
 

 

 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  

DORPSJOURNAAL 

47e jaargang  no. 09   25 feb-2 mrt 2018 

Onze kerk i s  uw steun meer  dan  waard. . . . . . . . . ! !  ( lees  de  folder )  

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

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. 

 

3e Zondag van de Vasten 

Weekeinde 3/4 maart: géén vieringen in Westerbeek 

K.B.O. KIENEN  

Voor alle leden maar ook niet-leden   

0p woensdag 21 februari wordt onze maande-

lijkse 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 ken-

nissen meebrengen.  

En natuurlijk zijn er altijd leuke prijzen te winnen. 

Daarnaast gaan we voor gezelligheid en ontspanning.  

DVD-box openluchtspel nog 

op drie verkooppunten 
Belangstellenden voor de dvd-box met filmopnamen en fo-

to’s van het openluchtspel ‘In de Schaduw van de 

rômfabriek’ kunnen deze nu nog op drie verkooppunten kopen. 

Tevens blijft de mogelijkheid bestaan om deze te bestellen via de 

website van het openluchtspel. De dvd-box bevat twee dvd’s. De 

eerste dvd is de 3 uur durende integrale opname van de opvoering 

van het oorlogstoneelspel dat in september 2017 acht uitverkochte 

voorstellingen trok. Het historische spel is prachtig verfilmd en ge-

monteerd door Christan van Gelder van Van Gelder Music & Me-

dia. De tweede dvd bevat 900 foto’s van de hand van Gerrit van 

Kempen, De serie geeft een uitvoerig overzicht van de voorberei-

dingen en de opvoeringen. De DVD-box kost 12,50 euro en kan nog 

bij drie verkooppunten worden aangeschaft: Spar Jaegers (Oploo), 

Hubo Novy (Ledeacker) en bij Eetcafé Dinges (Westerbeek). Verder 

is het mogelijk om de dvd-box digitaal te bestellen via de website 

www.openluchtspeloploo.com. 
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Vastenactie 2018 Zambia 
 

Help de  armste  gezinnen in  Mbala,  Zambia  

Even minderen … voor  een ander !   

 

De parochie Maria Moeder van de Kerk gaat samen met de Goede Doelenacties van Landhorst, Oef-

felt, Oploo, Overloon, Vierlingsbeek en Groeningen campagne voeren voor het Vastenactieproject 

2018 van de zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria in het uiterste noorden van Zambia, 

het district Mbala. 

 

Gaan waar  niemand gaat  en doen wat  niemand doet  

De zusters zetten zich in waar de nood het hoogst is. Zij gaan naar sloppenwijken waar niemand wil 

gaan en doen werk dat niemand wil doen Ze helpen de al-

lerarmste families die getroffen zijn door de hiv-epidemie 

weer op eigen benen te staan. Ouders zijn overleden of zijn 

te zwak om te werken, kinderen blijven achter of belanden 

bij hun grootouders. De zusters zijn de enige grote religieu-

ze hulporganisatie in deze regio die op het gebied van hiv 

en aids werkt.  

 

Ieder  mens is  waardevol  

De meesten kinderen krijgen maar één maaltijd per dag en 

sommigen moeten het zelfs doen met maar twee goede maaltijden per week. Bij de zusters krijgen ze 

ontbijt en lunch en ze betalen hun schoolgeld. Volwassenen kunnen workshops volgen om een am-

bacht te leren. Zij krijgen ook hulp bij het opstarten van een handeltje. Mensen die zijn geïnfecteerd 

met hiv, worden verzorgd door vrijwilligers. Als ze zijn opgeknapt, worden ze geholpen om hun leven 

weer op de rit te krijgen. Deze hulp geeft mensen hun waardigheid terug. Ze krijgen een klein duw-

tje in de rug en dan bloeien ze helemaal op.  

 

Het Households  in  Distress -programma 

Zo ontstond het Households in Distress-programma (HID) van de zusters dat we dit jaar via de Vas-

tenactie steunen. Binnen het HID-programma vallen: hulp aan weeskinderen en kwetsbare kin-

deren; opleiding en opvang van gehandicapte kinderen en volwassenen; armoedebestrijdingspro-

gramma’s en bewustwordingsprogramma’s. Ons campagneproject richt zich op 300 hiv-positieve 

mannen en vrouwen die weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn, die een laag inko-

men hebben - tussen de 0 en 6 euro per week – en die gemiddeld zo’n zes tot acht personen in hun 

huishouden tellen.  

