
 

 

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. 50    11 dec- 17 dec 2022 

Colofon 

Het dorpsjournaal wordt uitgege-

ven door Dorpscoöperatie 

“Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretari-

aat@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 

kopij. 

Het dorpsjournaal wordt ook ge-

publiceerd 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 

Vieringen 

Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u naar 

de website: www.mmvdk.nl 

3e Zondag van de Advent 

Zaterdag 10 december, 19.00 uur: Eucharistieviering 

Int. Overl. Ouders Hendriks/Vogelsangs Claessens 

      en overleden kinderen 

 

Lector: Maria van den Oever-Nooijen 

 

4e Zondag van de Advent 

Weekend 17/18 december: geen viering in Westerbeek 

Vrijdag 

9 december 

 

Zorg altijd voor een lege brievenbus. 

Het kan u ook overkomen, dat uw brievenbus 

vol en zelfs te vol is. 

U bent een paar dagen met vakantie, of u ligt 

in een ziekenhuis. 

Het ligt dan voor de hand dat u uw brieven-

bus niet kunt legen. 

En toch is het raadzaam om te zorgen dat er 

genoeg ruimte is in uw brievenbus, 

ZELFS VOOR HET DORPSJOURNAAL! 

Postbodes sturen namelijk uw poststuk retour naar de afzender, en 

daar zit natuurlijk niemand op te wachten. 

Ook heeft het een preven-

tieve werking, inbrekers 

zijn natuurlijk ook niet 

dom, want brievenbussen 

die vol zitten zijn vaak de 

bewoners een langere tijd 

niet aanwezig. 

En dat maakt de kans op inbraken natuurlijk vele malen groter. 

Dat geldt natuurlijk niet alleen voor flats, maar ook achter uw 

voordeur kan de post zich opstapelen als u er niet bent. 

Inbrekers hebben niet veel nodig om naar binnen te kijken, en vaak 

doen ze dat zelfs via de brievenbus, zorg dus dat het achter de deur 

ook opgeruimd is. 

Vraag aan uw buren, vrienden of familieleden om regelmatig uw 

post op te rapen, kunnen ze gelijk de plantjes water geven. 
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DIT MAG U 

NIET MISSEN! 
 

Nu verkrijgbaar: de video-opname van SHOWTIME. 

Bestellen kan via admin@100jaarwesterbeek.nl  Of bij 

Toon Bardoel tel: 06-23782723 

Graag uw bestelling plaatsen voor 15 december a.s. 

Dan heeft u deze voor Kerst nog in huis! Kosten: € 15,00 

Op de USB- stick bevinden zich naast de filmbeelden, 

een uitgebreide fotoreportage alsmede diverse andere presentaties. 

Kortom: 

een prachtig naslagwerk van SHOWTIME 100 jaar Westerbeek! 

MANDARIJNEN-

ACTIE 
 

Zaterdag 10 december 

vanaf 9.30 uur komen leden van 

voetbalvereniging Westerbeekse 

Boys bij u aan de deur voor de 

jaarlijkse mandarijnenactie. 

 

Goed voor uw gezondheid en goed 

voor de club! 

Kom Bij Ons-Westerbeek 

 
Beste KBO leden 
 
Voor de kerstviering van vrijdag 
16 december, willen we graag de 
opgaven tegemoet zien, i.v.m. be-
stellingen. 

Graag voor 7 december!! 
 
Leden die geen vervoer hebben, kunnen thuis worden 
opgehaald en weer thuis gebracht worden. 
Dit geldt ook voor leden die dicht bij de Schans wo-
nen. 
Graag even bellen! 
06 283365920 
Opgave in leveren 
bij Paul van der Zanden 
mobiel: 06 28365920 
of mailen 
www. kbo.westerbeek   
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Beste inwoners van Westerbeek 
 

We zijn al bijna een jaar onderweg als ge-

meente Land van Cuijk. Het is nog steeds 

een beetje nieuw, maar veel begint gelukkig ook al een beetje 

vertrouwd te raken. We bestaan uit maar liefst 32 dorpen en 

Grave als stad. Qua grondoppervlakte is het Land van Cuijk, de 

grootste van Brabant. Al zijn we een grote gemeente, als men-

sen blijven we graag dichtbij in verbinding met iedere kern. Er 

zijn het afgelopen jaar al vele mooie ontmoetingen geweest, 

maar nog lang niet met iedereen. Daarom stellen de gebieds-

wethouder Mark Janssen-van Gaal en gebiedsmakelaar Tiny Strik zich graag aan jullie 

voor. Jullie zijn ook altijd welkom voor een gesprek. 

