan een aanmeldingsformulier.
Graag aanmelden vóór 7 september 2019.
Op onze site www.deboezels.nl vind je ook informatie over de Boezels, zoals betaling contributie, jaarplanning, contactgegevens, informatie over de nieuwe wetgeving AVG.
Heb je nog vragen, dan kun je uiteraard ook telefonisch contact opnemen met
Wilmie Kurvers 06-28204631.
Hopelijk tot zaterdag 24 augustus,
De Boezelleiding.
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NIEUWSBRIEF
secretariaat@samen1westerbeek.nl
www.samen1westerbeek.nl

INFORMATIEAVONDEN ZONNEDAK

Donderdag 5 en 19 september 2019 // 19:30 uur De Schans
De afgelopen jaren zijn wij bezig geweest met diverse activiteiten op het gebied van energiebesparende maatregelen en naar mogelijkheden tot opwekken van energie via zonnepanelen.
Verschillende inwoners hebben hun huis extra geïsoleerd door spouwmuurvulling en/of aanpassingen van het dak. Na de eerste informatieavond
(november 2017) hebben ook verschillende inwoners zich aangemeld voor postcoderoosregeling
en zonnepanelen leggen op een collectief dak.
Wij hebben nu een geschikt dak gevonden. Het
dak van onze gymzaal, een klein dak, maar hiermee willen wij een begin maken om daarna te kijken naar een tweede dak. Door de toegezegde
subsidie en geen dakhuur kunnen wij de prijs voor
een energiedeel laag houden.
Belangstellenden, die zich de afgelopen jaren
hebben aangemeld, hebben een email ontvangen
met de vraag of er nog belangstelling is en dit
kenbaar te maken. Mocht u zich hebben aangemeld en geen email hebben ontvangen laat dit
dan weten.
Op 5 en 19 september wordt een informatieavond gehouden. Tijdens deze informatieavonden
krijgen belangstellenden uitleg over de postcode-roosregeling en deelname hieraan.
Hierna krijgt men op volgorde van aanmelding
de mogelijkheid om in te schrijven voor energiedelen. Hebt u aangegeven belangstelling te hebben en bent u lid van S1W dan ontvangt u van
Energiecoöperatie Noord-Brabant een persoonlijke uitnodiging.
Informatie en/of uw reactie:
secretariaat@samen1westerbeek.nl

BELANGSTELLING VOOR EEN WONING?

Reuvers Bouw is op dit moment bezig met het samenstellen van een verkoopfolder. Een folder
met daarin meer informatie over de woningen zoals indeling, afmetingen en prijzen. Op dit moment staat gepland: een rijtje van zes woningen, een tweekapper en twee aan elkaar gekoppelde levensbestendige woningen. Het zijn nog maar ideeën en afhankelijk van de reacties en belangstelling kunnen deze nog worden aangepast. Belangstelling in een woning (kleine woning,
tweekapper of levensbestendige woning) laat je horen. Aanmelden en/of informatie: secretariaat@samen1westerbeek.nl
De informatieavond over woningbouw wordt na de vakantie gepland.
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Wist u dat …

onze adviesraad positief heeft geadviseerd betreffende de aanvraag voor een bijdrage
Vitale Kernen door het Metropeelorkest. Het definitief besluit wordt binnenkort door
het college genomen.

op dinsdag 3 september 2019 de Stuurgroep herindeling Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis met de wijk- en dorpsraden in gesprek gaat over de vraag, hoe de relatie tussen de toekomstige gemeente en de wijk- en dorpsraden het beste vorm gegeven kan
worden.

veteranen ons respect en onze aandacht verdienen. Veteranen uit onze gemeente hebben het initiatief genomen om per 25 september 2019 in Sint Anthonis een veteranenvereniging op te richten. Vooruitlopende op de oprichting is er voor de veteranen
een kennismakingsbijeenkomst op donderdag 5 september 2019 in het gemeentehuis.
Daarna nemen luitenant-generaal b.d. De Kruif en luitenant-kolonel Goedings hen
mee in de organisatie van het herdenkingsjaar 75 jaar vrijheid. Dorpscoöperatie Samen 1Westerbeek is voor deze bijeenkomst uitgenodigd daar de Dodenherdenking
2020 wederom in Westerbeek plaatsvindt;

wij al 75 jaar leven in vrijheid in één van de veiligste gemeenten van ons land. Maar
leven in vrijheid is niet altijd en voor iedereen vanzelfsprekend, daarom willen wij er
op deze dag bewust bij stilstaan. En de vrijheid en de bevrijding vieren. Reserveer
daarom 28 september alvast in uw agenda. Meer informatie over het dagprogramma
volgt binnenkort;

er diverse informatieavonden georganiseerd (gaan) worden. Op donderdag 5 en 19
september zijn er informatieavonden over het collectief zonnedak op onze gymzaal.
Verder staat informatieavonden in de planning over woningbouw en het Dorpsontwikkelingsplan.

