
 

 

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 

52e jaargang  no. 5   29 jan- 4 feb 2023 

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 

4de Zondag door het jaar. 

Weekend 28/29 januari: geen viering in Westerbeek. 

 

5de Zondag door het jaar. 

Weekend 4/5 februari: geen viering in Westerbeek. 

Vrijdag 27 januari 

‘DE HUUSKAMER’ 

 

Als gevolg van geringe 

deelname en de hoge 

energiekosten 

is de huiskamer wat 

betreft ”Op de koffie” op 

de vrijdagmiddag, de 

komende winter 

maanden gesloten. 

In het voorjaar hopen we 

weer een nieuwe start te 

kunnen maken. 

G
E
F
E
L
IC

IT
E
E
R

D
 

P
R

IN
S
 T

O
M

 E
N
 P

R
IN

S
E
S
 R

O
O

S
 

E
N
 D

E
 R

A
A
D

 V
A
N
 Z

E
V
E
N
! T

A
S
 O

P
! 



 

 

 

JAARGANG 52 NO 5  PAGINA 2 DORPSJOURNAAL  

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

  

Wordt uw kind dit jaar vier jaar of bent u zich al eerder aan het oriënteren op de juiste 

basisschool voor uw kind? Dan is de open schooldag van donderdag 26 januari aanstaande 

een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met basisschool De Zonnewijzer! 

 

U bent dan van harte welkom om 

een kijkje te komen nemen in onze 

school. Elke dag werken we aan 

kwalitatief goed onderwijs in een 

sfeer van veiligheid en vertrouwen. 

Een veilig pedagogisch klimaat is 

een basisvoorwaarde om tot leren 

te komen en daarmee één van onze 

speerpunten. Samen met onze 

kinderen vormen we een lerende 

organisatie in een kleinschalige 

setting, waarbij we van én met 

elkaar leren en altijd in 

ontwikkeling zijn. 

 

Is uw interesse gewekt? 

Kom dan gerust langs op 

donderdag 26 januari. Aanmelden 

is fijn, zodat u verzekerd bent van 

een rondleiding. Natuurlijk bent u 

ook van harte welkom op een 

ander moment. 

 

Aanmelden of overleg over een ander moment kan door te 

e-mailen met dir.zonnewijzer@optimusonderwijs.nl 

of te bellen met 06 – 572 175 65. 

 

Graag wijs ik u nog even op onze vernieuwde website: www.dezonnewijzerwesterbeek.nl 

 

Hopelijk tot snel! 

 

Met een vriendelijke groet, namens team De Zonnewijzer, 

Bart Könings 

Directeur 
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Het IVN deelt Gratis boompjes uit 

om mensen te stimuleren tot verdere 

vergroening van het LvC 

4 februari delen lokale vrijwilligers van de IVN afdelingen De Maasvallei en Cuijk gratis jonge bomen uit aan 
bewoners van het Land van Cuijk. Deze uitdeelactie is onderdeel van een brede campagne om in totaal 1 
miljoen bomen te planten in Brabant.  
 

Uitdeelactie op 4 februari 
Als de weersomstandigheden goed zijn, deelt het IVN gratis boompjes uit omdat we vinden dat 

iedereen het verdient om in een mooie, frisse en gezonde omgeving te wonen.  

 

De uitdeellocaties 
Bewoners van het hele LvC kunnen op 4 februari tussen 10.00 en 12.00 uur de gratis bomen 

ophalen. Om te zorgen dat iedereen kans maakt om mee te doen, is er een maximum van 3 

boompjes per bewoner. Het gaat daarbij om 1- á 2-jarige wilde liguster, gelderse roos, vuilboom, 

lijsterbes, hondsroos en hazelaar; allemaal bomen die geschikt zijn om in de tuin te planten. 

Mensen die graag meer boompjes of andere inheemse soorten (geen fruitbomen, grote bomen of 

sierplanten) willen, kunnen hun wens kenbaar maken via landvancuijkgroen@outlook.com. 

