
 

 

Bezoek-/Postadres PMMvdK:  
Lepelstraat 13a 5845 BK  
SINT ANTHONIS Tel.nr.: 471246 
www.parochiemariamoedervandekerk.nl  
E-mail: secretariaat@mmvdk.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  

 Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

 E-mail: fra.giesbers@gmail.com 

DORPSJOURNAAL 

51e jaargang  no. 33 14 aug-20 aug 2022 

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 

Vieringen  

Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u naar de 

website www.mmvdk.nl 

20ste Zondag door het jaar. 

Weekend 13/14 augustus: geen viering in Westerbeek.  

 

21ste Zondag door het jaar. 

Zaterdag 20 Augustus 19.00 uur: Eucharistieviering. 

Lector: Maria van den Oever – Nooijen. 
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Het is dan wel een klein dorp, maar bevreesd voor 

een grootschalig project zijn ze in Westerbeek niet. Integendeel, de show: 

100 jaar Westerbeek: “SHOWTIME”! is alweer een hoogstandje van het 

ondernemende Peeldorp. De show, die komende herfst drie keer wordt 

gebracht, is een initiatief van de Toneelgroep Westerbeek, die vanaf het 

begin het Metropeelorkest bij het project betrok. 

 

Belevingstheater 
De cast brengt een wervelende show met veel theater, muziek, zang, dans en special 

effects. Slechts onderbroken door een „adempauze‟ in de pauze zien de toeschouwers in een 

daverend tempo 100 jaar dorpshistorie de revue passeren (1922-2022): van de 

ontstaansgeschiedenis, centrale rol van de kerk, oorlog en bevrijding, de strijd om de 

dorpsnaam, bijzondere evenementen tot het vitale dorp nu. 

Het is belevingstheater van de bovenste plank, vol spanning en vooral veel humor. De tekst 

en enscenering is van Henny Lenkens, terwijl Marc Thijssen en Tonnie Gabriëls passende 

muziek bij de taferelen hebben gezocht. Het spel wordt uitgevoerd door leden van de 

toneelclub onder regie van Jan van Gorp, gastspelers en dansers, met muziek van het 

Metropeelorkest. Een aantal sketches wordt omlijst met authentieke foto- 

en filmbeelden op groot scherm, samengesteld door Herald van der Zanden. 

 

Aardappelloods 
De show wordt opgevoerd in een grote aardappelloods, die voor de 

gelegenheid volledig wordt „omgebouwd‟. Ook al bijzonder is de 

Westerbeekse keuze voor een „arenaopstelling‟ van de tribunes in deze 

loods, met publiek aan beide zijden van het speelvlak.  

De loods is te vinden in het buitengebied van Westerbeek, op het adres Siberië 5 in 

Overloon. Er zijn voorstellingen op vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober om 20.00 

uur en op zondag 2 oktober om 14.00 uur. De entree bedraagt € 17,50. Voor tickets en 

informatie: www.100jaarwesterbeek.nl 

100 JAAR WESTERBEEK: “SHOWTIME”! 

100 jaar Westerbeek 

Ontstaan en ontwikkeling van ‘D’n Twist’ 

19 augustus 13.00 uur, De Schans. 

Opgave voor 10 augustus bij Elly Nielen (ellynielen@outlook.com 
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Flitsende show markeert 100-jarig 

bestaan van Westerbeek 
Jan van Gorp voerde toneelregie bij zes gezelschappen, maar de show over 100 jaar 

Westerbeek is toch wel even wat anders. “Het is een reeks van afgeronde sketches, met 

verhalers, muziek, dans en beelden op een scherm. Nee, dit is totaal onvergelijkbaar met 

een gewoon toneelstuk”, zegt de 61-jarige Rijkevoorter. Over de repetities is hij heel 

tevreden. “Het ziet er heel levendig uit en zit vol humor.” 

 

De grootste uitdaging ziet regisseur Van Gorp in de timing van alle onderdelen en het 

vasthouden van de focus. “De show moet vloeiend en boeiend zijn en het moet er meteen 

staan. We moeten het publiek vanaf het begin prikkelen.” Hoge verwachtingen heeft hij 

van het Metropeelorkest. “Als wij een sketch spelen, gaat de muziek het heel erg 

ondersteunen.” 