dat wij op zoek zijn naar inwoners (jongeren), die met ons mee willen denken, organiseren, praten en zo nu en dan een handje willen helpen.
Aanmelden: secretariaat@samen1westerbeek.nl
Graag maken wij u attent op een Brabants initiatief op het
gebied van Langer Zelfstandig Thuis Wonen, AanklikThuis (www.aanklikthuis.nl). Langer Zelfstandig Thuis
Wonen is voor veel mensen een grote wens. Vooral (zorgof hulpbehoevende) ouderen vinden het belangrijk zolang
mogelijk thuis te midden van hun bestaande sociale omgeving te kunnen blijven functioneren. Veel huizen zijn echter niet ingericht op ‘langer zelfstandig thuis wonen’. Thuis zijn er ook vaak fysieke belemmeringen zoals drempels, een steile of
onhandige trap of nauwe doorgangen die leiden tot valgevaarlijke situaties. Met AanklikThuis is
er een slimme oplossing voorhanden waarbij huidige woningen tijdelijk worden getransformeerd
naar een woning waar oudere, zorgbehoevende personen aangenaam, veilig en betaalbaar
kunnen blijven wonen. AanklikThuis is een Brabants initiatief, waaronder een bouwbedrijf uit
Boekel (E&B Systeembouw), een bouwbedrijf uit Wanroij (Laarakkers-Wijnhoven) en een sociale ondernemer uit Eindhoven. Meer informatie treft u aan op onze website, www.aanklikthuis.nl.
RIKSJA SINT TUNNIS
Op 31 augustus a.s. organiseert men een kenningsmakingsdag voor Riksja
Sint Tunnis. Dit is een non-profit initiatief om mensen die niet zelfstandig met
de fiets op pad kunnen, toch te laten genieten van de wind door hun haren.
Op de website van S1W vindt u een flyer over deze dag met meer informatie
over het project of kijk op de website: https://riksjasinttunnis.jimdosite.com
Informatie: Clasien van Kampen 06-10804204
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Voetbalvereniging Westerbeekse Boys
MEDEDELINGEN
Excellent / SVS / Westerbeekse Boys
Inlooptraining - Voetbal ook mee!!
Op woensdag 21 en 28 augustus en op woensdag 4 september organiseren Excellent/SVS/Westerbeekse Boys een inlooptraining voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar. Wil
je kennismaken met voetbal kom dan ook. Samen met de jongens en meisjes die al lid zijn
van de verenigingen Excellent, SVS en Westerbeekse Boys, gaan we gezamenlijk een uurtje trainen. De training is van 18:15 tot 19:15 uur. Voor meer info kun je bellen naar
Ursela Verberk, tel. 384090.
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21 aug
21 aug
4 sep
8 sep
9 sep
11 sep
14 sep
15 sep
18 sep
21 sep
2 okt
14 okt

Oud papier-actie
‘Samen eten’ bij Dinges
Kienen KBO
Dagfietstocht KBO
GROEN VAN TOEN, Metropeelorkest
Bestuursvergadering S1W
‘Samen eten’ bij Dinges
25 jaar GRAS
25 jaar GRAS
Kienen KBO
Oud papier-actie
‘Samen eten’ bij Dinges
Bestuursvergadering S1W
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21 okt
25 okt
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11 nov
13 nov
16 nov
19 nov
27 dec
11 jan

Kienen KBO
Oud papier-actie
KO-vergadering S1W
PROMS ’Let’s Twist again 2.0’
Metropeelorkest
PROMS ’Let’s Twist again 2.0’
Metropeelorkest
Bestuursvergadering S1W
‘Samen eten’ bij Dinges
Oud papier-actie
Kienen KBO
KWIZZUT
Feestavond KWIZZUT
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