
 

 

 Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 
 E-mail: fra.giesbers@home.nl 

Colofon  
Het dorpsjournaal wordt uitgege-
ven door Dorpscoöperatie 
“Samen1Westerbeek” 
Informatie: 
secretariaat@samen1Westerbeek.nl 
 
Kopij inleveren: 
Vóór zondag 19:00 uur  
Via emailadres: 
fra.giesbers@home.nl 
 
Het dorpsjournaal is een medede-
lingenblad voor de inwoners van 
het kerkdorp Westerbeek. Het is 
bedoeld voor kerkberichten, berich-
ten voor organisaties, clubs, vereni-
gingen, enz. 
Oplage 300 exemplaren 
De redactie behoudt het recht op 
het plaatsen van aangeleverde ko-
pij. 
Het dorpsjournaal wordt ook gepu-
bliceerd 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 

Bezoek-/Postadres PMMvdK:  
Lepelstraat 13a 5845 BK  
SINT ANTHONIS Tel.nr.: 471246 

www.parochiemariamoedervandekerk.nl  
E-mail: info@parochiemariamoedervandekerk.nl  
Contactadres van de Parochie A. Peters 384484  
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  

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

DORPSJOURNAAL 
47e jaargang  no. 03   14  jan-20 jan  2018 

13  januar i . . . . 1e  PRONKZITTINGSAVOND ‘DE TWISSE TUSSTÈKERS’  

2e Zondag door het jaar 
Zaterdag 13 januari, 19.00 uur: Eucharistieviering. 
Jaarget. Michel van den Boomen en Nelly van den Boomen-
Cornelissen          Jaarget. Gonnie Hellegers-Hendriks                                                                   
Jaarget. Ben Nabuurs en Koos Nabuurs-Schepers en zoon Peter, 
Gerard Pasker, Theo Michiels                                                                                                 
Jaarget. Piet van Densen                                                                                                     
Int. Cisca van Densen-Cremers                                                                                   
1e Maandelijkse gedachtenis Tien Verhoeven                                                                    
Int. Jans Teurlinx-Simons                                                                                           
Int. Pierre van Lankveld 
Lector: Hennie van Wanroij 
 

3e Zondag door het jaar 
Weekeinde 20/21 januari: géén viering in Westerbeek. 

Vondst op kerkhof 
Op het kerkhof in Westerbeek is een klein, zwaar heiligenbeeldje 
gevonden, waarschijnlijk afkomstig van een grafzerk. Mocht u 
weten waar dit over gaat, neem dan contact op met Adriaan Peters 
(384484). 

Uitnodiging        Boezelpronkzitting 
Graag willen we jullie uitnodigen voor de Boezelpronk-
zitting op zondag 21 januari in gemeenschapshuis De 
Schans. Het thema is: De Boezels op wereldreis. 
Als de kinderen het leuk vinden mogen ze verkleed ko-
men. De deuren zijn om 13.00 uur geopend. Aanvang 
pronkzitting 13.30 uur. Entree: tot en met 12 jaar gra-

tis, vanaf 13 jaar  € 1,50. We hopen er weer een gezellige middag 
met een gevarieerd programma van te maken.   
 de boezelleiding 
Jeugdprins en jeugdprinses 2018       
Ook benieuwd wie het zullen worden.                       
Kom dan kijken naar de onthulling 
van de jeugdprins en jeugdprinses van Westerbeek tijdens 
de Boezelpronkzitting. 

Tusstèkers en Tusstèkerinnekes......Tas op!                                        
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Weekend hulp gezocht! 
 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste weekend hulp. 
Wil je graag in de weekenden werken en tegelijkertijd 
iets leren? Ben je tussen de 14 en de 17 jaar? 
Dan is werken bij AvL motion iets voor jou.  
Je werkt voornamelijk op zaterdag en eventueel in de 
vakanties.  
Je verricht taken zoals het schoonmaken en opruimen van de werkplaats. 
Daarnaast kun je op termijn de vaste medewerkers assisteren en ondersteunen bij de dage-
lijkse werkzaamheden zoals sleutelen en monteren. 
Ben je geïnteresseerd neem dan contact met ons op.  
info@avlmotion of 06-28386976 

Pronkzittingen 
Westerbeek 
 
 
Op 13, 19 en 20 januari zullen in “t Tusriek” in 
de tot Plaggehut omgetoverde Schans in Wester-
beek de pronkzittingen gehouden worden. Om 
20.00 uur zullen prins Mark d’n 1e en zijn 
prinsin Eddie de avond openen.  
Ook dit jaar hebben we weer een mooi program-
ma, het belooft een hele leuke en gezellige avond te worden met veel artiesten van eigen 
bodem. 
 
