
 

 

 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  

DORPSJOURNAAL 

47e jaargang  no. 07 /08  11 feb-24 feb 2018 

’T  makt n ie  uut wie  ge  bent,  a ls  ge  mar  feesten  kent !  

Vieringen 

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

CARNAVALSWEEKEND   

6e Zondag door het jaar                                      

Zaterdag 10 februari, 19.00 uur: Woord- en gebedsdienst, bij gelegenheid 

van de opening van het carnaval. Toon de Jong uit Maashees leidt de dienst. 

 

ASWOENSDAG 

Woensdag 14 februari, 20.30 uur: Aswoensdag, met askruisje. 

Lector: Carla Verhoeven. 

 

                                         1e Zondag van de Vasten 

Weekeinde 17/18 februari: géén viering in Westerbeek. 

 

                                         2e Zondag van de Vasten 

Weekeinde 24/25 februari: géén viering in Westerbeek.                                               

Zondag 25 februari, 10.30 uur: Familiemis in de kerk van Sint Anthonis. 

OUD PAPIER ZATERDAG 17 FEBRUARI 

Zaterdag 17 FEBRUARI tussen 9.00 uur en 12.00 

uur kan het papier worden ingeleverd bij de 

containers nabij het sportpark! 

Medewerkers: Helm Janssen, Jos van de Winkel , 

Teun Custers 

Geloofsbijeenkomst over Vasten in 

parochiecentrum Sint Anthonis 
 

Iedereen die meer wil weten over „vasten‟ is van harte welkom op 

de Geloofsbijeenkomst dinsdag 20 februari van 20.00 – 22.00 uur 

in het parochiecentrum, 

Lepelstraat 13a, Sint 

Anthonis. Pastoor Van der 

Sluis gaat het aan het begin 

van de Veertigdagentijd 

hebben over Vasten: wanneer, 

waarom en hoe? Kom gezellig 

samen en neem uw familie, 

vrienden en kennissen mee. Ontvangst met koffie/thee vanaf 

19.45 uur. Er is alle gelegenheid tot het stellen van vragen en het 

uitwisselen van gedachten over het thema. We hopen u te mogen 

verwelkomen. Meer info of aanmelden (niet verplicht maar wel 

fijn): bax@parochiemariamoedervandekerk.nl of 06-30517629. 
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Carnavals-kinderoptocht zondag 11 februari 2018 
Opstellen van enkelingen en loopgroep(en)in de 

Koehardstraat. 

Opstellen van de wagens wederom via de Nieuweweg in het 

onverhard gedeelte van de Koehardstraat, dus niet via de 

Beekstraat langs het voetbalveld. 

Plaats de wagens aan de rechterkant van de weg, waardoor 

de linkerkant van de weg vrij blijft.  

Volg hier de aanwijzingen van de verkeerregelaars, Tjeu,  

Paul en Tiny  op!  

Bestuurders van voertuigen en deelnemers absoluut geen 

alcohol 

De optochtcommissie en de carnavalsstichting  “de Twisse Tusstèkers“, 

kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen 

aan deelnemers en publiek voor, tijdens  en na de optocht. 

Voor het opstellen van loopgroepen en wagens, graag aanwezig zijn om 9.30 uur. 

Optocht begint om 10.00 uur. 

Iedereen die deelneemt aan de optocht kan inschrijven tot zaterdag 10 februari 14.00 uur. 

Opgave voor de optocht bij Tiny Weerts per email: cstt-optochtcommissie@ziggo.nl 

Het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend retour naar Tiny Weerts. Graag bij 

opgave de namen van de kinderen t/m 12 jaar vermelden. En natuurlijk even aangeven wat 

je uitbeeldt/voorstelt als eenling, duo, loopgroep of wagen. 

Hallo  al lemaal ,  

zaterdag 17 februari is onze jaarlijkse fruitactie. Je kunt de jeugd aan 

de deur verwachten tussen 9.00 en 11.00 met overheerlijke appels en 

sinaasappels. Smakelijk! 