 

Gebiedswethouder Mark Janssen-van Gaal 
Mark Janssen- van Gaal (1984) is getrouwd met Femke en trotse vader van Jorik en Jan-

ne. Geboren in Boxmeer, getogen en wonend in Wilbertoord. Hij heeft een bedrijfskundige 

achtergrond. Sinds de start van de nieuwe gemeente, is hij werkzaam als wethouder ruim-

telijke ontwikkeling, landbouw & gemeentelijk vastgoed. Daarnaast is hij gebiedswethou-

der voor de dorpen Landhorst, Wanroij, Westerbeek en Oploo. 

 

Mark: “Westerbeek is mij heel vertrouwd. Dat zal er ook mee te maken hebben dat het net 

als Wilbertoord een peeldorp is, met een klein aantal inwoners waar we zelf als inwoners 

veel moeten doen en ook graag doen. Want Westerbeek is echt heel actief. Er wordt veel 

gezamenlijk opgepakt vanuit dorpscoöperatie Samen1Westerbeek en door verenigingen en 

werkgroepen. Van onder andere het beheer van het evenemententerrein, woningbouw tot 

de verbouwing van gemeenschapshuis De Schans. Dat krijg je alleen met een goede sa-

menwerking en een heel sterke onderlinge verbinding voor elkaar. En waar ik ook meteen 

weer aan moet denken is de voorstelling Showtime ter ere van het 100-jarig jubileum. Wat 

een klasse! Ik heb van het begin tot het eind genoten. Ook dat is met recht iets om trots op 

te zijn, zeker als je dit als klein dorp voor elkaar krijgt”. 

 

Gebiedsmakelaar Tiny Strik 
Tiny Strik woont samen met zijn partner Nelly in het dorpje Beers (ook daar geboren en 

getogen). Hij is in januari 1981 zijn ambtelijke loopbaan gestart bij de gemeente Wanroij 

en is daarna bij de eerste herindelingsronde (1994) gaan werken bij de gemeente Sint An-

thonis (laatstelijk in de functie van projectleider leefbaarheid). Nu is hij dus per 1 januari 

2022 bij de gemeente Land van Cuijk werkzaam als gebiedsmakelaar voor 9 kernen. Ui-

teraard ook de dorpen Landhorst, Wanroij, Westerbeek en Oploo, maar ook voor de dorpen 

Haps, Ledeacker, Sambeek, Sint Anthonis en Stevensbeek (met als gebiedswethouder Wil-

ly Hendriks-van Haren). De gebiedsmakelaar is de verbindende schakel tussen gemeente 

en alle inwoners en (maatschappelijke) organisaties. Bij hen kunnen inwoners terecht 

voor vragen en ideeën over de woon- en leefomgeving. Ze denken mee, wijzen de weg bin-

nen de gemeentelijke organisatie en weten goed welke instanties er in de gemeente actief 

zijn. Ze werken intensief samen met de gebiedswethouder, het gezicht in de kern namens 

het gemeentebestuur. 

 

Heb je vragen over of ideeën voor je woon- en leefomgeving? Neem dan contact met ons op 

via: gemeente@landvancuijk.nl.  
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NIEUWSBRIEF 
secretariaat@samen1westerbeek.nl 

www.samen1westerbeek.nl 

 

 

WIU IS EEN AFKORTING VAN “WERK IN UITVOERING” 
 
In de gemeente Land van Cuijk is WIU een digitale overzichtskaart van werkzaamheden. 
Deze kaart geeft een goed overzicht van wat er de komende jaren staat te gebeuren aan 
grotere ingrepen in de openbare ruimte.  
 
