
 

 

 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 
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  

DORPSJOURNAAL 

47e jaargang  no. 16  15 apr-21 apr 2018 

ZATERDAG 14  APRIL OUD IJZER ACTIE VANAF 9.00 UUR  

Vieringen 

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

3e Zondag  van Pasen  
Zaterdag 14 apr i l  Euchar is t iev ier ing,  19 .00 uur :  
In t .  P ie t  van Kempen en Tr ien van Kempen -Pluk.  
In t .   fam.  Van den Oever -  Hofmans.  
In t .  Jans Teur l inx -Simons .   
In t .  P ier re van Lankveld.  
In t .  Tien Verhoeven.  
In t .  Toon Egelmeers.  
In t .  Adr iaan Peters .  
Lector :  Mar ia van den Oever -Nooi jen  
 
Zondag  15 apr i l  13.30  uur :  Doopvier ing.  
Doop van Femke en Remco Toonen,  
Dochter en zoon van Frans Toonen en Moniek  Sel ten.  
 
                         4e Zondag van Pasen  
Weekeinde 21 /22 apr i l :  geen v ier ing in  W esterbeek.   

OUD 

IJZER 

ACTIE  

Zaterdag 14 april wordt de 

jaarlijkse oud ijzer actie 

gehouden. 

Vanaf 9.00 uur halen medewerkers van vv. Westerbeekse Boys en 

“Metropeelorkest” het ijzer bij u op! (géén banden, accu‟s, 

koelkasten en diepvriezers) 

Graag uw medewerking! Tot zaterdag 14 april! 

K.B.O. KIENEN  

Voor alle leden maar ook niet-leden   

0p woensdag 18 april 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.  
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Balance Your Limits, Harold van Berlicum uit Westerbeek De praktijk is 

gespecialiseerd in het helpen van mensen met lichamelijke en emotionele klachten 

door middel van diverse soorten massages, magnetiseren, coaching, medical taping en 

readings. “Ik werk vanuit mijn hart en gevoel”, aldus Harold van Berlicum.  

Sunprofs zonnepanelen, Joost Cornelissen uit Oploo Sunprofs is al jaren actief op de 

zonnepanelenmarkt. “Binnenkort wordt de duizendste installatie opgeleverd!” 

Bedrijven, maar vooral particulieren kunnen er terecht. “Kom je uit de gemeente Sint 

Anthonis? Dan geldt er nu een interessante aanbieden om collectief te kopen met 

extra korting.” 

Isolatie.com, uit Gemert Ook het Gemertse bedrijf Isolatie.com start binnenkort een 

samenwerking met de gemeente Sint Anthonis. “ kunnen voor aantrekkelijke prijzen 

hun muren, vloeren en dak laten isoleren.” Er worden binnenkort informatieavonden 

gehouden, maar ook op de markt kun je terecht met vragen. 

Kocken Robowmaaiers, Anton Kocken uit Westerbeek Tuinonderhoud via een App? Bij 

Kocken Robowmaaiers is het mogelijk. “Wij stellen de nieuwste, stilste Gardena 

Sileno+ robowmaaier met koppeling naar de beregeningsinstallatie en tuinverlichting 

voor!” Op de opendag ook volop demonstraties van Robomow energiezuinige 

robotmaaiers. 

Stemaxx Keuken & Interieur, Stefan en Marcel v Bakel uit Oploo De broers Stefan en 

Marcel van Bakel staan al jarenlang garant voor prachtige interieur- en keukenbouw. 

“Met een gezond oog voor kwaliteit en design!” De nieuwste trend in een gezonde 

keuken is de stoomoven, die zij tijdens de open dag demonstreren. Voedsel stomen 

wordt steeds populairder; met deze gaar methode blijft de smaak, vitaminen en 

mineralen behouden. 

Voeding uit zaden, Angela van Bakel uit Oploo Angela van Bakel weet alles over 

voeding uit zaden en deelt die informatie graag. Tijdens het gebruik van de „voeding 

uit zaden‟ zijn mijn lichamelijke klachten aanzienlijk verminderd. 