Namens alle jongeren van de JOW:  ***ALVAST SUPER BEDANKT!*** 

 

Hey JOW-jeugd, 
Jullie worden zaterdag 17 februari allemaal verwacht om 9.00 in de 

schuur bij Cristian voor de fruitactie.  

We verwachten dat jullie er allemaal zijn, vele handen maken licht werk. 

Kun je toch niet, laat het even weten op de app.  

 

Tot dan! 

Op 14 januari is overleden Jo Janssen-

Jilisen (87 jaar). Namens Familie iedereen 

bedankt voor de steun en medeleven.Tijdens 

de afscheidsplechtigheid op 20 januari 

stonden er collectebussen voor een gift voor 

Kika. We hebben 260 euro mogen 

ontvangen, dit is inmiddels overgemaakt 

naar Kika. 

Dank hiervoor. 

                                                                                       

Fam. Janssen, Kerkstraat 17 

Westerbeek 

Na het overlijden van mijn lieve man, ons 

pap en trotse opa  Toon Egelmeers  “tôntje 

van Dries” was het fijn om te merken dat er 

zo veel mensen met ons meeleefden. 

Wij willen iedereen bedanken voor de grote 

belangstelling, vele mooie kaarten, bezoekjes 

en telefoontjes. 

Ook willen we iedereen bedanken voor de 

donatie aan de Nierstichting. De collecte 

heeft € 197.30 opgebracht. 

 Mia Egelmeers-Arts, kinderen en 

kleinkinderen 



 

 

Nieuwsbrief 2018 

 

Email: secretariaat@samen1westerbeek.nl / www.s1w.nl 
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Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek zoekt nieuwe, enthousiaste leden 

die zich willen inzetten voor het wel en wee van Westerbeek. Met klem 

doen we ook een beroep op jonge mensen met een verfrissende kijk op 

het dorpsgebeuren en die met ons willen meedenken aan de verdere 

ontwikkeling van Westerbeek. De luxe om stil te zitten kunnen we ons 

niet veroorloven want ook wij krijgen te maken met vergrijzing/krimp met daaruit 

voortvloeiend een groot aantal die van grote invloed kunnen zijn op de leefbaarheid van ons 

mooie dorp. Daarom zit Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek niet stil, maar is actief bezig, 

in overleg met gemeente en andere instanties, om de leefbaarheid van ons dorp te 

garanderen. De tijd dat een dorpsraad/dorpscoöperatie zich alleen maar druk maakte over 

de speelplekken en/of straatstenen is echt voorbij. Nu spelen er veel grotere belangen (zoals 

BEHOUD VAN VOORZIENINGEN) waar we als dorp direct mee te maken krijgen en dat 

komt ook omdat de gemeente steeds vaker een beroep op ons doet. Dat is niet erg, in 

tegendeel, maar daar komt wel een heleboel werk en verantwoording bij kijken. Daarom 

doen we een klemmend beroep op een ieder van jullie. 

WIL JIJ  OOK HET BESTE VOOR WESTERBEEK?  

Meld je dan aan en denk en beslis voortaan mee! Voor meer info kunt u terecht bij de leden 

van het bestuur. Aanmelden via secretariaat@samen1westerbeek.nl 

IEDEREEN EEN  

GEZELLIGE CARNAVAL! 

TAS OP!  TAS OP!  TAS OP! 
 

