
 

 

 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  
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METROPEELORKEST PRESENTEERT PARKCONCERT zo 16 sep 

Vieringen 

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

24e  Zondag door  het  jaar  

Weekend 15 /16  september :  géén v iering  in 

Westerbeek 

 

25e  Zondag door  het  jaar  

Weekend 22 /23  september :  geen v iering  in 

Westerbeek 

Leidster/leider gezocht  
 

Kim en ik zijn nog erg op zoek 

naar iemand die de mini's kan 

overnemen. In verband met tijd en 

school kunnen wij geen training 

meer geven. Zou jij dat nou leuk 

vinden om te doen, laat ons dat 

even weten. 

 

 

Britt: 06-29049262  

Kim:  06-12585333 

K.B.O. KIENEN  

Voor alle leden maar ook niet-leden   

0p woensdag 19 september 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.  

OUD PAPIER ZATERDAG 15 SEPTEMBER 

Zaterdag 15 september tussen 9.00 uur en 12.00 uur 

kan het papier worden ingeleverd bij de containers 

nabij het sportpark! 

Medewerkers: Jos Verstraten, Manon van Kempen, 

André Egelmeers, Willeke Boom-Arts 
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  Deze week houdt het METROPEELORKEST weer haar 

jaarlijkse donateursactie.  

Het METROPEELORKEST houdt dezeweek weer haar jaarlijkse donateursactie in 

Westerbeek. De opbrengst van deze donateursactie wordt volledig 

geïnvesteerd in zaken die de vereniging levend houden, zoals de zeer 

belangrijke jeugdopleiding en de aanschaf muziekinstrumenten en 

aanverwante zaken.Hopelijk kunt u iets voor ons betekenen. 

Hallowww JOW! 

Jaaaa, we gaan weer beginnen, een gloednieuw seizoen met een hele leuke grote groep. We 

zijn met maar liefst 42 leden!!! 

Komende vrijdag worden jullie allemaal om 18.30 met de fiets op het plein verwacht. Zoals 

gewoonlijk zullen we rond de klok van 21.00 afsluiten. 

Kledingtip: sportkleding en voetbalschoenen (gewone sportschoenen voor buiten kan ook, 

als je deze niet hebt, geen probleem!) 

Tot vrijdag allemaal! 

 

P.S. afmelden mag je doen via de JOW-app 

Kwizzut WOP 

 

Beste leden van de Rabobank, afgelopen zaterdag 8 september is bij u de stemkaart in de 

brievenbus gevallen en kunt van 10 t/m 28 september weer stemmen voor de Rabobank 

Clubkas Campagne. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u op Kwizzut WOP (te vinden 

onder Oploo) stemt.  

Iedere stem levert ons een mooie bijdrage op om rond de jaarwisseling weer een mooie 

dorpskwis te organiseren voor geheel Westerbeek en Oploo. 

 

De kwis vindt dit jaar plaats op donderdag 27 december en de prijsuitreiking (finale) is op 

zaterdag 12 januari. Reserveer dit alvast in uw agenda. 

Binnenkort hoort u van ons meer belangrijke informatie. 
 

Wij als Stichting Sint Anthonis HartVeilig zorgen voor de 

gehele gemeente, in Westerbeek voor 2 AED‟s, dat de AED‟s 

goed worden bijgehouden en dat de toebehoren klaar zijn 

voor gebruik. 

Wij vragen uw stem voor alle openbaar hangende AED's in 

onze gemeente. We willen tasjes aanschaffen met de 

benodigde hulpmiddelen, zodat in geval van nood alles bij 

de hand is. Bedankt namens Sint Anthonis Hartveilig! 

