
 

 

 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. 25   17 juni-23 juni 2018 

WESTERBEEK WANDELT VAN 12  JUNI TOT EN MET 15  JUNI. . . . . .  

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

                      11de  Zondag door het  jaar.  

Zaterdag 16  juni  19 .00  uur :  Eucharist iev ie-

r ing .  

Dankvier ing communicanten.  

Jaarget .    Johannes  Claessens en Anna Claes-

sens-Poels  

Jaarget .   Jan Hendriks  en Geertruida  Hendriks -

Bexkens 

Int .  Piet  van Densen  

Int .  Jans Teurl inx  

Int .  Pierre  van Lankveld  

Int .  Tien Verhoeven  

Int .  Adriaan Peters  

Int .  Anny de  Jong -Zemann 

Int .  Toon Egelmeers  

 

Lector :  Carla Verhoeven  

 

12de Zondag door  het  jaar  

Weekend van  23 /24  juni :  geen v ier ing in  

Westerbeek 

K.B.O. KIENEN  

Voor alle leden maar ook niet-leden   

0p woensdag 13 juni 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 16 juni 

Zaterdag 16 juni tussen 9.00 uur en 12.00 uur kan 

het papier worden ingeleverd bij de containers nabij 

het sportpark! 

Medewerkers: Jan Bos, Manfred Dinnessen, Hans 

Jansen 
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Wil/kun jij niet meelopen, 

maar wel als vrijwilliger mee 

helpen? (Bv. stempelen, rust-

plaats, etc) Dan horen wij 

dat graag! 
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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 spellenmid-

dag 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 

COLLECTIEF ZONNEDAK 
 

We naderen de ontknoping! 

Let op uw brievenbus en kijk uit 

naar de uitnodiging voor de informa-

tieavond!  

 

 
Meedoen? Aanmelden via de website. 

Binnenkort wordt de Nieu-

weweg voorzien van nieuwe 

wegmarkering. 

Niet zoals het voorheen was, 

maar middels markering 

aan de zijkant wordt de weg 

voor 60 km ingericht. Hier-

mee wordt aangesloten op 

de wegmarkering zoals in de 

gemeente Venray al is toe-

gepast. 
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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 

za 15 sep Oud papier actie 

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. 

za 20 okt Oud papier actie 

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. 

za 17 nov Oud papier actie 

vr 23 nov KBO bestuursvergadering 

ma 10 dec Bestuursvergadering S1W 

vr 14 dec KBO Kerstviering 

za 15 dec Oud papier actie 

za 15 dec Vrijwilligersborrel S1W 

wo 19 dec Kienen K.B.O. 

DAPHNE GEERTS 

WINT VIERDE 

SELECTIEWEDSTRIJD 
 

VORSTENBOSCH - Zondag 3 juni werd 

onder mooie weersomstandigheden in 

Vorstenbosch de vierde selectiewedstrijd dres-

suur voor paarden verreden voor afvaardiging 

naar de Brabantse Kampioenschappen. 

Deze Brabantse Kampioenschappen worden 

dit jaar georganiseerd door L.R. de Peelruiters 

Westerbeek op 28 en 29 juli op het evenemen-

tenterrein te Stevensbeek. 

Tijdens deze selectiewedstrijd was Daphne 

Geerts met haar paard Hollywood heel succes-

vol.  

In klasse M1 won deze combinatie de 1e prijs 

met 200 en 216,5 punten. Beide jury’s 

plaatsten haar bovenaan en daarmee bleef zij 

de concurrentie ruim voor. 