De link naar de website www.onslandvancuijk.nl / tabblad WIU 
 
Net als andere wijk- en dorpsraden is S1W nu aan zet. S1W heeft een lijst ontvangen 
waarin de wensen- en knelpunten kunnen worden aangeven.   
Inwoners kunnen via S1W ideeën voor de openbare ruimte in hun omgeving aandragen 
voor WIU. Het gaat dan echt om wensen en ideeën voor de openbare ruimte, zoals aan-
passing van wegen, speeltuinen en plantsoenen. Ook kunnen knelpunten worden aange-
ven.  
Voor het invullen van de WK-lijst kunt u bijvoorbeeld denken aan de volgende onderwer-
pen: 
Knelpunten verkeersveiligheid. 
Waar voldoet openbare ruimte niet functioneel. 
Wensen betreffende openbare ruimte. 
Vergroening / klimaat / hittestress. 
"Out off the box" denken. 
Rol WDR (wijk- en dorpsraden) participatie / inzet leefbaarheidsbudget. 
 
De ingediende gegevens worden opgenomen in de WK-lijst. 
Belangrijk is dat de WK-lijst voor 15 januari 2023 ingevuld bij de gemeente is 
ingediend. 
 
Inwoners van Westerbeek: geef ideeën, wensen, knelpunten enz. door aan S1W via secre-
tariaat@Samen1Westerbeek.nl zodat die meegenomen kunnen worden op de WK-lijst 
(wensen- en knelpuntenlijst openbare ruimte). 
 

Het bestuur van S1W heeft al enkele punten verzameld. Zie hierboven. 

Als u ook nog wensen of knelpunten wilt laten opnemen in de lijst, stuur die dan 

uiterlijk 8 januari 2023 naar secretariaat@samen1westerbeek.nl 

Doen hè!! 

Input WIU wijk- en dorpsraden: Wensen en knelpuntenlijst Openbare Ruimte voor 15 januari 2023 

     

nr. Wijk/dorpsraad Locatie 

(duidelijk afba-

kenen) 

Knelpunt, probleem 

omschrijven 

Mogelijke oplossing aangege-

ven door wijk-dorpsraad 

1 Samen1Westerbeek Peelplein Dorpsplattegrond is niet 

meer leesbaar. 

Nieuwe plattegrond 

2 Samen1Westerbeek hele dorp Wester-

beek 

vuilniszakken waaien 

over straat 

Beugels aan lantaarnpalen voor 

vuilniszakken 

3 Samen1Westerbeek Peelplein veel "gaten" in de groene 

heg 

Heg op het Peelplein opnieuw 

aanplanten/bijplanten. 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samen1westerbeek.nl
http://www.onslandvancuijk.nl/
mailto:secretariaat@Samen1Westerbeek.nl
mailto:secretariaat@Samen1Westerbeek.nl
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 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Zat 10 dec 

S’beek 

 

 

 

 

 

S’beek 

S’beek 

 

 

JO19-1 

JO17-1 

JO17-2 

JO15-1 

JO15-2 

JO13-1 

JO11-1 

JO10-1 

JO9-1 

JO9-2 

JO9-3 

JO8-1 

JO7-1 

JO7-2 

Excellent/SVS/WB JO19-1 

SVS/Excellent/WB JO17-1 

SJVV JO17-2 

Excellent/SVS/WB JO15-1 

Hapse Boys/Zwaluw JO15-2 

Excellent/SVS/WB JO13-1 

VCA JO11-1 

SVS/Excellent/WB JO10-1 

SVS/Excellent/WB JO9-1 

DSV JO9-1JM 

Excellent/SVS/WB JO9-3 

SV Venray JO8-3 

Toernooi bij Constantia in Wanroij 

Toernooi bij Hapse Boys in Haps 

Herpinia/OKSV JO19-1JM 

Juliana Mill JO17-1 

SVS/Excellent/WB JO17-2 

Vitesse'08 JO15-3JM 

Excellent/SVS/WB JO15-2 

Volharding/Sambeek JO13-3 

Excellent/SVS/WB JO11-1 

Olympia'18 JO10-1JM 

Volharding JO9-1JM 

Excellent/SVS/WB JO9-2 

Sparta'25 JO9-5 

Excellent/SVS/WB JO8-1 

  

