
 

 

 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 
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. 17  22 apr-28 apr 2018 

ZONDAG 29 APRIL “BATTLE OF THE BANDS”   JOW  

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

4e Zondag van Pasen  
Weekeinde 21 /22  apr i l :  g een  v i er i n g  i n  Wes t er -
beek  
 

5e  Zondag  van Pasen.  
Weekeinde 26 /27  apr i l :  g een  v i er i n g  i n  Wes t er -
beek  

K.B.O. KIENEN  

Voor alle leden maar ook niet-leden   

0p woensdag 18 april wordt onze maandelijkse KIENMID-

DAG 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.  

OUD PAPIER ZATERDAG 21 APRIL 

Zaterdag 21 april tussen 9.00 uur en 12.00 uur 

kan het papier worden ingeleverd bij de contai-

ners nabij het sportpark! 

Medewerkers: Patrick van Mil                 

Remco Manders                

Ronald van Kempen  



 

 

UITNODIGING BEDEVAART NAAR KEVELAAR ZATERDAG 12 MEI 2018 

  

Op zaterdag 12 mei organiseert onze Parochie Maria Moeder van de Kerk een Mariabede-

vaart naar Kevelaar. We doen dat met eigen vervoer (carpoolen).  

 

Alle parochianen, ouderen, jonge gezinnen en in het bijzonder ook degene die nog nooit in 

Kevelaar op bedevaart zijn geweest, zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. We hopen 

dat velen gehoor zullen geven aan deze uitnodiging. 

Programma: 

13.00 uur:  verzamelen in deelparochies Sint Anthonis op de Brink, Beugen op het   

  kerkplein of  Vierlingsbeek op het Vrijthof en vertrek richting Kevelaer  

  (carpoolen). 

  Parkeren in Kevelaer kan op de Antwerpener Platz en/of Friendenstrasse  

  (€ 3 contant betalen) 

13:45 uur:  Verzamelen op het plein (Kapelleplatz) bij de Genadekapelle  

14:00 uur:  Eucharistieviering in de Kaarsenkapel (Kerzenkapelle) 

15:15 uur:  Gezamenlijk Kaffee mit Kuche in het Priesterhuis, Kapellenplatz  35, 47623  

  Kevelaer 

16.00 uur:  Kruisweg in het Marienpark of Rosekransgebed bij de genadekapel voor degene 

  die minder mobiel zijn 

16.45 uur:  Vertrek huiswaarts 

  

Kosten: bijdrage voor carpooling, verrekenen met chauffeur en koffie ca. € 10,-- (ter plaatse 

met elkaar afrekenen) 

Aanmelden: vóór 7 mei via contactpersoon van uw deelparochie Martien van den Oever of 

pastoraal werkster Jantje Bax. 

Doorgeven bij aanmelding:  

Geef uw naam, telefoonnummer en e-mailadres door plus wat voor u van toepassing is: 

ð             Wil vertrekken vanuit Sint-Anthonis, Beugen of Vierlingsbeek 

ð             Heb zelf een auto en ben bereid te rijden 

ð             Aantal personen (excl. chauffeur) dat mee kan rijden in de auto … 

ð             Auto heeft ruimte voor rollator in laadruimte 

ð             Auto heeft ruimte voor rolstoel in laadruimte 

ð             Wil graag meerijden 

ð             Maakt gebruik van rollator/rolstoel 

 

Met vriendelijke groet, 

Jantje Bax (pastoraal werkster) 

E-mail: bax@parochiemariamoedervandekerk.nl 

Telefoon: 06 - 30 51 76 29 

Adres: Lepelstraat 13a | 5845 BK | Sint Anthonis 

Website: www.parochiemariamoedervandekerk.nl 
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Prijswinnaars paaseieren en lam-

pionnen tijdens Paasvuur 
 

Eieren: Tren Jonkers, Lynn Marcellis, Evi van den Heuvel en 

Daan van den Bergh  

Lampionnen: Hidde Lenkens, Puck Pietersen, Gijs Kuijpers, 

Bart Kuijpers, Myla Dinnessen, Dries Movig. Zoë Bergmans, 

Francien Meijs, Noud Movig. 

