
JAARVERSLAG 2021 
 

Reactie: secretariaat@samen1westerbeek.nl 

Beste leden van Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek, 

Vanwege het coronavirus volgt het bestuur de richtlij-

nen van RIVM en heeft de jaarvergadering van 18 maart 

2021 afgezegd. Samen zijn wij al een lange periode be-

zig om afstand te houden en vooral  met thuis blijven/

werken. Indien later dit jaar iedereen gevaccineerd is, 

krijgen wij hopelijk meer ruimte, ruimte voor het orga-

niseren van activiteiten en bijeenkomsten. Voor nu is 

het belangrijk om het virus buiten de deur te houden en 

gezond te blijven. 

 

Het bestuur legt middels dit verslag verantwoording af 

over het gevoerde beleid in 2020. Ook de financiële 

kant zal in dit verslag aan de orde komen en over het 

totale verslag heeft u de mogelijkheid om vragen te 

stellen en/of opmerkingen te plaatsen. 

 

MEDEDELINGEN. 

 Verslag Jaarvergadering 2019 

Een beknopt jaarverslag over 2019 is naar de leden ge-

stuurd. Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over het 

verslag binnengekomen. Het verslag wordt goedge-

keurd. De secretaris wordt bedankt voor de juiste weer-

gave. 

 Aantal inwoners 

1 januari 2007 ……………… 554 inwoners 

1 januari 2020 ………………  671 inwoners 

1 januar1 2021………………  683 inwoners 

197 inwoners in de leeftijd van 0 t/m 19 jaar 

136 inwoners in de leeftijd van 20 t/m 39 jaar 

188 inwoners in de leeftijd van 40 t/m 59 jaar 

146 inwoners in de leeftijd van 60 t/m 79 jaar 

16 inwoners in de leeftijd van 80+ jaar 

Gemeentelijk gezien heeft Westerbeek een groei van 

1,8% en daarmee het hoogste van alle dorpen. 

 

TERUGBLIK 2020 

Activiteiten van de werkgroepen en/of werkzaamheden 

welke hebben plaatsgevonden in 2020: 

 Tegoedbon 

Veel activiteiten gingen dit jaar niet door. Dit was een 

behoorlijke aderlating rond het bruisende leven in Wes-

terbeek. Van het bestuur heeft u een tegoedbon ont-

vangen om te besteden bij café Dinges.. Hiermee heb-

ben wij u een steuntje in de rug willen geven, iets wat 

iedereen wel kon gebruiken. Daarnaast was het ook ter 

ondersteuning van café Dinges, dat een belangrijke rol 

vervult in ons dorp. Vele leuke reacties ontvangen. 

 Dodenherdenking 

In het kader van 75 jaar bevrijding en dat er nabe-

staanden vanuit Engeland en Canada over zouden ko-

men zou de gemeentelijke dodenherdenking wederom 

in Westerbeek plaatsvinden. Een werkgroep met o.a. 

Hans, Dennis en Jakob waren bezig samen met diverse 

verenigingen er iets bijzonders van te maken. Helaas 

was dit allemaal niet mogelijk en in een sobere samen-

stelling heeft burgemeester Fränzel samen met de voor-

zitter een krans gelegd. 

 Kennismaking burgemeester Fränzel 

Op woensdag 8 juli heeft burgemeester Marcel Fränzel 

in een klein gezelschap kennis gemaakt met Wester-

beek. Middels een wandeling hebben wij alle belangrijke 

zaken, welke in het verleden maar ook in de toekomst 

spelen besproken. Het was in onze ogen een mooie ken-

nismaking, welke de burgemeester afsloot met een di-

ner. Hij schoof aan bij de gasten van Samen Eten en 

maakte met iedereen nog een praatje. 

 Sportveld 

In 2020 is het sportveld grondig onderhanden genomen. 

Regelmatig groot onderhoud is nodig om in de toekomst 

fijn te kunnen blijven sporten. 

 Dorpsommetje 

Er is een foldertje van 

het dorpsommetje sa-

mengesteld en op ver-

schillende plaatsen o.a. 

café Dinges, gemeente-

huis en enkele mini-

campings neergelegd. 

Hiermee promoten wij 

ons dorp voor belang-

stellenden. De route is 

ook terug te vinden op de website van 

www.natuurlijksintanthonis.nl en www.route.nl.  