De afgelopen weken heeft het Buurtteam 

niet stilgezeten. Wij hebben gesprekken gevoerd met 

diverse organisaties over organisatorisch, technische 

en financiële zaken. Daarnaast hebben we gesproken 

met enkele ondernemers over de mogelijkheden van 

het beschikbaar stellen van een dak. Komende week 

hebben wij wederom een gesprek met een organisatie 

die ons op alle gebieden kan gaan ondersteunen. Voor het vervolg van het project Collectief 

Zonnedak gaat het Buurtteam spoedig een informatieavond organiseren. Voor de informatieavond 

zullen de belangstellenden, die zich hebben aangemeld en op de website hebben ingeschreven, 

worden uitgenodigd. Na de verkregen informatie heeft iedereen de mogelijkheid om daadwerkelijk 

in te schrijven en samen met anderen een energiecoöperatie aan te gaan. Deze energiecoöperatie 

bepaald uiteindelijk de koers. Denk hierbij aan de leverancier van zonnepanelen, prijzen, het dak, 

enz. 

FINANCIËLE PUNTEN:  

Eerste duidelijkheid is dat u bij het meedoen aan een collectief zonnedak binnen een 

postcoderoosregeling uw betaalde energiebelasting terugontvangt. Daarnaast vindt er een 

verrekening plaats van de opgewekte en geleverde stroom. Het aantal zonnepanelen die u 

aankoopt,  is ongeveer gelijk aan 85% van uw jaarverbruik (2400Kwh= 10 á 11 panelen). 

Meedoen met een de energiecoöperatie Zonnedak Westerbeek betekent ook dat u lid bent of wordt 

van dorpsscoöperatie Samen 1 Westerbeek. 

Belangstelling!?  Aanmelden is nog enkele weken mogelijk. 

Aanmelden via: www.buurkracht.nl/buurten/westerbeek/buurtpagina 
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 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
 

Za. 17/02 

 

 

 

S‟beek 

S‟beek 

 

 

S‟beek 

S‟beek 

 

 

 

S‟beek 

JO19-1 DSV JO19-1 

JO17-1 Excellent/SVS/WB JO17-1 

JO17-2 sv United JO17-2 

JO17-3 Leunen JO17-2 

JO15-1 SVS/Excellent/WB JO15-1 

JO15-2 SVS/Excellent/WB JO15-2 

JO15-3 Excellent/SVS/WB JO15-3 

JO13-1 DSV JO13-1 

JO13-2 SVS/Excellent/WB JO13-2 

JO11-1 SVS/Excellent/WB JO11-1 

JO11-2 Excellent/SVS/WB JO11-2 

JO11-3 DSV JO11-3 

JO11-4 Vrij 

JO9-1 SVS/Excellent/WB JO9-1 

JO9-2 Excellent/SVS/WB JO9-2 

JO8-1 De Zwaluw JO8-2 

JO7-1/2 Vrij 

Excellent/SVS/WB JO19-1 

De Zwaluw JO17-1 

Excellent/SVS/WB JO17-2 

Excellent/SVS/WB JO17-3 

Menos JO15-1 

De Zwaluw JO15-2 

DSV JO15-2 

Excellent/SVS/WB JO13-1 

DSV JO13-2 

Venhorst JO11-1 

DSV JO11-2 

Excellent/SVS/WB JO11-3 

  

DSV JO9-1 

DSV JO9-2 

Excellent/SVS/WB JO8-1 

  

14:00 

14:30 

15:00 

14:15 

14:30 

12:30 

12:30 

11:00 

11:00 

09:30 

10:30 

10:30 

  

09:30 

09:30 

10:00 

  

11-02-2018 Carnaval 

18-02-2018 Olympia’18 8 - Westerbeekse Boys 1 09:00  10:00 

25-02-2018 Westerbeekse Boys 1 – SSS’18 5 09:45  10:30 

04-03-2018 Excellent 4 – Westerbeekse Boys 1 10:30  11:30 

8e PRIJS VOOR JESSIE DERIKX 
HELDEN - Eind januari heeft Jessie Derikx met haar paard Cylanda Z 

deelgenomen aan een springwedstrijd te Helden. 

Deze combinatie behaalde hier een mooie 8e prijs in de klasse L. 



 

 

vr 9 feb Sleuteloverdracht 

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 