Onder hen wordt het restant van de boompjes verdeeld en nog ongeveer 500 zelf geoogste 

boompjes; bovendien kijken we dan of er subsidiemogelijkheden zijn. Stuur in dat geval dus je 

adresgegevens mee. Er zijn in totaal ruim 3000 boompjes beschikbaar. Op = op.  

 

Cuijk: Louis Jansenplein (marktplein) 

Beers: De Kloosterhof aan de Grotestraat 14 

Mill: Burg. Verstraatenlaan (bij de supermarkten) 

Boxmeer, parkeerplaats Weijerplein 

Parkeerplaats Oelbroeck Sint Anthonis Breestraat 1d 

Vierlingsbeek Vrijthof 

 

Dorpen en wijken kunnen aan de slag 
Hoe mooi zou het zijn als alle dorpen zelf actief aan de slag gaan om verder te vergroenen en 

daarmee de omgeving gezonder en toekomstbestendiger te maken voor mens en natuur. Ga aan 

de slag met een werkgroep of groepje vrijwilligers. 

Stap 1: nodig mensen uit om groenkansen in openbaar en particulier  

mailto:landvancuijkgroen@outlook.com
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gebied in beeld te brengen. Stap 2: verzamel deze kansen en maak plannen om ze om te zetten in 

daden. Maak daarbij gebruik van ónze en van elkaars ervaringen. Stap 3: vraag de gemeente om 

de groenkansen in openbaar gebied te helpen realiseren, vraag grondbeheerders om dat op hún 

terreinen te doen en gebruik de beschikbare subsidiemogelijkheden voor particuliere terreinen. 

Vooral in het buitengebied is veel mogelijk en zijn veel mensen niet op de hoogte van deze kansen. 

 

Over Plan Boom 
Plan Boom is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties, samen met LandschappenNL, De 

Gezonde Stad, Duurzaam Den Haag, Milieucentrum Rotterdam, Stichting wAarde, LSA bewoners, 

Trees for All en heel veel vrijwilligers. Gemeenten, bewonersgroepen en bedrijven haken aan. Juist 

die samenwerking maakt Plan Boom sterk. Het project Plan Boom wordt mede mogelijk gemaakt 

door Life Terra en met steun van de deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij.  

De eerdere Plan Boom actie begin deze winter leverde al ruim 11.000 boompjes op plus een zestal  

subsidieprojecten waarin naast circa 10.000 boompjes ook andere natuur verschijnt.  

De gemeente ondersteunt de actie waardoor we nog wat extra bomen achter de hand hebben. 

GEMEENTELIJKE ONDERSCHEIDINGEN LAND VAN CUIJK 

De inzet van vrijwilligers is erg belangrijk voor een bloeiend verenigingsleven, bruisende 

evenementen en zorgzame kernen. De gemeente vindt het belangrijk om inwoners die zich inzetten 

voor de samenleving te waarderen. 

In haar vergadering van 8 december heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel voor drie 

varianten van de gemeentelijke onderscheiding: de Ereburger van Land van Cuijk, de Land van 

Cuijk penning en de stads- of dorpspenning. De nieuwe onderscheidingen vervangen de 

onderscheidingen die we kenden in de voormalige gemeenten. Het verschil tussen de drie 

categorieën zit hem in de bijdrage die de ontvanger levert voor zijn/haar dorp, stad, vereniging, etc. 

en wat de impact en de uitstraling hiervan is op de kern of de gemeente in zijn geheel. Deze 

verschillende categorieën maken het mogelijk om bijdrages van verschillende omvang te 

waarderen. 