Herbalife ManVrouwVitaal, Elze Schouten uit Oploo “Van een gezonde leefstijl heb je 

nu en in de toekomst plezier”, dat is het motto van Elze Schouten. “Het Herbalife 

ontbijt levert hier een bijdrage aan. Het is geschikt om af te vallen, aan te komen of 

voor betere sportresultaten.” Tijdens de open dag kunnen mensen het proefpakket 

aanvragen.  

Metseltechniek Michiels, Jo Michiels uit Oploo Tijdens de open dag leer je misschien 

wel je eerste steen metselen bij de stand van Metseltechniek Michiels. “Met ruim 55  

jaar ervaring kunnen wij op perfecte wijze uitleggen hoe je dat doet!” Daarnaast is er 

tijdens de open dag een speciale aanbieding in het Metsellokaal Oploo.  

SMETS praktijk voor podologie, Ruud Smets uit Westerbeek SMETS praktijk voor 

podologie heeft al veel voetklachten verholpen. “Met een steunzool op maat voel je je fi 

t en gezond.” Maak tijdens de open dag een meetanalyse en bewonder de nieuwste 

techniek op het gebied van het maken van een steunzool met een 3D-printer.  

JK EV Solutions, Mari Jordans uit Oploo JK EV Solutions is leverancier van 

laadpalen, laadstations, mobiele laders, laadkabels en toebehoren voor het opladen 

van accu‟s in voertuigen. “Iedereen heeft andere wensen en andere parkeersituaties. 

Wij gaan voor oplossingen op maat!”  

Profi le Marc Ermens, Marc en Miranda Ermens Fietsen is gezond voor jong en oud! 

En Profi le Marc Ermens maakt dat mogelijk. Van kinderfi ets tot sportief model of een 

e-bike voor senioren, ook voor de minder valide fi etser. “Wij zetten in op een gezonde 

en duurzame relatie met de klant. Kwaliteit en service zijn voor ons het 

belangrijkste.” 



 

 

Nieuwsbrief 2018 

 

Email: secretariaat@samen1westerbeek.nl / www.s1w.nl 
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Algemene Jaarvergadering 
Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek goed verlopen. 
Afgelopen donderdag heeft de AJV van S1W plaatsgevonden. Naast de leden van S1W en diverse 
dorpsbewoners was ook de gemeente vertegenwoordigd om toelichting te geven over het 
leefbaarheidsfonds “Vitale Kernen”.  
Vz. Frans van der Heijden blikte samen met de aanwezigen terug op 2017 en de financiële cijfers 
werden toegelicht door de secr./penningmeester Bert Weeren.  
Voor het eerst sinds jaren hebben zich voor de vacatures in het DB een 2-tal nieuwe en een 
bestaand lid zich beschikbaar gesteld. Met applaus werden Mw. Gea Daniels en Mw. Joke van Veen 
evenals Bert Weeren verkozen in het bestuur. 
Na de pauze werden de speerpunten voor de toekomst besproken en heeft de Hr. Tiny Strik een 
toelichting gegeven over de plannen waarbij 1,25 miljoen euro beschikbaar komt voor lokale 
initiatieven. Daar zal het bestuur (heeft zitting in de stuurgroep) en het Kwartaaloverleg een 
belangrijke rol in gaan spelen. We hopen dan ook dat het KO weer op volle sterkte kan worden 
gebracht en dat zij, als lokale adviesgroep, straks B&W van de gemeente kunnen adviseren over de 
ingediende plannen. 
Tot slot memoreerde de Vz het 100-jarig bestaan van Westerbeek en deed een dringende oproep 
om de werkgroep tijdig samen te stellen. 
Mede n.a.v. de rondvraag wordt goed uitgezocht hoe het zit met de aanleg van glasvezel, de 
aansluiting en mogelijkheid om te switchen van aanbieder. 
Voor de zomervakantie gaan we ook het plan verder uitwerken m.b.t. de buurtpreventie en beheer 
WhatsApp groepen in de diverse buurten. Dit in samenwerking met al bestaande WhatsApp 
groepen. 
Binnenkort ontvangen de leden S1W een uitgebreid verslag van de jaarvergadering. 