 Dorpsontwikkelingsplan 

De Westerbeekse Groep van 20 heeft al een concept 

plan, met projecten en investeringen om de leefbaar-

heid van Westerbeek te verbeteren, samengesteld. De 

DOP-pers (Rita, Ingo en Wil) hebben op dit moment 

enkele doelen in hun vizier: behoud en aantrekken van 

vrijwilligers; moderniseren en verduurzamen van De 

Schans en woningbouw ( voor jongeren). Daarnaast zijn 

nog enkele andere projecten binnengekomen, die zeker 

een kans verdienen. Namelijk: Veiligheid en verduurza-

ming ’t Heitje en vernieuwing van het kruisbeeld aan de 

Loonseweg Deze doelen willen wij met dit dorpsontwik-

kelingsplan gaan aanpakken. Op donderdag 06 februari 

2020 werd voor onze inwoners (iedereen was uitgeno-

digd) een infoavond over de projecten georganiseerd. 

Tijdens deze avond zijn alle projecten gepresenteerd en 

door de aanwezigen omarmd. (vervolg pag. 2) 

Nieuwe zitbank aan het dorps-
ommetje bij de stuw Peelkanaal. 

Aanvang van woningbouw aan Den Eik 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl


Vervolg: 

Het college heeft ingestemd met 16 dorpsontwikkelings-

plannen. Deze kwamen op 17 september 2020 in de raad 

en de raad heeft ingestemd met de plannen. Wij kunnen 

dus 'volle bak' gaan. 

 Vitale Kernen 

In het kader van Vitale Kernen zijn in 2020 twee pro-

jecten afgerond. S1W heeft aan beide projecten onder-

steuning o.a. middels een financiële bijdrage, verleend. 

De afgeronde projecten zijn: 

 Project podium en geluidsinstallatie voor het  Me-

tropeel Orkest. 

 Project panna-veldje van de Oudervereniging Ba-

sisschool De Zonnewijzer 

 Kern met Pit 

Er zijn voor 2021 twee projecten bij Kern met Pit inge-

diend en beide zijn gehonoreerd.  

 Het eerste project is een initiatief van Willem en 

Cristian voor realisering van een speelplek in ‘t 

Heitje. Dit om ‘t Heitje nog meer bij het dorp te 

betrekken. 

 Het andere project is het nieuwe kruisbeeld aan de 

Loonseweg. Daarbij wordt ook de driehoek op-

nieuw ingericht. 
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FONDS 31-12-2018  IN/UIT  31-12-2019 IN/UIT 31-12-2020 

AED                113,86         11,60           125,46              0,00             125,46  

Begrazingsweide             2.540,51       725,00         3.265,51        725,00         3.990,51  

Buurkracht                427,00       100,90           527,90        -23,20           504,70  

Dorpsjournaal 
 

            2.489,00       495,00         2.984,00    -1.008,00         1.976,00  

Dorpsommetje                947,27              0,00             947,27        -81,49           865,78  

Evenemententerrein                  84,38        -40,48             43,90          -1,00             42,90  

Feestverlichting                715,51              0,00             715,51              0,00             715,51  

Gereserveerde subsidie(s)                100,00              0,00             100,00              0,00             100,00  

Grasmaaier             9.008,11              0,00           9.008,11              0,00           9.008,11  

Huiskamer 
 

            4.660,92      -239,96         4.420,96       -575,32         3.845,64  

Ideeënpot leden 0,00   3.300,00         3.300,00              0,00           3.300,00  

Jeu de Boules             1.800,00   -1.800,00  0,00    

Kermis             1.407,42              0,00           1.407,42              0,00           1.407,42  

Koningsdag                892,29       101,20           993,49        168,00         1.161,49  

Kruisbeeld                     0,00     1.308,04         1.308,04  

Lokale geschiedenis                200,00        -48,00           152,00              0,00             152,00  

Mei 4/5                  72,00              0,00               72,00              0,00               72,00  

Paasvuur                711,52         23,73           735,25              0,00             735,25  

Printer             1.800,00              0,00           1.800,00              0,00           1.800,00  

Schaatsbaantje                360,43      -184,40           176,03              0,00             176,03  

Sinterklaas             1.487,11         93,24         1.580,35       -123,48         1.456,87  

Speelbos ‘t Heitje                100,00              0,00             100,00              0,00             100,00  

Sportveld           30.568,44      -122,83       30.445,61    -2.665,77       27.779,84  

Website                324,04       110,02           434,06        185,02           619,08  

Westerbeek 100 jaar             7.700,00    3.000,00  10.700,00    2.000,00       12.700,00  

Westerbeek Wandelt                699,00       193,00           892,00              0,00             892,00  

Zelfsturing             1.765,30   -1.500,00  265,30             0,00             265,30  

Zorg & Welzijn             1.579,24      -290,05  1.289,19       100,00         1.389,19  

FINANCIEEL VERSLAG BOEKJAAR 2020 



BESTUURSZAKEN EN –VERKIEZING 

 Er zijn 118 huisadressen lid van S1W. 
 Dagelijks bestuur: 

Rita van den Abbeelen, Noud Cornelissen, Gea Daniëls 

(penningmeester), Frans vd Heijden (voorzitter) en Sjef 

Teurlinx. Jeroen de Jong is onze boekhouder. 