Op een van deze avonden zal bekend worden gemaakt wie het nieuwe boerenbruidspaar 
van de Tusstèkers is en op carnavalsdinsdag in het huwelijksbootje zal gaan stappen. Daar-
naast wordt er op één van deze avonden bekend gemaakt wie er in het jaar 2018 de titel 
van Ere Tusstèker(in) mag gaan dragen.  
 

De kaartverkoop is al geweest maar er zijn nog 
wat kaarten beschikbaar. 
Kaarten voor 13,19 en 20 januari zijn na te 
bestellen bij André Egelmeers 
op tel.nr 06-22947861 
 
Dus meld je snel bij André als jij ook wil meege-
nieten van onze pronkzittingen! 
Onder het motto van prins Mark d’n 1e en 
prinsin Eddie " ‘t makt nie uut wie ge bent, als 
ge mar feesten kent!” zien we jullie graag in de 
Plaggehut! 
Tas op!! 
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Zaterdag 24 maart 2018 

 

Mooi nieuws! 
In 2017 is er meer stroom duurzaam opgewekt dan in 2016. 
Er werd 40% meer stroom opgewekt via de zon en opwek via 
wind ging met bijna 1/3 omhoog. 

Gaat de opwekking van duurzame stroom ook in Westerbeek omhoog? 
Doe mee en spaar of wek energie op. 
Op dit moment heeft het buurtteam 26 aanmeldingen voor één of meer van onderstaande 
actie ontvangen. De 2e bijeenkomst wordt spoedig gepland. 
 

BUURTACTIES:  
 Collectieve inkoop energie 
 Gezamenlijk zonnedak  
 Dak- en spouwisolatie 
 Collectieve inkoop van zonnepanelen 
 Een gratis slimme meter 
 
Aanmelden via: https://www.buurkracht.nl/buurten/westerbeek/acties 

 
Den Eik - Westerbeek 

Wonen met nèt dat beetje extra gezelligheid.  
 
Aan Den Eik ligt nu nog in bestemmingsplan Den Eik 2 
een viertal kavels welke eigenlijk bestemd zijn voor het 
bouwen van 2- onder 1 kap woningen. Samen met de ge-
meente Sint Anthonis gaat dorpscoöperatie Samen 1 
Westerbeek (S1W) kijken naar een invulling van die vier 
kavels. Met een projectontwikkelaar kunt u een woning 
laten bouwen. Zelf niet bouwen, maar je woonwensen 
helemaal laten invullen. Welke vorm dan ook!? Of het nu 
gaat om een tweekapper, driekapper, geschakelde 
woningen, SIR-55 woning, appartement, enz. er is veel 

mogelijk. Er zijn ook mogelijkheden om samen met 
familie, vrienden, kennissen, enz. naar een invulling te zoeken. 
Interesse in een woning en/of 
bouwmogelijkheden geef het 
door aan S1W. Indien S1W 
geïnformeerd is, dan weten 
wij dat er belangstelling is, 
en dan willen en kunnen wij 
iets voor u betekenen. 
 
Email: 
secretari-
aat@samen1westerbeek.nl 
Info: Frans van der Heijden 
(384525)  

Wonen met 
nèt dat beetje 

extra 
gezelligheid. 
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wo 10 jan ‘Samen eten’ bij ‘Dinges’ 
wo 10 jan Pronkzitting KBO 
vr 12 jan JOW 
za 13 jan Pronkzitting I 
vr 19 jan Pronkzitting II 
za 20 jan Oud papier inzameling 
za 20 jan Pronkzittimg III 
zo 21 jan BOEZELpronkzitting 
wo 24 jan Kienen K.B.O. 
vr 9 feb Sleuteloverdracht 