 
LANDELIJKE OPSCHOONDAG 
De 16e editie van de Landelijke Opschoondag heeft 
opnieuw een record gebroken. Met 133.000 
deelnemers waren er op 24 maart in Nederland 
méér mensen samen in touw voor een schonere 
buurt dan ooit. En dat is natuurlijk geweldig nieuws. 
 
 
 
 

Resultaat van de Westerbeekse Opschoondag. 
 
Tussen het zwerfafval kom je zeer opmerkelijke voorwerpen tegen. 
Naast veel flesjes en blikjes ook ondergoed en luiers. Meest voorkomend 
voorwerp waren vooral de snoeppapiertjes. Op de route Schoolstraat-
Broekstraat-fietspad-wandelpad naar en de Beekstraat werden ruim 
honderd van die papiertjes gevonden. Het zou toch geweldig zijn als 
deze persoon ook zijn verant-woordelijkheid neemt en de papiertjes niet 
zo maar laat vallen. 
 
Word ook “supporter van schoon” en voor in uw agenda: 

23 maart 2019 Landelijke Opschoondag  

Al weer onze laatste knutselactiviteit van dit seizoen:  

woensdag 18 april 2018   

in Gemeenschapshuis de Kleine Loef, Vredepeel 

van 14.00 – 16.00 uur  

We gaan een macramé hanger maken. Wil je ook mee knutselen? Je kunt je aanmelden bij 

Marian Flinsenberg, tel 06-48271831. Wij zorgen voor de materialen. De kosten zijn € 2,50. 

Meld je z.s.m. aan vóór 17 april want helaas vol is echt vol!!!  

Als je vanwege je lesrooster een kwartiertje later wil aanschuiven kan dat natuurlijk ook. 

Geef dit wel even aan als je je aanmeldt. 

Kreaclub “Uit de knutseldoos”  Marian, Hannie,  Davinia en Esther 

Zie ook www.facebook.com/kreaclubuitdeknutseldoos 



 

 

*wo 23 mei  Kledinginzameling ‘De Zonnewijzer’ 
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Lammetjes kijken bij Spelenderwei 
Jippie, het is weer lente! Inmiddels zijn er bij ons al 40 

lammetjes geboren.  Aanstaande zondag  is iedereen 

tussen 10.00 en 16.00 welkom om ze bij ons te komen 

kijken.  Ook kan er lekker gespeeld worden bij 

Spelenderwei. Wanneer? zondag 15 april 

   Hoe laat? 10.00-16.00 

   Waar? Boveneind 2, Westerbeek 

   Voor wie? iedereen die het leuk vindt! 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Westerbeekse Boys 1 – SV Venray 11       0-7      

Za. 14/04 

 

JO19-1 Excellent/SVS/WB JO19-1 

JO17-1 Excellent/SVS/WB JO17-1 

JO17-2 SJO Vianen Vooruit HBV JO17-2 

JO17-3 Ysselsteyn JO17-1 

JO15-1 De Willy's/SC. St. Hubert JO15-1 

JO15-2 Vitesse'08 JO15-3 

JO15-3 Hapse Boys JO15-2 

JO13-1 Excellent/SVS/WB JO13-1 

JO13-2 De Willy's/SC. St. Hubert JO13-1 

JO11-1 VIOS'38 JO11-1 

JO11-2 Montagnards JO11-3 

JO11-3 Sambeek JO11-2G 

JO11-4 Excellent/SVS/WB JO11-4G 

JO9-1 Olympia'18 JO9-1 

JO9-2 Boekel Sport JO9-3 

JO8-1 Excellent/SVS/WB JO8-1G 

JO7-1/2 VIOS'38 JO7-1/2 

Olympia'18 JO19-1 

Sambeek/Volharding JO17-2 

Excellent/SVS/WB JO17-2G 

Excellent/SVS/WB JO17-3G 

SVS/Excellent/WB JO15-1 

SVS/Excellent/WB JO15-2G 

Excellent/SVS/WB JO15-3G 

De Zwaluw JO13-1 

SVS/Excellent/WB JO13-2G 

SVS/Excellent/WB JO11-1G 

Excellent/SVS/WB JO11-2G 

Excellent/SVS/WB JO11-3G 

Sambeek JO11-3G 

SVS/Excellent/WB JO9-1 

Excellent/SVS/WB JO9-2 

SV United JO8-2 

SVS/Excellent/WB JO7-1/2 

14:30 

14:30 

14:00 

13:00 

14:00 

14:00 

12:00 

12:30 

11:15 

10:45 

10:15 

09:30 

10:30 

08:45 

09:30 

09:30 

09:00 

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 – SSS’18 5                   09:45              10:30 