 Kwartaaloverleg: 

Rita van den Abbeelen, Theo Beckers, Jan Bos, Noud 

Cornelissen, Gea Daniëls, Frans vd Heijden, Joost Kuij-

pers, Frank Lenkens, Ingo Oldenkamp, Mieke Panne-

koek, Will Spierings, Sjef Teurlinx, Joke van Veen, Con-

ny Verhoeven, Annemieke Verstraten, Wim Voesten en 

Robert Weerts. 

 Aftredend (niet) herkiesbaar 

Noud Cornelissen is aftredend als bestuurslid en hij stelt 

zich niet meer herkiesbaar. Noud heeft wel aangegeven 

dat hij de lopende projecten nog zal afronden, maar wij 

bedanken Noud voor zijn jarenlange inzet voor het dorp. 

Er wordt op gepaste wijze afscheid genomen van Noud.  

 Nieuwe kandidaten 

Juliette Janssens, woonachtig aan Den Eik 36, heeft zich 

kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie. Mocht u 

bedenkingen hebben, laat het dan weten. 

AANDACHTSPUNTEN 2021/2022 

 Kernendemocratie 

Meedenken over de nieuwe gemeente. Over ruim negen 

maanden is de nieuwe gemeente Land van Cuijk een 

feit. Uitgangspunt van deze nieuwe gemeente, bestaan-

de uit 29 dorpen, is dat de gemeente op deze grote 

schaal niet verder van haar inwoners af moet komen te 

staan. “Alle 29 dorpen van de huidige vier gemeenten 

hebben een unieke identiteit en karakter, en dat moet 

ook in de grote gemeente die we gaan worden, overeind 

blijven” aldus Antoine Walraven (burgemeester Mill en 

Sint Hubert) die met zijn collega Bouke de Bruin 

(wethouder Boxmeer) kartrekker van de kernendemo-

cratie is.  Participatietraject: Hierin kunnen inwoners 

opnieuw meepraten over wat in hun dorp of wijk be-

langrijk is en hoe zij met de gemeente willen samen-

werken.  

 Dorpsinvesteringsplannen 

 Vrijwilligerswerk 

Het vrijwilligerswerk in Wester-

beek wordt gestimuleerd. O.a. door ac-

tieve werving buiten de bestaande groep 

vrijwilligers, opzetten van een vrijwil-

ligerspool, specificeren vrijwilligerstaken 

en mogelijkheid van deelnemen aan 

workshops.   

 Gemeenschapshuis De Schans 

Gemeenschapshuis De Schans gaat investeren om het 

gemeenschapshuis toekomstbestendig te maken. De 

centrale ontmoetingsplek wordt aangepakt zodat hier 

optimaal gebruik van gemaakt kan worden. De gebrui-

kers en verenigingen 

kunnen door deze ont-

moetingsplek zorgen 

voor meer samenhang 

wat een nog vitaler 

dorps- en verenigings-

leven oplevert. 

(vervolg pag 4) 

 Verslag kascontrole 

De kascontrole is uitgevoerd door Juliette Janssens en Jakob Tonnis. Zij hebben alles goed en correct bevonden en ge-

ven goedkeuring aan het financieel verslag. Beiden hebben het kasverslag ondertekend. Juliette en Jakob stellen dan 

ook voor, het bestuur voor het gevoerde beleid en de resultaten te dechargeren. Eventueel uw reactie. 

 Nieuwe kandidaten voor kascontrole 

Juliette en Jakob worden bedankt. Jakob Tonnis heeft de kas voor de tweede keer gecontroleerd en Juliette treedt bij 

goedkeuring van de leden toe tot het bestuur en daarom zijn wij op zoek naar twee nieuwe leden voor de kascontrole. 

Graag uw aanmelding. 

 31 DECEMBER 2019 31 DECEMBER 2020 

 Kas              1.005,30           602,30  

 Rabo rekening Courant             13.250,25       14.649,89  

 Rabo S1W spaarrekening             67.983,67       67.990,47  

 Totaal             82.239,22       83.242,66  

Indien er tot 7 dagen na verzenddatum van dit 

verslag geen bedenkingen zijn binnengekomen, 

dan nemen wij aan dat u akkoord gaat met de 

aanstelling van Juliette  als bestuurslid. 



Vervolg: 

Daarnaast wordt er geïnvesteerd in diverse energiebe-

sparende maatregelen zoals het gebouw extra isoleren, 

zonnepanelen plaatsen en verlichting vervangen door 

LED lampen. Tenslotte wordt het verouderde meubilair 

vervangen en de sanitaire voorzieningen worden ver-

nieuwd 

 Woningbouw 

Belangrijk is dat woningbouw in Westerbeek doorgaat. 