In Ledeacker (besloten) 
za 10 feb Carnavalsviering CSTT 
za 10 feb Aw Wieve Bal CSTT 
zo 11 feb Kinderoptocht CSTT 
zo 11 feb Optocht St Tunnis 
zo 11 feb Jeugdavond 

CRAZY SUNDAY 
12-18 jaar CSTT 

ma 12 feb Snotneuzenbal CSTT 
ma 12 feb Groot Tusstèkersbal CSTT 
di 13 feb Boerenbruiloft CSTT 
di 13 feb Tuscrematiebal CSTT 
wo 14 feb ‘Samen eten’ bij ‘Dinges’ 
wo 14 feb Herringschelle CSTT 
za 17 feb Oud papier inzameling 
za 17 feb JOW Fruitactie 
ma 19 febn Bestuursvergadering S1W 
wo 21 feb Kienen K.B.O. 
wo 7 mrt Kwartaaloverleg S1W 

vr 9 mrt JOW 
ma 12 mrt Bestuursvergadering S1W 
wo 14 mrt ‘Samen eten’ bij ‘Dinges’ 
za 17 mrt Oud papier inzameling 
wo 21 mrt Kienen K.B.O. 
vr 23 mrt toneelgroep Westerbeek GenRep 
za 24 mrt Landelijke Opschoondag 
za 24 mrt Toneeluitvoering 
zo 25 mrt Toneeluitvoering 
za 31 mrt Toneeluitvoering 
do 5  apr Jaarvergadering S1W 
vr 6 apr JOW 
ma 9 apr Bestuursvergadering S1W 
wo 11 apr ‘Samen eten’ bij ‘Dinges’ 
wo 18 apr Kienen K.B.O. 
zo 29 apr JOW Battle of the Bands 
wo 9 mei ‘Samen eten’ bij ‘Dinges’ 
ma 14 mei Bestuursvergadering S1W 
wo 16 mei Kienen K.B.O. 
vr/za 18/19 mei JOW Overnachting 
ma 11 jun Bestuursvergadering S1W 
wo 13 jun ‘Samen eten’ bij ‘Dinges’ 
wo 13 jun Kienen K.B.O. 
vr 15 jun  JOW 
wo 20 jun Kwartaaloverleg S1W (‘’t Heitje) 
wo 18 jul Kienen K.B.O. 
wo 15 aug Kienen K.B.O. 
ma 10 sep Bestuursvergadering S1W 
wo 19 sep Kienen K.B.O. 
wo 3 okt Kwartaaloverleg S1W 
ma 8 okt Bestuursvergadering S1W 
wo 17 okt Kienen K.B.O. 
wo 24 okt INFO-avond S1W 
ma 12 nov Bestuursvergadering S1W 
wo 14 nov Kienen K.B.O. 
ma 10 dec Bestuursvergadering S1W 
za 15 dec Vrijwilligersborrel S1W 
wo 19 dec Kienen K.B.O. 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
  Trainingswinterstop 
De trainingswinterstop voor onze jeugdteams start op maandag 18 december 2017. 
Op maandag 15 januari 2018 starten de jeugdtrainingen weer. 
24-12-2017 tot en met 28-01-2018 Winterstop 

Wonen met nèt 
dat beetje 

extra 
gezelligheid. 



 

 

 

 

WORDT UW KIND UITERLIJK 24 MEI 2019 4 JAAR 
Ouders van kinderen geboren vóór 24 mei 2015 moeten hun zoon of dochter bij 
voorkeur in januari 2018 aanmelden op een basisschool. De basisscholen van 
Stichting Peelraam organiseren in januari 2018 informatieavonden en een open 
schooldagen om u te informeren over het onderwijs op hun scholen. 

Voor basisschool de Zonnewijzer in Westerbeek is dat op de volgende data: 

 

INFORMATIEAVOND BASISSCHOOL de ZONNEWIJZER 

Maandagavond 15 januari om 19.30 uur 

 

OPEN SCHOOLDAG BASISSCHOOL de ZONNEWIJZER 
Tijdens de open schooldag kunnen nieuwe ouders de kinderen en 

leerkrachten aan het werk zien. 
 

Woensdag 17 januari tussen 08.45 en 10.00 uur. 

 

 

 

 
Voor meer informatie kunt u bellen met 0485-384248  

of mailen via s.vsinten@peelraam.nl 
 

 