 

Doel  van het  project  

Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid van deze mensen (100 per jaar, drie jaar lang) te 

vergroten door ze te trainen op ondernemerschap en manieren om in hun levensonderhoud te voor-

zien. Het project zal ze leren hoe ze hun eigen onderneming kunnen starten en uitbreiden, ze een 

startkapitaal bieden of een starterspakket om een landbouwbedrijfje op te zetten. Na drie jaar heb-

ben de deelnemers aan het programma voldoende inkomen om goed voor hun familie te zorgen. In 

totaal zullen met dit project 15.700 mensen in de Mbala-regio in Zambia bereikt worden, waarvan 

12.600 indirect. 

 

Hoe kunt  u  helpen?  

Wilt u de allerarmste families in Mbala helpen? Dat kan via de Vastenactie 2018 op de Goede Doe-

lenlijsten van Landhorst, Oeffelt, Oploo, Overloon, Vierlingsbeek en Groeningen en via de collecte-

bussen in de kerken van Sint Anthonis, Wanroij en Westerbeek of rechtstreeks via NL21 INGB 0000 

0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, met name voor de deelparochies Ledeacker, Maashees, Rijke-

voort en Stevensbeek. U kunt ook via de website doneren: www.vastenactie.nl. Alvast hartelijk dank 

voor uw donatie namens de allerarmsten uit Zambia! 
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Nieuwsbrief 2018 

 

Email: secretariaat@samen1westerbeek.nl / www.s1w.nl 
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De afgelopen weken heeft 

het Buurtteam WEER niet 

stilgezeten. Wij hebben ge-

sprekken gevoerd met orga-

nisaties over tech-nische en financiële zaken. Voor het ver-

volg van het project Collectief Zonnedak gaat het Buurtteam 

spoedig een informatieavond organiseren. Voor de informa-

tieavond zullen de belangstellenden, die zich hebben aange-

meld en op de website hebben ingeschreven, worden uitge-

nodigd. Na de verkregen informatie heeft iedereen de moge-

lijkheid om daadwerkelijk in te schrijven en samen met an-

deren een energiecoöperatie aan te gaan. Deze energiecoöpe-

ratie bepaald uiteindelijk de koers. Denk hierbij aan de leve-

rancier van zonnepanelen, prijzen, het dak, enz. 

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 

 

Belangstellenden hebben na de buurtbijeenkomst van 22 november 2017 laten weten mee 

te willen doen met één of meerdere projecten van het Buurtteam Westerbeek. 

Projecten in Westerbeek:  

 Gezamenlijk zonnedak 

 Collectieve inkoop energie. 

 Collectieve inkoop van zonnepanelen 

 Dak- en spouwmuurisolatie 

Belangstelling!?  

Aanmelden via: www.buurkracht.nl/buurten/westerbeek/buurtpagina 

 

 

 

WONING TE HUUR 

KERKSTRAAT 17 
Binnenkort zal de woning Kerkstraat 17 door Mooiland 

te huur worden aangeboden. Voordat de woning op de 

huurmarkt wordt gebracht, heeft Samen 1 Westerbeek 

van Mooiland de gelegenheid gekregen om de woning 

eerst binnen Westerbeek aan te bieden.  

 

Belangstelling!!?? 

Laat het dan spoedig weten! 

Email: secretariaat@samen1westerbeek.nl 
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Den Eik - Westerbeek 

Wonen met nèt dat beetje extra gezelligheid. 
Aan Den Eik liggen nu nog in bestemmingsplan Den Eik 2 een viertal kavels welke eigen-

lijk bestemd zijn voor het bouwen van 2onder1 kap woningen. Samen met de gemeente 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, kennis-

sen, enz. naar een invulling te zoeken. 

Interesse in een woning en/of bouwmogelijkheden, geef het door aan S1W. Indien S1W geïn-

formeerd is, dan weten wij dat er belangstelling is, en dan willen en kunnen wij iets voor u 

betekenen. 

