
 

 

 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. 24    10 juni-16 juni 2018 

Vri jdag  8  juni  . . . . .afs lu i tende act iv ite it  op het sportpark  18 .30  uur  

Vieringen 

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

In  de  maand juni  i s  niet  de  2de  zaterdag van de maand maar de 

3de  zaterdag een vier ing  in Westerbeek.  

 

Dinsda g 5  juni  11 .00  uur :  

    Ui tvaartdienst  voor Marie  Gieben -Bos .   

                     

Weekend va n  9 /10  juni :  geen vier ing in Westerbeek.  

                     

                      11de Zondag door  het  jaar .  

Zaterdag 16  juni  19 .00  uur :  Eucharist iev ier ing.  

Dankviering communicanten.  

Jaarget .    Johannes  Claessens  en Anna Claessens -Poels  

Jaarget .   Jan Hendriks  en Geertruida  Hendriks -Bexkens 

Int .  P iet  van Densen  

Int .  Jans Teurl inx  

Int .  P ierre  van Lankveld  

Int .  T ien Verhoeven  

Int .  Adriaan Peters  

Int .  Anny de  Jong -Zemann 

 

Lector :  Carla  Verhoeven  

Aspergediner voor alle leden 

KBO-Westerbeek en 

introducees 
Op zaterdag 9 juni kunt u weer genieten van 

ons inmiddels traditioneel Aspergediner. 

We ontvangen u graag vanaf 17.00 uur bij 

Cafe Dinges en om 17.30 schotelen wij u een 

aantrekkelijk menu voor. De kosten bedragen € 24,50 (exclusief de 

drankjes) Even opgeven en betalen bij Maria v.d. Oever voor 4 

juni. Zie ook bericht op de site van S1W.nl 

K.B.O. KIENEN  

Voor alle leden maar ook niet-leden   

0p woensdag 13 juni 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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Wil/kun jij niet meelopen, 

maar wel als vrijwilliger 

mee helpen? (Bv. stempelen, 

rustplaats, etc) Dan horen 

wij dat graag! 

Hoi JOW-jeugd en Groep 8-ers! 

Aanstaande vrijdag 8 juni (zoals jullie weten een week vervroegd 

i.v.m. de wandelvierdaagse) is onze laatste activiteit van dit 

seizoen. Zoals altijd vindt deze plaats op het sportveld en is groep 

8 ook van harte uitgenodigd om mee te doen. De avond duurt van 

18.30 tot 21.00, doe sportieve kleding aan, die nat mag worden. 

Een handdoek en droge kleren is ook handig om bij je te hebben. 

Mocht je helaas niet kunnen, graag even afmelden via de app! 

Tot dan, we gaan er weer een sportieve en gezellige avond van 

maken...      De leiding 

Liefdevol en warm 

Kijken we terug 

Op het leven 

Van “ons mam”, schoonmoeder en oma 

 

Zij overleed in de leeftijd van  89 jaar. 

Marie Gieben— Bos 
Echtgenote van 

Harrie Gieben 2002 

We hebben afscheid genomen op dinsdag 5 juni tijdens de eucharistieviering in de 

parochiekerk H. Hart van Jezus te Westerbeek. Aansluitend werd ze te rusten gelegd op de 

begraafplaats aan de Kleine Dijk te Sint Anthonis 

Wij wensen de familie heel veel sterkte toe voor de komende tijd. 
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Nieuwsbrief 2018 
Email: secretariaat@samen1westerbeek.nl / www.s1w.nl 

KERMIS 2018 
 

Hallo kinderen van groep 1 tot en met groep 8 

 

De “KERMIS” is weer in aantocht. 

Op zaterdag 30 juni organiseren wij een 

spellenmiddag van 11.00 uur tot 15.00 uur. 

Natuurlijk wil jij daar ook aan meedoen!!! 

 

Geef jezelf op bij Marli van Mil via een appje of een 

telefoontje. ( 06 51174996) 

Graag je naam en in welke groep je zit op school. 

Tot dan en zet je beste beentje voor!!! 

 

De kermiscommissie 

WESTERBEEK BUURTPREVENTIE 
Met het neerhangen van de buurtpreventie WhatsApp borden zijn 

we er nog niet. 

Inmiddels hebben zich enkele buurten aangemeld en hebben we 

waarschijnlijk ook al een hoofdbeheerder. 