Dirigent Marc Thijssen (47) ziet het helemaal zitten. “Vanaf het begin zitten we helemaal 

op één lijn.” Samen met Tonnie Gabriëls (63), die al jaren een voortrekkersrol vervult in 

het Metropeelorkest, heeft hij muziek uitgezocht die de sketches versterken. “Het moet 

geen karikatuur worden, de muziek moet aansluiten en afsluiten.” Het zijn veel bekende 

instrumentale arrangementen. “Bij enkele showonderdelen zoals een fotoserie over ons 

dorp ga ik zelf een passende tekst schrijven”, legt Tonnie uit. 

Eeuwfeest 
Het fundament van de show werd al begin 2018 gelegd, tijdens een informele bijeenkomst 

van leden van de Toneelgroep Westerbeek (opgericht in 1961) en het 10-jarige 

Metropeelorkest. Aanleiding was het feit dat het Peeldorp 100 jaar geleden een eigen kerk 

kreeg. “Het jubileumjaar zat er aan te komen en we zeiden tegen elkaar; misschien kunnen 

we iets samen doen”, zegt Gabriëls. In Westerbeek zijn ze gewend spijkers met koppen te 

slaan en dat was nu niet anders. Een gezamenlijke commissie werd in het leven geroepen 

en voedde schrijver Henny Lenkens met verhalen en anekdotes, met als resultaat een 

flitsende show van twee en een half uur, slechts onderbroken door een half uur pauze. Op 

dit moment zijn diverse werkgroepen al volop in de weer om alles goed voor te bereiden. 

‘Lekkere stamppot’ 
Van de toneelgroep Westerbeek doen elf leden mee aan de show, waarbij bijna elk lid drie 

of vier rollen heeft. Daarnaast is er een aantal gastspelers en figuranten. “Wie? Nee, dat 

gaan we niet vertellen want we willen het publiek verrassen.” Omdat de show een 

dwarsdoorsnede is van het dorpsleven tussen 1922 en 2022, moeten spelers zich voor elke 

rol in een ander kostuum hijsen. En ook voor de grime wordt het een hele kluif. “Ook voor 

de decorploeg is het een bult werk; maar je krijgt er een hele berg moois voor terug”, aldus 

Gabriëls. 

Riek Janssen (69), al 35 jaar op de Westerbeekse planken, heeft samen met Thijs van 

Kempen een schakelrol in hun bekende alter ego „Tus & Door‟. “De mensen uit de Twist 

kennen ons van het carnaval, maar nu hebben we een heel andere rol. We begeleiden het 

publiek tijdens de reis door de tijd.” Samen met Jan van Gorp wijst Riek erop dat de show 

geen „kop-staart-stuk‟ is, zoals een klucht of blijspel. “Het is verrassend en heel 

dynamisch”, zegt Riek. Dat vindt ook Marc Thijssen, bovendien heeft het door zijn 

muzikale bril gezien veel weg van een musical. Tonnie Gabriëls drukt het wel heel poëtisch 

uit: “Het is een stamppot met veel ingrediënten en heel lekker!” 

Aardappelloods 
Het is ongetwijfeld vrij uniek, maar tekent ook de charme van een boerendorp, dat de show 

wordt opgevoerd in een grote aardappelopslag. “Een werkgroep heeft plannen uitgewerkt 



 

 

om de loods volledig te „verbouwen‟. Maar dat kan pas vanaf half juli, wanneer de laatste 

partij aardappelen er uit is”, legt Riek Janssen uit. Bijzonder is dat het toneel op de begane 

grond is en dat de tribunes aan twee tegenoverliggende zijden worden geplaatst. Dirigent 

Marc Thijssen heeft geen twijfel over de akoestiek. “Op de vloer komen rubbermatten, aan 

de zijkant geluiddempende doeken. Ja, ik zie het helemaal zitten.” 

Sinds januari repeteren de tonelisten wekelijks in gemeenschapshuis „De Schans‟, terwijl het 

Metropeelorkest al even ijverig werkt aan de muziekstukken. “Dat gaat zo door en in de 

laatste maand wordt dat opgevoerd”, vertelt regisseur Jan van Gorp. “Dan gaan we samen 

met de muziek en dansers op locatie oefenen en dan gaan we zien hoe alles in elkaar valt.” 