  

Vanaf 10 september kan er gestemd worden. 

https://www.clubkascampagne.nl/lvcm/clubkascampagne 
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Zondagmiddag 16 september a.s. 
verzorgt het 
METROPEELORKEST voor de 
derde keer haar Parkconcert 
“Groen van Toen”. In 2012 werden 
alle orkesten in de gem. St. 
Anthonis gevraagd om op de 
“Open Monumentendag” een 
buitenoptreden te verzorgen, in het 
teken van de natuur. Het liefst  
onder of tussen het groen. Voor 
Westerbeek viel de keuze op de 
prachtige oude rode beuk in het 
parkje naast Gemeenschapshuis de 
Schans. Afgelopen jaar hebben we 
tijdens dit parkconcert extra 
aandacht geschonken aan ons 
eerste lustrum. Het was exact 5 
jaar geleden, dat het 
METROPEELORKEST vanaf 
diezelfde locatie haar eerste 
publiek optreden gaf. De 
weergoden waren ons helaas niet 
zo gunstig gezind maar dat mocht 
de pret niet drukken. Uiteraard 
hopen we deze keer op wel goed 
weer, dat is nu eenmaal een 
prettige bijkomstigheid voor een 
optreden in de buitenlucht.  
Er is koffie, thee, frisdrank en een 

hartig broodje verkrijgbaar deze middag. Voor uw (klein)kinderen is er een groot springkussen aanwezig. 
Kortom: vertier voor iedereen, zodat u optimaal kunt genieten van ons optreden.   
In aanloop naar het parkconcert hebben 
wij onze jaarlijkse donateursactie 
gehouden. Middels dit concert willen 
wij nogmaals alle donateurs, sponsoren 
en “vrienden van” hartelijk danken voor 
hun steun aan het 
METROPEELORKEST. Graag nodigen 
wij u hierbij uit om deze middag te 
komen kijken en luisteren. Wij hopen u 
met vele dorpsgenoten, familie, 
vrienden en/of bekenden te mogen 
begroeten.  
Iedereen welkom!Toegang GRATIS! 
Hopelijk tot ziens!  
METROPEELORKEST Westerbeek 
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Nieuwsbrief 2018 
 
Email: secretariaat@samen1westerbeek.nl / www.s1w.nl 

FREYA  
Theo Keurentjes heeft bij zijn afscheid en ontruiming van zijn 

beeldentuin ‟t Steenuiltje,  een beeld aan Westerbeek geschonken. 

Het beeld stond al eerder tijdens de afsluiting van de IDOP  op het 

Peelplein en volgens Theo hoort dit beeld bij Westerbeek. 

Het beeld draagt de naam FREYA (Germaanse Godin van de 

vruchtbaarheid) 

Het verhaal rond het tot standkomen van het beeld, maar ook over 

de gebruikte steensoort zal komt binnenkort op de website 

geplaatst worden.  

 

BEZORGING DORPSJOURNAAL ???? 
Familie van Dommelen heeft aangegeven m.i.v. 2019 te stoppen 

met de wekelijkse bezorging van het dorpsjournaal. Wie wil de 

bezorging van het dorpsjournaal over heel Westerbeek overnemen en wat bijverdienen? 

Info en/of reactie: secretariaat@samen1westerbeek.nl 

 

WESTERBEEK KWEKERIJEN 
In de aanloop naar het afhandelen van de omgevingsvergunningen (aanleggen van een 

containerveld en huisvesten van (tijdelijke) arbeidskrachten), welke door Westerbeek 

Kwekerijen aangevraagd zijn, is er contact geweest tussen de Gemeente, Westerbeek 

Kwekerijen en Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek.  

S1W heeft ondersteuning aangeboden rond de coördinatie en communicatie m.b.t. de 

contacten tussen de diverse instanties en faciliteert waar nodig. Na overleg heeft 

Westerbeek Kwekerijen besloten tot het houden van een omgevingsdialoog, welke verplicht 

is houden voor de aanvraag van een omgevings-vergunning. 

Tijdens de omgevingsdialoog op woensdag 22 augustus, is afgesproken dat de genodigden 

konden reageren op het betoog en onderbouwing van 

Westerbeek Kwekerijen / Geling Advies. Van de 

bijeenkomst zijn door het bureau van Geling Advies notulen 

gemaakt en deze worden komende week naar de 

aanwezigen gestuurd, die een e-mailadres achtergelaten 

hebben. In overleg met de gemeente was ook 

dorpscoöperatie S1W op deze avond als onafhankelijke 

partij aanwezig en heeft laten weten dat iedereen, die 

bedenkingen heeft, dit bij S1W kenbaar kan maken.  

Emailadres: secreariaat@samen1westerbeek.nl. 

