
 

 

 Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

 E-mail: fra.giesbers@home.nl 

Colofon 

Het dorpsjournaal wordt uitgegeven 

door Dorpscoöperatie 

“Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretariaat@samen1Westerbeek.nl 

 

Kopij inleveren: 

Vóór zondag 19:00 uur  

Via emailadres: 

fra.giesbers@home.nl 

 

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 

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  

Vieringen 

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

DORPSJOURNAAL 

47e jaargang  no. 04  21  jan-27 jan  2018 

ACTIE VOOR ‘SERIOUS REQUEST’  door Dev in,  Noud en Wiebe  

3e Zondag door het jaar 

Weekeinde 20/21 januari: géén viering in Westerbeek 

 

4e Zondag door het jaar 

Weekeinde 27/28 januari: géén viering in Westerbeek                                              

Zondag 28 januari, 10.30 uur: Familiemis in de kerk van Sint 

Anthonis. 

OUD PAPIER ZATERDAG 20 januari 

Zaterdag 20 januari tussen 9.00 uur en 12.00 uur 

kan het papier worden ingeleverd bij de containers 

nabij het sportpark! 

Medewerkers: Jos Wijnands, Martine Reijnders 

Daan Versleijen  

OP CARNAVALSMAANDAG 

OPNIEUW BIJ CAFÉ DINGES: 

CARNAVALS-buffet 
 

Op CARNAVALSMAANDAG gaan 

wij weer een heerlijk 

CARNAVALSBUFFET voor jullie 

bereiden! 

Wil je mee eten? Reserveer dan 

snel want..... VOL IS VOL!!! 

 

Graag tot dan!  

Berry en Marie-José  

Café Dinges 

Voor Serious Request 
hebben wij in Westerbeek € 120,00 

opgehaald. 

We hebben kerstballen, kerststukjes en blauwe druifjes verkocht. 

Ook hebben we klusjes gedaan en lege flessen opgehaald. 

Bedankt mensen dat jullie mee hebben gedaan. Serious Request is 

er blij mee. Groetjes, Devin, Noud en Wiebe 
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Uitnodiging        Boezelpronkzitting 
Graag willen we jullie uitnodigen voor de Boezelpronkzitting op zondag 21 

januari in gemeenschapshuis De Schans. Het thema is: De Boezels op 

wereldreis. Als de kinderen het leuk vinden mogen ze verkleed komen. De 

deuren zijn om 13.00 uur geopend. Aanvang pronkzitting 13.30 uur. Entree: tot 

en met 12 jaar gratis, 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!                                         

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 open 

schooldagen om u te informeren over het onderwijs op hun scholen.  

OPEN SCHOOLDAG BASISSCHOOL ‘DE ZONNEWIJZER’ WESTERBEEK 

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  

K.B.O. KIENEN  

Voor alle leden maar ook niet-leden   

0p woensdag 24 januari wordt onze maandelijkse KIENMIDDAG 

georganiseerd. Om 13.15 uur beginnen we met de kaartverkoop en om 

13.30 uur met het kienen. De kaarten kosten € 6,00 inclusief de koffie. 

De leden mogen ook vrienden, familie en kennissen meebrengen.  

En natuurlijk zijn er altijd leuke prijzen te winnen. 

Daarnaast gaan we voor gezelligheid en ontspanning.  

Woensdag 17 januari van 08.45 - 10.00 uur organiseert 

Spring Kinderopvang  een open inloopuurtje bij 

peuteraanbod 't Tûrrefke........KOM JE OOK KIJKEN?  

Op woensdag 17 januari van 8.45 - 10.00 uur houdt peuteraanbod (peuterspeelzaal) 't 

Tûrrefke een open inloop uurtje. 

Tijdens dit moment kunnen nieuwe ouders en belangstellende met kinderen in de leeftijd 

van 0-4 jaar een kijkje nemen in bij peuteraanbod 't Tûrrefke. 

De aanwezige pedagogisch medewerkster geeft u een rondleiding en staat u graag te 

woord om uw vragen te beantwoorden, terwijl uw kind(eren) even 

lekker kunnen spelen in de groep. 