Onderscheiding aanvragen 

Nu het nieuwe stelsel officieel is vastgesteld, kunnen kandidaten worden voorgedragen. Meer 

informatie over de procedure vindt u op de website van de gemeente (scan QR code) of zoek op 

„onderscheidingen‟. Of neem contact op met een van de medewerkers van het cluster kabinet via 

0485-854000 of via de mail kabinet@landvancuijk.nl. 
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P RONKZITTING 2023 

De Pronkzittingen in ‘t Tusriek zitten er weer op. 
Een heleboel mensen hebben het weer mogelijk gemaakt dat wij hier in ‘t 
Tusriek kunnen zeggen, dat we weer een geweldige Pronkzitting gehad 
hebben, en daar zijn we heel erg trots op. 

Heel veel mensen van eigen bodem, maar ook van buiten de dorpsgrenzen; licht, geluid, kapel, 
artiesten en alles wat je maar kunt bedenken, om alles te laten 
slagen. 
Op zaterdag, nadat de Ambtenaar en 2.0 met hun "Op zoek 
naar het nieuwe boerenbruidspaar" de spanning flink 
opgevoerd hadden en er meerdere verdachtmakingen waren, 
is uiteindelijk bekend geworden dat Joost en Debby Kuijpers 
ons nieuwe boerenbruidspaar zijn. 
Ze zullen op Carnavalsdinsdag in de Plaggehut, door onze 
ambtenaar Nancy Verheijen met haar veldwachter 2.0 Rob van 
den Oever in het 

onofficiële huwelijksbootje stappen. En dan wederom 
volgens de boerenbruiloft 2.0! 
Iedereen is welkom op 21 februari, zaal open om half 4 en 
we starten om 16:00 en gaan er weer een heel mooi feest 
van maken!  
Tijdens de eerste zaterdag is bekend geworden dat  Ans 
van Haare de Ere Tusstèkerin van het jaar 2023 is 
geworden. Met een prachtig gedicht geschreven door Jan 
van Kempen werd al snel duidelijk dat Ans dit jaar de eer 
dubbel en dwars verdiend heeft. Van harte Ans, geniet 
ervan! Het waren weer zeer geslaagde avonden, daarom alle mensen die hun steentje daar 
aan bijgedragen hebben heel erg BEDANKT. 
 
Zondag waren we te gast bij de Boezels op hun pronkzitting "de Boezels in het spookhuis" 
waar het nieuwe Jeugdprinsenpaar is uitgekomen. We gaan een kei 
mooie carnaval hebben met Tom Kuijpers en Roos Goossens als het 
jeugdprinsenpaar van 2023 met als motto 
"Feesten kunnen wij als de beste, met naar huis gaan 

zijn we meestal de leste!" 
‘t Was weer 'n hele mooie pronkzitting 
met veel afwisselende stukjes.  
  
Zaterdag 11 februari zal de Raad de 
Tuskrant rond komen brengen, de 
Tusredactie heeft weer haar uiterste best gedaan om de krant 
weer kei mooi te maken en op tijd af te krijgen. 
 

En onder ’t motto van prins Berry d’n 1e en prinses Marie-José 
Di  joar  goan we knal le ,  want  we doen ut  mi  z 'n  a l le !  

zien we iedereen weer heel graag terug met de carnaval, met onder andere op de 
maandagavond het thema .  
 
 
 
 
 
 
En natuurlijk dinsdag 21 februari de boerenbruiloft 2.0 met Joost en Debby! Tas op!  

„Glitter  en Glamour Shine Party  

Dun Twist  the Bl itz ’  
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ACTIVITEITENKALENDER  