10-05-2018     Excellent 4  - Westerbeekse Boys 1               10:45              11:30 

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 

03-06-2018     Westerbeekse Boys 1 – BVV’27 2                   09:45              10:30 

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

WINST MET HOGE SCORE VOOR 

DAPHNE GEERTS 
 

OVERLOON - Het wedstrijd outdoorseizoen is weer van 

start gegaan. Afgelopen zondag werd in Overloon een 

dressuurwedstrijd voor paarden verreden. 

Daphne Geerts was zeer succesvol met haar paard Alfa‟s 

Black Boy. In de klasse Z1 won deze combinatie 

overtuigend de 1e prijs met 232,5 en 224 punten (totaal 

456,5 punten) en bleef daarmee de tweede prijswinnaar met 17 punten voor. Tevens 

kregen zij leuk jurycommentaar dat zij een mooie en secure proef hadden gereden. 

ACTIVITEITEN-KALENDER     * nieuwe activiteit 
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UITNODIGING 
 

Locatie   “De Schans”  Schoolstraat  1, 5843 AG   Westerbeek 

Aanvang  13.30 uur. 

Ontvangst met koffie en cake. 

Jaarvergadering K B O - Westerbeek 

op vrijdag 13 april 2018 

Agenda: 

 Opening door de voorzitter:   Theo Beckers 

 Jaarverslag door de secretaris:  Bert Weeren 

 Kasverslag door de penningmeester: Jeroen de Jong  

 Contributie: 

 De contributie voor 2018 is en blijft € 25,00  per persoon (gastleden €12,50); dit 

 bedrag kan contant betaald worden voor de vergadering (in een enveloppe met 

 daarop duidelijk je naam) of overmaken op rek.nr.  NL66 RABO 01402 093 60 

 o.v.v. contributie. 

 Verslag kascontrolecommissie:  Tien Voesten, Jakob Tonnis 

 Bestuursverkiezing: 

 Aftredend en (niet) herkiesbaar: geen 

 Nieuwe kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering schriftelijk 

 aanmelden met daarbij 

 5 handtekeningen van de leden. 

 Optreden van: „MIEPS KEUKENGREI‟ 

 Pauze: in de pauze wordt u een 

consumptie aangeboden. 

 Optreden van: „MIEPS KEUKENGREI‟ 

 Mededelingen:  

  Activiteiten 2018 

  Busreis 2018 

  Nostalgische muziekmiddag 

 Rondvraag: 

 Sluiting: (omstreeks 17.15 uur). 

Heeft u vervoer nodig bel even met 384351 



 

 

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 

zo 6 mei Eerste Communie Westerbeek 

wo 9 mei „Samen eten‟ bij „Dinges‟ 

do-zo 10-13 mei Boezelkamp 

ma 14 mei Bestuursvergadering S1W 

wo 16 mei Kienen K.B.O. 

vr/za 18/19 mei JOW Overnachting 

*wo 23 mei Kledinginzameling „De Zonnewijzer‟ 

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 

za/zo 16/17 jun Concours pony‟s en paarden de 

Peelruiters Het Heitje Westerbeek 

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. 

zo 22 jul 30ste Westerbeekse oogstdag, 

de Twisse Dorsers 

wo 25 jul KBO Busreis 

za/zo 28/29 jul Brabantse kampioenschappen 

pony‟s en paarden de Peelruiters 

Evenemententerrein Stevensbeek 

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. 

ACTIVITEITEN-KALENDER     * nieuwe activiteit 