Wij heten u van harte welkom deze ochtend, 

Met vriendelijke groet, 

Team peuteraanbod 't Tûrrefke. 
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Bestuur S1W 
Op de afgelopen DB-vergadering heeft ons bestuurslid Jakob Tonnis helaas wegens 

gezondheidsredenen te kennen gegeven zijn bestuurslidmaatschap per direct te moeten 

beëindigen. Wij wensen Jakob sterkte. 

Op donderdag 5 april wordt onze Jaarvergadering gehouden. 

Naast het Kwartaal Overleg, waar vele verenigingen en werkgroepen in vertegenwoordigd 

zijn, is het DB belast met de dagelijkse gang van zaken, de financiële verantwoording en 

externe contacten zoals provincie, gemeente en andere zaken zoals nu het energie neutraal 

project. We zijn dringend op zoek naar leden voor het DB die mee kunnen denken en de 

leden van onze vereniging en bewoners van Westerbeek kunnen vertegenwoordigen. Tot de 

komende AJV loopt momenteel één kandidaat al met ons mee en zal zich beschikbaar 

stellen voor het DB. Daarnaast zal Bert Weeren na een periode van interim zich voor een 

nieuwe periode beschikbaar stellen. 

Interesse? Kom eens buurten bij een van de DB-leden. 

 

 

 

S l im besparen doe  je  samen.  
Inschrijven via de website: 

https://www.buurkracht.nl/buurten/westerbeek 

 

RABO-clubkasactie 
Zoals elk jaar kunnen verenigingen, die een 

bankrekening bij de Rabobank hebben, zich 

inschrijven voor de Rabobank clubkas actie. Het DB 

van S1W heeft besloten daar in 2018 niet aan mee te 

doen. We geven op die manier onze stemmen aan de 

eigen verenigingen in het dorp die daardoor wellicht 

meer sponsoring kunnen krijgen. Inschrijven via de 

website van de Rabobank. Denk er wel aan u zich ook 

aan te melden bij de Rabobank als lid. Iedere 

bankrekeninghouder kan zich daar gratis voor 

aanmelden en zodoende kunt u mee stemmen. 

 

Snoeien sportveld en begrazingsweide 
U heeft waarschijnlijk al gezien dat er behoorlijk gesnoeid is, maar 

we zijn nog niet klaar. Langs het water aan de Beekstraat dient nog 

gesnoeid te worden en ook langs de begrazingsweide moet nog een 

stuk gedaan worden. Als u mee wilt helpen graag, geef even uw 

beschikbaarheid door aan Noud. (06 53228395) 
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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. 

ACTIVITEITEN-KALENDER     * nieuwe activiteit 

 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 

DAPHNE GEERTS EN MEREL VAN VEEN AFGEVAARDIGD NAAR 

BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN  

NISTELRODE - Zondag 14 januari werd in Nistelrode de laatste selectiewedstrijd dressuur voor 

paarden verreden voor afvaardiging naar de Brabantse Kampioenschappen. 

Daphne Geerts en Merel van Veen boekte hier beiden een goed resultaat in de klasse 

M1. Geerts behaalde met Hollywood een keurige 3e prijs met 205 en 199 punten en van 

Veen behaalde met Fabulous Faline een nette 4e prijs met 210 en 191 punten. 

Beide amazones zijn met hun paard afgevaardigd naar de Brabantse 

Kampioenschappen te Schijndel die verreden worden op 26, 27 en 28 januari. 

 

DE MORTEL - Zaterdag 3 januari kwam Jessie Derikx aan start op het winterfestijn voor 

springpaarden in de Mortel. 

Samen met Cylanda Z behaalde zij een mooie 10e prijs in de klasse L. 

 

EWIJK - Zondag 7 januari heeft Daphne Geerts deelgenomen aan een dressuurwedstrijd voor 

paarden in Ewijk. 

Met haar paard Alfa‟s Black Boy won zij een prima 2e prijs in de klasse Z1 met 208 punten.  