Na ontvangst van de bedenkingen en een vervolggesprek 

met Westerbeek kwekerijen, zal ook het normale 

vergunningstraject van start gaan. Het bestuur van S1W 

wil benadrukken dat zij geen rol heeft en geen partij is in 

het vervolgproces, maar waar nodig, gezien de contacten 

tussen de diverse partijen en personen, een ieder met raad 

en daad bijstaan. 
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ACTIVITEITEN-KALENDER     * nieuwe activiteit 

wo 12 sep „Samen eten‟ bij Dinges 

vr 14 sep JOW 

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 „Samen eten‟ bij Dinges 

wo 3 okt Kwartaaloverleg S1W 

do 4 okt Informatieavond project „Vitale kernen‟ 

  De Schans 20.00 uur 

vr 5 okt KBO Dag van de Ouderen 

ma 8 okt Bestuursvergadering S1W 

vr 12 okt JOW 

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 4 nov KBO Herfstdiner (17.00 uur) 

ma 12 nov Bestuursvergadering S1W 

wo 14 nov „Samen eten‟ bij Dinges 

wo 14 nov Kienen K.B.O. 

vr 16 nov JOW 

za 17 nov Oud papier actie 

vr 23 nov KBO bestuursvergadering 

zo 25 nov Intocht St. Nicolaas 

ma 10 dec Bestuursvergadering S1W 

wo 12 dec „Samen eten‟ bij Dinges 

vr 14 dec KBO Kerstviering 

vr 14 nov JOW 

za 15 dec Oud papier actie 

za 15 dec Vrijwilligersborrel S1W 

wo 19 dec Kienen K.B.O. 

2019 
vr 18 jan JOW 

wo 30 jan Pronkzitting KBO 

vr 15 feb JOW 

*vr 22 feb  AJV KBO 

za 9 mrt JOW 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
 

Zat15 sep 

S‟beek 

S‟beek 

 

 

W‟beek 

S‟beek 

 

 

 

 

 

S‟beek 

 

 

 

JO19-1 Excellent/SVS/West.Boys JO19-1 

JO19-2 SVS/Excellent/West.Boys JO19-2G 

JO17-1 SVS/Excellent/West.Boys JO17-1 

JO17-2 Excellent/SVS/West.Boys JO17-2G 

JO15-1 Volharding/Sambeek JO15-2 

JO15-2 Excellent/SVS/West.Boys JO15-2G 

JO13-1 SVS/Excellent/West.Boys JO13-1 

JO13-2 Excellent/SVS/West.Boys JO13-2G 

JO11-1 Excellent/SVS/West.Boys JO11-1G 

JO11-2 Excellent/SVS/West.Boys JO11-2G 

JO10-1 Excellent/SVS/West.Boys JO10-1 

JO10-2 Excellent/SVS/West.Boys JO10-2 

JO9-1 SVS/Excellent/West.Boys JO9-1 

JO9-2 Excellent/SVS/West.Boys JO9-2 

JO7-1/2Excellent/SVS/West.Boys JO7-1/2 

JO7-3 Olympia'18 JO7-1/2 

Ysselsteyn JO19-1 

Toxandria JO19-1 

SES JO17-1 

DSV JO17-2 

SVS/Excellent/West.Boys JO15-1 

SV DWSH'18 JO15-2 

Sambeek JO13-1 

SSS'18/Holthees-Smakt JO13-2 

Volharding JO11-2 

Toxandria JO11-1G 

DSV JO10-1 

Odiliapeel/Braks Gro JO10-1 

Olympia'18 JO9-2 

Gemert JO9-5 

Merselo JO7-1 

SVS/Excellent/West.Boys JO7-3 

14:30 

14:30 

14:30 

14:30 

11:30 

12:30 

11:00 

12:30 

10:30 

10:30 

10:30 

10:30 

09:30 

09:30 

09:30 

08:45 

 

PRIMA RESULTAAT TIJDENS 

Z2 DEBUUT DAPHNE GEERTS 

OTTERSUM 

Op zondag 2 september werd in 

Ottersum een dressuurwedstrijd 

voor paarden verreden.  

Daphne Geerts zette hier met 

haar paard Alfa‟s Black Boy een 

prima resultaat neer tijdens hun 

Z2 debuut 

door de 2e 

prijs met 

61,91% te 

winnen.  