Poedelprijs: René Bergmans 

 

We willen alle kinderen bedanken voor hun deelname aan de 

eier- en lampionnenwedstrijd. Daarnaast willen we iedereen 

bedanken die weer zijn steentje heeft bijgedragen aan het mo-

gelijk maken van het 45e Paasvuur in Westerbeek. 

Tot zondag 21 april 2019! 

 

Bedankt!   

de Paasvuurcommissie" 

Kort verslag AJV 

KBO-Westerbeek 

Samen met 60 leden heeft afgelopen vrij-

dag de algemene jaarvergadering plaats-

gevonden. 

Op de agenda de vaste jaarlijkse items, 

het jaarverslag, de financiële verantwoor-

ding en de plannen voor 2018. 

Na een moment van stilte ter nagedachte-

nis voor de overledenen van het afgelopen 

jaar, opende de voorzitter Theo Beckers de 

vergadering. Na een foto-jaarverslag van de secretaris, gevolgd door een ludiek verslag van 

de kascontrole commissie, waren de officiële zaken afgehandeld. Tien Voesten werd be-

dankt als lid van de kascontrolecommissie en Jakob Tonnis zal volgend jaar samen met Jo 

Lenkens de honneurs weer waarnemen. Tijdens de pauze hebben we kunnen genieten van 

een gezellig samenzang van Mieps Keuken Grei. Na de pauze werden de komende activitei-

ten besproken. 

Zo komt er een voorlichting veiligheid op de 

PC, Tablet en telefoon. Gaan we naar Gilze 

met de bustocht en wordt er op14-10 een nos-

talgische dans/muziek middag georganiseerd. 

Einde van het jaar beginnen we al weer met 

de voorbereiding van de Creativiteit dag in 

2019. Al met al staat de KBO-Westerbeek 

naast de vaste (wekelijkse) activiteiten weer 

bol van energie. Bent u 50+, u bent welkom 

als lid, donateur etc. U steunt daarmee de 

activiteiten voor onze “vitale ouderen” in 

Westerbeek. 



 

 

Nieuwsbrief 2018 

 

Email: secretariaat@samen1westerbeek.nl / www.s1w.nl 
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UW MENING? Telt het mee? 
Iedereen heeft wel een mening, als we ergens samenkomen, in de kroeg, op het schoolplein, 

we hebben een mening, we vinden er iets van. 

Maar……… doen we er ook iets mee? 

Binnenkort komen de beleidsregels vrij m.b.t. het leefbaarheidsfonds ”vitale kernen”, komt 

de gemeente (B&W) het dorp bezoeken tijdens een dorpsschouw en niet minder belangrijk, 

er is budget om zaken uit te voeren. 

Wij als DB-bestuur van S1W en het Kwartaal Overleg gaan geen zaken zelf verzinnen daar 

hebben we uw mening voor nodig. 

Graag nodig ik u uit na te denken over zaken die in Westerbeek spelen, wat kan er worden 

verbeterd, welke projecten zouden een kans maken en tot slot wie inventariseert mee tij-

dens een dorpsschouw. U kunt nu uw mening geven, laat deze kans niet voorbijgaan! 

We willen met geïnteresseerden een werkgroepje vormen die samen met het bestuur tot 

goede voorstellen kan komen. 

Inlichtingen: secretariaat@samen1westerbeek.nl 

 

 

“SAMEN ETEN” 
Elke tweede woensdag van de maand vanaf 12:00 uur. 

 

In samenwerking met Berry en Marie-José van café Dinges is er 

elke tweede woensdag van de maand “samen eten”. Berry en Ma-

rie-José verzorgen dan een 3-gangen diner voor een bedrag van € 

8,- per persoon (exclusief drank). Het diner wordt om 12:00 uur 

geserveerd. 

Voor de deelnemers is het gezellig om eens niet alléén thuis, maar samen met anderen te 

eten. Het zou fijn zijn dat nieuwe deelnemers aansluiten. U bent van harte welkom. 

Opgeven voor het “samen eten” kan bij Mia Baltussen (383341) of Ria van der Heijden 

(384525). Ook kunt u dan bijzonderheden zoals dieet of vormen van allergie doorgeven. 

 

 

Wordt ook “supporter van schoon” en voor in uw agenda: 

23 maart 2019 Landelijke Opschoondag 
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 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Fiducia 3 – Westerbeekse Boys 1  2-0 

OUD PAPIER ZATERDAG 21  APRIL 

Zaterdag 21 april tussen 9.00 uur en 12.00 uur kan het papier worden ingeleverd bij de containers nabij het sportpark! 