Email: secretariaat@samen1westerbeek.nl  Info: Frans van der Heijden (384525) 

 

 

 

 

 

 

BESTUURSLEDEN EN/OF 

LEDEN VAN HET 

KWARTAALOVERLEG 

(ADVIESGROEP) 
 

Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek zoekt nieuwe, enthousiaste leden die zich willen in-

zetten 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 de zich alleen maar druk maakt over de speelplekken en/of straatstenen is echt voorbij. 

Nu spelen er veel grotere belangen (zoals LEEFBAARHEIDSFONDS 

“VITALE KERNEN”) 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 tegen-

deel, 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 informatie kunt u terecht bij de 

leden van het bestuur. Naast het DB van S1W bestaat het Kwartaal Overleg uit onafhanke-

lijke leden en vertegenwoordigers van verenigingen en werkgroepen. 

Aanmelden via secretariaat@samen1westerbeek.nl 



 

 

 

JAARVERGADERING  

Donderdag 5 april 2018 

Gemeenschapshuis De Schans 
Voorlopige agenda: 
 Terugblik en Financiële verantwoording 2017 

 Bestuurszaken 

 Speerpunten 2018 

 o.a. Leefbaarheidsfonds “Vitale Kernen” 

 Het woord is aan ……………oa De Gemeente……….…… 

De gemeente heeft €3.500.000,00 beschikbaar gesteld voor de 

vorming van het Leefbaarheidsfonds “Vitale Kernen”. 

Voor Westerbeek liggen hier kansen om de leefbaarheid voor de 

toekomst te versterken en/of verbeteren. 

Op donderdag 5 april wordt u tijdens de Jaarvergadering geïn-

formeerd en daarna zal  er een adviesgroep worden samenge-

steld. Zorg dat je erbij bent en komt met goede voorstellen die 

het algemeen dorpsbelang dienen. 

 Afsluiting met een drankje 

SUCCES VOOR LEDEN VAN DE PEELRUITERS 
KRONENBERG - Afgelopen vrijdag werd er bij Equestrian Centre de 

Peelbergen te Kronenberg een springwedstrijd voor paarden georga-

niseerd. Jessie Derikx behaalde met haar paard Cylanda Z een mooie 

10e prijs in de klasse M.  

Afgelopen zondag werd er, op dezelfde locatie, een dressuurwedstrijd 

voor paarden verreden. Daphne Geerts en Merel van Veen boekte 

met hun paarden een prima resultaat. 

Geerts won met Hollywood de 2e prijs met 203,5 punten in de klasse 

M1. 

Van Veen won met Fabulous Faline de 1e prijs met 198 punten in de 

eerste proef en een 3e prijs met 195,5 punten in de tweede proef, dit in de klasse M2.  
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 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Olympia’18 8 - Westerbeekse Boys 1   n.b. 

Za. 

24/02 

 

 

 

S’beek 

S’beek 

 

 

S’beek 

S’beek 

 

 

 

S’beek 

 