  

14:30 

14:00 

14:30 

12:30 

11:00 

12:30 

10:30 

10:30 

10:30 

09:00 

09:30 

10:30 

10:00 

11:00 

Westerbeekse Boys 1 Fiducia 2    0-4 

11-12-2022 09:00 10:00 Menos 2 Westerbeekse Boys 1 

za 10 dec Mandarijnenactie vv. Westerb. Boys 

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 

vr 16 dec JOW 

vr 23 dec KERSTCONCERT Metropeelorkest 

di 27 dec KWIZZUT  ‘Jubileumeditie’ 

za 31 dec Oliebollenactie VCP (op bestelling) 

wo 4 jan Kaartverkoop Pronkzittingen 

za 7 jan Mandarijnenactie vv. Westerb. Boys 

za 7 jan Feestavond ‘KWIZZUT’ 

wo 11 jan Pronkzitting KBO 

vr 13 jan JOW 

za 14 jan Pronkzitting 

vr 20 jan Pronkzitting 

za 21 jan Pronkzitting 

zo 22 jan Pronkzitting ‘De Boezels’ 

vr 24 feb JOW 

vr 17 mrt JOW 

vr 12 mei JOW 

vr/za 2/3 jun JOW 

vr 7 jul JOW 
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Oliebol len bestel len? 
 

Beste mensen uit Oploo en Westerbeek, 

Als het jaar 2022 in het jaar 2023 overgaat, 

zorgen wij dat er een lekkere oliebol voor u klaarstaat. 

Wilt u een lekkere oliebol, appel, krent of naturel? 

Aarzel dan niet, maar bestel! 

Weet u, u sponsort hiermee, 

tevens volleybalclub V.C.P. 

De oliebollen komen dit jaar via Bakker van de Ven. 

Op 31 december tussen 10.00 en 12.30 kunnen we uw bestelling leveren, 

 

Bestellen vóór 19 december kan op de volgende manieren: 

(Hierbij graag NAAM/AANTALLEN-SOORT/BETAALWIJZE  vermelden) 

• Mailen: ivanosster@gmail.com 

• Appen of SMS sturen naar  Ineke van Os: 06- 40092785 of 

     Wilmie Kurvers: 06-28204631 

• Per post:  Ineke Pols, Vloetweg 5, 5841 AS OPLOO (rechter brievenbus)  

   Wilmie Kurvers, Kerkstraat 63, 5843 AN WESTERBEEK  

 

Naam:__________________________________________________________  

 

Adres:__________________________________________________________ 

 

Woonplaats:_____________________________________________________ 

 

Telefoon:________________________________________________________ 

 

Mailadres:_______________________________________________________ 

 

Bestelling aantal zakken: 

Oliebollen (5 stuks per zak): _________ zak(ken) (€5,50 per zak) € ————— 

 

Krentenbollen (5 stuks per zak): _________ zak(ken) (€5,50 per zak) € —————  

 

Appelbeignets (4 stuks per zak): _________ zak(ken) (€6,00 per zak) €—————- 

   

        Totaalbedrag €—————- 

 

Betaalopties. Graag aankruisen wat voor u van toepassing is. 

Onze voorkeur gaat uit naar betaling via de bank 

• contant, gepast geld bij aflevering van de oliebollen 

• vóór 29 december via de bankrekening: NL11 RABO 0140 29 47 40 t.n.v. VCP Oploo 

o.v.v. UW NAAM + ADRES 

 

Volleybalclub VCP te Oploo dankt u hartelijk voor uw bestelling en 

wenst u Fijne Feestdagen toe.  



 

 