*do  26 jan  Open schooldag  

   ‘De Zonnewijzer ’  

wo 8 feb  "Samen eten" bij Dinges 

do 9 feb Inzameling OUD PAPIER 

ma 13 feb Kwartaaloverleg S1W 

do 16 feb KBO kienen 

vr-ma 17-20 feb Carnaval 

vr 24 feb JOW 

wo 8 mrt  "Samen eten" bij Dinges 

do 9 mrt Inzameling OUD PAPIER 

do 16mrt KBO kienen 

vr 17 mrt JOW 

ma 13 mrt Bestuursvergadering S1W 

do 16 mrt Jaarvergadering S1W 

do 6 apr Inzameling OUD PAPIER 

wo 19 apr "Samen eten" bij Dinges 

do 20 apr KBO kienen 

do 4 mei Inzameling OUD PAPIER 

vr 12 mei JOW 

wo 17 mei "Samen eten" bij Dinges 

do 18 mei KBO kienen 

do 1 jun Inzameling OUD PAPIER 

vr/za 2/3 jun JOW 

zo 4 jun JOW „Battle of the Bands‟ 

wo 14 jun "Samen eten" bij Dinges 

do 15 jun KBO kienen 

do 29 jun Inzameling OUD PAPIER 

wo 12 jul "Samen eten" bij Dinges  

vr 7 jul JOW 

do 20jul KBO kienen 

do 27 jul Inzameling OUD PAPIER 

do 17 aug KBO kienen 

do 24 aug Inzameling OUD PAPIER 

do 21 sep KBO kienen 

do 21 sep Inzameling OUD PAPIER 

do 19 okt KBO kienen 

do 19 okt Inzameling OUD PAPIER 

do 16 nov KBO kienen 

do 16 nov Inzameling OUD PAPIER 

do 14 dec Inzameling OUD PAPIER 

do 21 dec KBO kienen 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 

 

29-1-2023 11:00 12:00 SV DWSH'18 4 Westerbeekse Boys 1 WILBERTOORD 

5-2-2023 10:30 11:30 Excellent 3 Westerbeekse Boys 1 OPLOO 

12-2-2023 09:45 10:30 Westerbeekse Boys 1 Elsendorp 2 WESTERBEEK 

5-3-2023 11:00 12:00 Boekel Sport 6 Westerbeekse Boys 1 BOEKEL 

12-3-2023 09:45 10:30 Westerbeekse Boys 1 Volkel 6 WESTERBEEK 

19-3-2023 09:00 10:00 DSV 3 Westerbeekse Boys 1 LEDEACKER 

26-3-2023 09:45 10:30 Westerbeekse Boys 1 Venhorst 4 WESTERBEEK 

2-4-2023 09:00 10:00 Gemert 6 Westerbeekse Boys 1 GEMERT 

16-4-2023 09:45 10:30 Westerbeekse Boys 1 SV DWSH'18 4 WESTERBEEK 

23-4-2023 09:45 10:30 Westerbeekse Boys 1 Handel 5 WESTERBEEK 

14-5-2023 09:45 10:30 Westerbeekse Boys 1 Menos 2 WESTERBEEK 

21-5-2023 10:00 11:00 Fiducia 2 Westerbeekse Boys 1 DE RIPS 

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 

JO7-3 

SVS/Excellent/WB JO19-1 

Excellent/SVS/WB JO17-1 

Excellent/SVS/WB JO17-2 

DSV JO15-1JM 

Excellent/SVS/WB JO15-2 

SSS'18/Holthees-Smakt JO13-2JM 

Ysselsteyn JO11-1 

Excellent/SVS/WB JO10-1 

Excellent/SVS/WB JO9-1 

Handel JO9-1 

Sambeek JO9-1 

ASV'33 JO8-1JM 

Toernooi bij Sambeek in Sambeek 

Toernooi bij Volharding in Vierlingsbeek 

Toernooi bij Volharding in Vierlingsbeek 

America-Meterik/Hegelsom JO19-2 

Volkel JO17-1 

Vianen Vooruit HBV JO17-1 

Excellent/SVS/WB JO15-1 

Zwaluw/Hapse Boys JO15-2 

Excellent/SVS/WB JO13-1 

SVS/Excellent/WB JO11-1 

Heijen JO10-1JM 

SV Venray JO9-1 

Excellent/SVS/WB JO9-2 

Excellent/SVS/WB JO9-3 

Excellent/SVS/WB JO8-1 
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