Het is de bedoeling dat al bestaande WhatsApp 

groepen en nog op te richten groepen, binnen hun 

midden een beheerder aanwijzen die de berichten 

uit die buurt waar nodig deelt met de andere 

beheerders. Ook wordt de hoofdbeheerder 

gewaarschuwd die direct contact heeft met de 

politie. Op deze manier kunnen we binnen enkele 

seconde inbraak, gevaarlijke situatie etc. delen en 

via de lijn van beheerders, politie of wat nodig is 

mobiliseren. 

Voor verder info en opgave neem contact met 

secretariaat@samen1westerbeek.nl 

PANNENKOEKENCONCERT 2018 METROPEELORKEST 
In een goed “voorverwarmde” Schans verzorgde het METROPEELORKEST afgelopen zondag 27 

mei haar tweede pannenkoekenconcert. De insteek van dit concert is de presentatie en uitleg van 

diverse instrumenten en de opleidingsmogelijkheden hiervan. Een muzikale loopbaan begint 

meestal met AMV (Algemene Muzikale Vorming) oftewel ”blokfluitles”.  

Deze ochtend mochten onze leerlingen:  Jurre Lenkens, Ivy Verhoeven, Mees Pietersen, Kevin 

Toonen, Esmee Toonen, Aron Verstegen en Renske van Katwijk hun muzikale kwaliteiten op de 

blokfluit laten horen o.l.v. docente Jacqueline Verhofstad.  

Hun optreden bestond uit leuke wijsjes zoals: “de muzikale clown” en “de school is uit”.  

Ze speelden zelfs een heuse “Recorderrap” samen met het METROPEELORKEST.  
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 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Za 09/06 rkosv Achates JO13-2G Excellent/SVS/WB JO13-2 13:30 

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

ACTIVITEITEN-KALENDER     * nieuwe activiteit 

*vr 8 jun  JOW  op het sportpark, 18.30 uur 

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. 

za 16 jun Oud papier actie 

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. 

za 18 aug Oud papier actie 

wo 22 aug KBO Dagfietstocht 

vr 31 aug KBO bestuursvergadering 

ma 10 sep Bestuursvergadering S1W 

Na hun optreden kregen zij uit handen van Jacqueline het verdiende blokfluitcertificaat en….. een 

zakje zoete versnaperingen. Jacqueline bedankt voor je inzet! 

Onze blazer-secties speelden ook elk een eigen muziekstukje om zo de specifieke klankkleur van 

hun instrument te laten horen. Hierdoor krijgen potentiële leerlingen een beter beeld van elk 

instrument, wat de toekomstige instrumentkeuze kan bevorderen. 

Als de instrumentkeuze is gemaakt gaan kinderen op muziekles. Wat de koperblaasleerlingen dan 

leren lieten Mirte Nielen, Thomas en Roel Sutterlin op hoorn, cornet en trompet horen. Zij traden 

solo op voor het publiek; dat was best spannend maar het applaus wat ze kregen zei genoeg! 

Mirte, Thomas en Roel volgen hun blazerslessen bij muziekdocent Hans Thijssen in Oploo. 

Verschillende bassischoolleerlingen uit Westerbeek waren aanwezig 

bij het concert en ook zij lieten van zich horen. Op grappige wijze, met 

ritmische dans en zang verzorgden zij samen met het 

METROPEELORKEST, twee op het pannenkoekenthema 

toegespitste muzieknummers waaronder een  discomedley. Dit 

optreden hadden de kinderen afgelopen weken ingestudeerd op school 

o.l.v. muziekdocente Mirriam Roodbeen. 

Het METROPEELORKEST liet zich met zang van Jos en Angèle in 

haar complete bezetting horen. Dirigent Marc Thijssen zorgde er voor 

dat alles muzikaal gelijk liep. Mede hierdoor en de inzet van vele 

vrijwilligers konden zowel de blokfluiters, leerlingen, schooljeugd, 

publiek en het MPO zich aan het eind van deze “warme” ochtend te 

goed doen aan overheerlijke pannenkoeken gebakken door onze 

“koekenbakkers” , Chelien en Gonnie. Het METROPEELORKEST 

heeft een mooie muzikale ochtend mogen verzorgen voor de 

Westerbeekse jeugd en andere belangstellenden. 

Gevraagd............ 
 
vakantiehulp voor de maanden juni, juli en augustus om met een 

chauffeur samen textielzakken in te zamelen. Routes in heel 

Nederland. 4 Dagen in de week 

Contactpersoon: P vd Zanden,Twistweg 12a, Romika-transport, 

Vredepeel 