Medewerkers: Patrick van Mil, Remco Manders, Ronald van Kempen  

Za. 21/04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W’beek 

JO19-1 Handel JO19-1 

JO17-1 SV Venray JO17-4 

JO17-2 Excellent/SVS/WB JO17-2G 

JO17-3 Excellent/SVS/WB JO17-3G 

JO15-1 S.V. Brandevoort JO15-4 

JO15-2 Vrij 

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

JO13-1 Elsendorp/Fiducia JO13-1 

JO13-2 Vrij 

JO11-1 RKOSV Achates JO11-1G 

JO11-2 Vrij 

JO11-3 SIOL JO11-2 

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

JO9-1 Juliana Mill JO9-2 

JO9-2 Excellent/SVS/WB JO9-2 

JO8-1 Olympia'18 JO8-3 

JO7-1/2 SSS'18 JO7-3 

Excellent/SVS/WB JO19-1 

Excellent/SVS/WB JO17-1 

JVC Cuijk JO17-3 

Constantia JO17-2 

SVS/Excellent/WB JO15-1 

  

Venhorst JO15-2 

Excellent/SVS/WB JO13-1 

  

SVS/Excellent/WB JO11-1G 

  

Excellent/SVS/WB JO11-3G 

Constantia JO10-1 

SVS/Excellent/WB JO9-1 

Gemert JO9-5 

Excellent/SVS/WB JO8-1G 

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

14:30 

15:00 

14:30 

15:00 

12:55 

  

12:30 

13:00 

  

11:00 

  

10:45 

10:30 

08:45 

09:30 

08:45 

11:15 

Di. 24/04 JO17-2 Excellent/SVS/WB JO17-2G Vitesse'08 JO17-2 19:00 

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 

KONINGSDAG 
Op vrijdag 27 april is het weer tijd voor on-

ze jaarlijkse Koningsdag, georganiseerd 

door het oranjecomité van S1W voor de peu-

ters en de groepen 1 tot en met 8 van de ba-

sisschool. 

Hierbij wordt wel zo goed mogelijk onder-

scheid gemaakt tussen de bovenbouw en de 

onderbouw. 

 

Deze dag zal in het teken staan van Ko-

ningsdag. 

Op deze middag zijn er verschillende spellen voor de jeugd.  

   

Voor de organisatie van deze middag vragen wij jullie je op te geven vóór maandag 23 april 

via de mail naar verhoevencm@home.nl. 

De middag op 27 april begint om 13.00 uur, jullie worden gevraagd om uiterlijk om 12.45 

uur aanwezig te zijn op het sportpark D’n Twist. De middag is rond de klok van 17.00 uur 

afgelopen. 

TIP: Zorg voor setje extra droge kleren. 

Voor iedere deelnemer is er een leuke attentie. 

Het Oranjecomité 
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SUCCES VOOR LEDEN VAN DE PEELRUITERS  
 

UDEN/OVERLOON - In Uden werd op zaterdag 

14 april een dressuurwedstrijd voor paarden 

georganiseerd.  

Merel van Veen zette hier een prima resultaat neer 

met Fabuous Faline door de klasse M2 te winnen 

met 209,5 punten (zie foto).  

Een week eerder kwam deze combinatie ook aan 

start op een dressuurwedstrijd te Overloon. Hier 

behaalde zij een nette 3e prijs met 186,5 punten. 

 

EWIJK - Op zondag 15 april werd eveneens een 

dressuurwedstrijd voor paarden georganiseerd in Ewijk.  

Daphne Geerts wist hier met haar paard Alfa’s Black Boy een keurige 2e prijs met 227,5 

punten te scoren in de klasse Z1/Z2. 

 

DE MORTEL - Op 25 maart kwam Jessie Derikx aan start op een springwedstrijd in de 

Mortel.  

Samen met haar Cylanda Z zette zij een goede prestatie neer in de klasse L door de 7e 

prijs op haar naam te zetten.  

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 

*di-vr 12-15 jun Westerbeek Wandelt 

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 Wester

   beek 

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 Peelrui

   ters Evenemententerrein Ste

   vensbeek 

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. 