S’beek 

JO19-1 Excellent/SVS/WB JO19-1 

JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1 

JO17-2 SIOL JO17-1 

JO17-3 SES JO17-2 

JO15-1 SVS/Excellent/WB JO15-1 

JO15-2 SVS/Excellent/WB JO15-2G 

JO15-3 Excellent/SVS/WB JO15-3G 

JO13-1 Heijen JO13-1 

JO13-2 SVS/Excellent/WB JO13-2G 

JO11-1 SVS/Excellent/WB JO11-1G 

JO11-2 Excellent/SVS/WB JO11-2G 

JO11-3 Excellent/SVS/WB JO11-3G 

JO11-4 Boekel Sport JO11-6G 

JO9-1 SVS/Excellent/WB JO9-1 

JO9-2 Excellent/SVS/WB JO9-2 

JO8-1 EWC'46 JO8-1 

JO7-1/2SVS/Excellent/WB JO7-1/JO7-2 

UDI'19/CSU JO19-2 

Excellent/SVS/WB JO17-1 

Excellent/SVS/WB JO17-2G 

Excellent/SVS/WB JO17-3G 

Juliana Mill JO15-2 

SJO Vianen Vooruit HBV JO15-1 

Olympia'18 JO15-3 

Excellent/SVS/WB JO13-1 

De Zwaluw JO13-2 

Hapse Boys JO11-1 

Heijen JO11-2 

V.V. Achates JO11-2 

Excellent/SVS/WB JO11-4G 

DSV JO9-1 

St. Hubert/De Willy's JO9-1G 

Excellent/SVS/WB JO8-1G 

Vianen Vooruit HBV JO7-1/JO7-2 

14:30 

14:30 

15:00 

14:30 

14:30 

12:30 

12:30 

11:30 

11:00 

09:30 

10:30 

10:30 

10:30 

09:30 

09:30 

09:00 

09:30 

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 

11-03-2018 Holthees 2 – Westerbeekse Boys 1 10:00  11:00 

18-03-2018 Westerbeekse Boys 1 – BVV’27  2 09:45  10:30 

25-03-2018 Sambeek 3 – Westerbeekse Boys 1 09:30  10:30 

01-04-2018 Paaszondag 

08-04-2018 Westerbeekse Boys 1 – SV Venray 11 09:45  10:30 

15-04-2018 Fiducia 3 – Westerbeekse Boys 1 09:00  10:00 

22-04-2018 Westerbeekse Boys 1 – Olympia’18 8 09:45  10:30 

29-04-2018 Westerbeekse Boys 1 – SVS 2  09:45  10:30 

06-05-2018 Westerbeekse Boys 1 – Sambeek 3 09:45  10:30 

13-05-2018 Merselo 3 – Westerbeekse Boys 1 09:30  10:30 

20-05-2018 Westerbeekse Boys 1 – Volharding 6 09:45  10:30 

27-05-2018 SVS 2 – Westerbeekse Boys 1  09:30  10:30 



 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

wo 21 feb Kienen K.B.O. 

*do 1 mrt KBO bezoek technisch museum 

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 

*za 17 mrt KBO gemeentelijke dansdag 

wo 21 mrt Kienen K.B.O. 

vr 23 mrt toneelgroep W’beek 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 KBO bestuursvergadering 

vr 6 apr JOW 

ma 9 apr Bestuursvergadering S1W 

wo 11 apr ‘Samen eten’ bij ‘Dinges’ 

*vr 13 apr KBO jaarvergadering 

*za 14 apr OUD IJZER actie 

wo 18 apr Kienen K.B.O. 

*vr 27 apr KBO bestuursvergadering 

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 

*za 9 jun KBO Aspergesdiner 17.00 uur 

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 KBO Dagfietstocht 

wo 20 jun Kwartaaloverleg S1W (‘’t Heitje) 

*vr 22 jun KBO bestuursvergadering 

*vr-ma 29 jun-2 jul KERMIS Westerbeek 

wo 18 jul Kienen K.B.O. 

*wo 25 jul KBO Busreis 

wo 15 aug Kienen K.B.O. 

*wo 22 aug KBO Dagfietstocht 

*vr 31 aug KBO bestuursvergadering 

ma 10 sep Bestuursvergadering S1W 

wo 19 sep Kienen K.B.O. 

*wo 26 sep KBO Culturele dag 

*vr 28 sep KBO bestuursvergadering 

wo 3 okt Kwartaaloverleg S1W 

*vr 5 okt KBO Dag van de Ouderen 

ma 8 okt Bestuursvergadering S1W 

*zo 14 okt KBO ‘Nostalgische Muziekmiddag’ 

wo 17 okt Kienen K.B.O. 

wo 24 okt INFO-avond S1W 

*vr 26 okt  KBO bestuursvergadering 

*za 3 nov KBO Regionale Dansdag 

*za 3 nov KBO Herfstdiner (17.00 uur) 

ma 12 nov Bestuursvergadering S1W 

wo 14 nov Kienen K.B.O. 

*vr 23 nov KBO bestuursvergadering 

ma 10 dec Bestuursvergadering S1W 

*vr 14 dec KBO Kerstviering 

za 15 dec Vrijwilligersborrel S1W 

wo 19 dec Kienen K.B.O. 

 