Aan Den Eik worden dit jaar nog vier woningen gebouwd. 

Daarnaast zijn er in het dorp nog ongeveer zes bouwka-

vels beschikbaar. Zeker voor de toekomst is het belang-

rijk dat er voldoende bouwmogelijkheden blijven. 

 Evenemententerrein 

Het doel is om het evenemententerrein op een duurzame 

manier beter en breder inzetbaar te maken, dit doel wil-

len we realiseren door het omheinen van het terrein en 

door de huidige verlichting te vervangen voor ledverlich-

ting. Momenteel worden er op het terrein evenementen 

georganiseerd als hippische wedstrijden, het oogstfeest, 

gazonmaaierraces en andere activiteiten. Hieruit blijkt 

dat het terrein, ook nu al, uitermate geschikt is voor het 

organiseren van zeer diverse activiteiten. Beide beoogde 

aanpassingen aan het terrein maken het mogelijk dat er 

nog intensiever gebruik van het terrein wordt gemaakt. 

 Kruisbeeld. 

Het huidige kruisbeeld (geplaatst in 1946 uit dankbaar-

heid) is traditioneel, en nagenoeg tot op de houtsplinter 

vergaan. Wij hebben onze lokale kunstenaar Juul Baltus-

sen gevraagd hier naar te kijken en hij is met een voor-

stel gekomen. Zoals hij zelf omschrijft: “een ongebruike-

lijk, organisch gestileerd ontwerp”. De gebruikte materia-

len voor het corpus zijn bom- en granaatscherven die 

door de jaren heen in de omgeving van Westerbeek zijn 

gevonden. De sokkel is van cortenstaal en biedt ruimte 

aan een windvrije kaarshouder waarin langbrandende 

kaarsen passen. Juul geeft aan dat hij met het corpus 

door het te maken van granaatscherven een extra lading 

mee wil geven. 

 Leefomgeving 

 Landelijke Opschoondag 

Een dorp om verliefd op te worden! Daar gaan we voor 

tijdens de Landelijke Opschoondag op zaterdag 20 maart 

2021. Dit jaar nodigen we vrijwilligers van harte uit voor 

een opschoon-ommetje in hun eigen buurt. Zo gaan we 

op afstand (groepjes tot max. 2 personen) tóch samen 

voor schoon. In het Land van Cuijk wordt in maart geen 

Opschoondag georganiseerd. Misschien tijdens de World 

Cleanup Day op zaterdag 18 september. 

 30 –km 

De veiligheid gaat erop vooruit als automobilisten, waar-

onder veel eigen inwoners,  binnen de bebouwde kom 

minder hard rijden. Vooral kinderen hebben weinig kans 

om te overleven bij een botsing waarbij de auto 50 kilo-

meter per uur rijdt. De kans op ongelukken is veel klei-

ner als we zachter rijden. Veel veiliger voor voetgangers, 

fietsers en kinderen. 

 Herdenkingsbank 

Gemeente Sint Anthonis wil het afscheid van de gemeen-

te bij de overgang naar de nieuwe gemeente “Land van 

Cuijk” markeren en daartoe heeft het college besloten 

om een herdenkingsbank in Westerbeek te plaatsen.  De 

gemeente wil graag samen met de dorpscoöperatie be-

kijken op welke manier de herdenkingsbank het best ge-

realiseerd kan worden. Eind februari is bij de gemeente 

ons voorstel ingediend. 

 100 jaar Westerbeek 

De werkgroep is bijeen gekomen waarbij men wat ideeën 

heeft geventi-

leerd. Een daar-

van was dat men 

meer geboren 

Westerbekers in 

de werkgroep 

wilden betrekken, 

Die zijn gevraagd 

en toegetreden. 

Door de corona-

maatregelen is 

het moeilijk ge-

weest om bij elkaar te komen. De overleggen gaan nu 

online verder. Er is wel besloten dat het 100 jaar Wester-

beek door het jaar heen wordt gevierd. Dus meerdere 

activiteiten in een 100 jarig jasje, waarbij rond de exacte 

datum van 100 jaar een groot feest. De aankondigingen 

worden door middel van flyers/posters etc. gezamenlijk 

gedaan. 

 

VRAGEN / OPMERKINGEN 

Heeft u na het lezen van dit jaarverslag nog vragen en/of 

opmerkingen laat het ons weten. Over de financiële ver-

slag en verantwoording kunt u vragen stellen. Gebruik 

onderstaande gegevens ook voor uw aanmelding voor de 

kascontrolecommissie. 

 

Website: www.samen1westerbeek.nl 

Email: secretariaat@samen1westerbeek.nl 

Post: Stevensstraat 54 

Telefoon: 0651728153 