Naast Van Gorp en dirigent Marc Thijssen is er ook een belangrijke taak weggelegd voor 

floormanager Barry van Opbergen, die ervoor mag zorgen dat alle showonderdelen technisch 

perfect op elkaar aansluiten. 

“Artistiek gezien is dit een heel gaaf 

project; de samenwerking tussen al die 

organisaties en mensen, het zet hele dorp 

op z‟n kop. Volgens Riek Janssen mag 

niemand deze kans voorbij laten gaan: 

“Kom as ge kunt, as ge ‟t mist is ut sunt”!  

FOTO 

Regisseur Jan van Gorp, actrice Riek 

Janssen, dirigent Marc Thijssen en 

muzikant Tonnie Gabriëls, vier mensen 

die nauw betrokken zijn bij de uitvoering 

van 100 jaar Westerbeek: “Showtime”! 
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ACTIVITEITENKALENDER    

za 23 jul-4 sep Schoolvakantie 

do 18 aug Kienen KBO 

vr 19 aug  KBOLezing Cor Verberk,  

  ontstaan/ontwikkeling van D‟n Twist 

  ihkv 100 jaar 

do 25 aug Oud papier inzameling 16.00-19.00 

vr 26 aug Bestuursvergadering KBO 

*za 27 aug Marsen-Playinn,Natuurtheater Oploo 

za/zo 3/4 sep  NK Gazonmaaierracen 

za 10 sep Kerk-/Parochieopenstelling 

za 10 sep Groot Dorpsfeest 100 jaar Westerbeek 

ma 12 sep S1W vergadering dagelijks bestuur 

wo 14 sep Sociaal Culturele Dag in Mill 

do 15 sep Kienen KBO 

wo 14 sep “Samen eten” bij Café Dinges 

wo 14 sep Sociaal Culturele Dag KBO 

zo 18 sep Kerkviering ikv 100 jaar Westerbeek 

do 22 sep Oud papier inzameling 16.00-19.00 

vr 30 sep  Bestuursvergadering KBO 

vr 30 sep  „SHOWTIME‟ 100 jaar Westerbeek 

za 1 okt „SHOWTIME‟ 100 jaar Westerbeek 

zo 2 okt „SHOWTIME‟ 100 jaar Westerbeek 

wo 5 okt “Samen eten” bij Café Dinges 

vr 7 okt Dag van de Ouderen 

ma 10 okt S1W vergadering dagelijks bestuur 

do 20 okt Kienen KBO 

do 20 okt Oud papier inzameling 16.00-19.00 

vr 28 okt Bestuursvergadering KBO 

wo 9 nov “Samen eten” bij Café Dinges 

ma 14 nov  S1W Kwartaaloverleg 

do 17 nov Kienen KBO 

do 17 nov Oud papier inzameling 16.00-19.00 

za 19 nov KBO Herfstdiner (17.00 uur) 

vr 25 nov Bestuursvergadering 

ma 12 dec S1W vergadering dagelijks bestuur 

wo 14 dec “Samen eten” bij Café Dinges 

do 15 dec Kienen 

do 15 dec Oud papier inzameling 16.00-19.00 

vr 16 dec KBO Kerstviering 
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Inlooptrainingen - Voetbal ook mee!! 

Vanaf woensdag 24 augustus organiseert de gezamenlijke 

jeugdafdeling van Westerbeekse Boys, Excellent en SVS 

voetbal-inlooptrainingen voor kinderen. Wil je 

kennismaken met voetbal kom dan ook. Samen met de 

jongens en meisjes die al lid zijn gaan we gezamenlijk een 

uurtje voetballen. Doe sportkleding aan; het is niet erg als 

je nog geen voetbalschoenen hebt. Kinderen van 8 jaar en 

jonger trainen op woensdag van 18:15 tot 19:15 uur in 

Oploo; andere leeftijden trainen op andere momenten. Er 

zijn geen kosten aan verbonden. We vragen je wel even van tevoren aan te melden 

via jeugdsecretariaat-wedstrijden@vvexcellent.nl. Vermeld in dit bericht in elk geval je 

naam, leeftijd en telefoonnummer. Voor meer info kun je bellen of appen naar Ursela 

Verberk, tel. 06-12541812. 

  

Voetbalkalender jeugd 
Start trainingen                                 22 augustus 2022 

Inlooptrainingen                               24 augustus 2022 

Inlooptrainingen                               31 augustus 2022 

Kamp JO15                                         2 september 2022 

Kick Off JO7 t/m JO19                       3 september 2022 

Ouderbijeenkomst JO7/JO8             3 september 2022                            

Inlooptraining                                    7 september 2022 

Leiders en trainers bijeenkomst      9 september 2022 

Start bekerwedstrijden JO13/JO19  10 september 2022 

Start competitie JO7 t/m JO11        10 september 2022 

Inlooptrainingen                               14 september 2022 

  

Aanmelden nieuwe jeugdleden 
Vind je voetballen ook zo leuk, kom dan voetballen bij de voetbalverenigingen 

Westerbeekse Boys, Excellent en SVS. 

Nieuwe leden uit Westerbeek kunnen zich aanmelden door contact op te nemen met 

Conny Verhoeven, tel. 06-54310935. 

Een avondvullend programma gebaseerd op de geschiedenis 

van 100 jaar Westerbeek. 

Opgeschreven en verwoord in sketches door Henny 

Lenkens. 

Van het ploeterende, prille begin tot en met de bloeiende actualiteit. 

Variërend van bekende anekdotes, tot historische onthullingen! 

Met klok en klepel, een lach en een traan. 

Eigenzinnigheid en twist. 

Maar ook onbetwist een ondernemend dorp met rijk verenigingsleven. 

Aan de Peelrand van het Land van Cuijk. 

Locatie: in het Aardappeltheater bij Jan van Kempen, Siberië 5 te Overloon. 

In het weekend van 30 sep en 1 en 2 oktober 2022. 

Gespeeld door de leden van Toneelgroep Westerbeek en muzikaal omlijst 

door het Metropeelorkest. 

Kaarten te  koop:  www.100jaarwesterbeek .nl  
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Inzameling GFT tot nader bericht 

eenmaal per twee weken. 
 

Met ingang van de maand augustus wordt het groente-, fruit- en 

tuinafval (GFT) in de gemeente Land van Cuijk tot nader bericht 

eenmaal per twee weken opgehaald. Tot nu toe werd dat in de 

zomermaanden iedere week gedaan. Echter door krapte op de 

arbeidsmarkt en personeel dat ziek is, zegt de afvalinzamelaar, Van 

Kaathoven, niet anders te kunnen. 

 

Wat betekent dit? 
 De groene container voor GFT wordt om de veertien dagen geleegd. 

 De frequentie van het inzamelen van het Plastic, Blik en Drankkartons blijft 

hetzelfde, eens in de twee weken. 

 De frequentie van het inzamelen van het restafval (blauwe tariefzak) blijft hetzelfde, 

eens in de vier weken. 

 Hebt u een afvalkalender gedownload van onze website dan is die niet meer geldig. 

De nieuwe kalender is te downloaden via 

www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalkalender. 

 Blijf de gemeentelijke informatiekanalen (de gemeentepagina maar ook onze website 

en social media) in de gaten houden voor wijzigingen bij de afvalinzameling. 

 

Tip !  Download DeAfvalapp.  
DeAfvalApp bevat de inzameldagen, informatie over de verschillende afvalsoorten, 

adressen van milieustraten en telefoonnummers. Als u uw postcode en huisnummer 

invoert, krijgt u de afvalkalender van uw buurt of wijk. U kunt ook de inzameldagen 

koppelen aan uw agenda op uw smartphone of tablet en ervoor kiezen de avond of ochtend 

ervoor een herinnering (notificatie) te krijgen. Met push-berichten kunnen we u via de app 

ook snel bereiken bij bijzonderheden op het gebied van de afvalinzameling. DeAfvalApp is 

gratis. Download hem via de AppStore of Google Play Store onder DeAfvalApp. 

DeAfvalApp kunt u ook raadplegen via www.deafvalapp.nl. 


