
 

 

 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. 42   14 okt - 20 okt 2018 

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

28e  Zondag door het  jaar .  

Zaterdag 13 oktober ,  19 .00  uur :  Eucharist ieviering  

Jaarget.  Antoon  Kocken (en vanwege z i jn   verjaardag)  

Int .  ouders Wim Derkx en Dina Derkx -Cremers 

Int .  Pierre  van Lankveld en Truus van Lankveld –  

Steve l ink 

Int .  Toon Egelmeers  

Int .  Anny de Jong –Zemann 

Int .  Marie  Gieben -Bos 

Int .  ouders Handrie  Giesbers  en Marie  Giesbers –  

vd Boomen 

 

Lector :  Carla Verhoeven  

 

29e  Zondag door het  jaar  

Weekend 20/21 oktober :  geen viering in  Westerbeek.  

Deelparochieraad Westerbeek 

Misschien hebben jullie vorige week ook de schilder aan het werk 

gezien bij onze kerk? Wat staat de kerk daar mooi te pronken op 

het plein! 

Gelukkig zijn er nog met regelmaat activiteiten in onze kerk. 

Draagt u de kerk van Westerbeek ook een warm hart toe? Mis-

schien een reden om eens na te denken of u iets kunt betekenen 

voor de kerk / parochie. Wij zijn op zoek naar kerkpoetsers en le-

den voor de deelparochieraad. 

Na het overlijden van Adriaan bestaat de deelparochieraad Wes-

terbeek uit een paar actieve leden. Nu ook Rieky v.d. Berg door 

ziekte verstek moet laten gaan, zijn wij dringend op zoek naar 

versterking. Het betreft een paar vergaderingen per jaar en het 

gaat vooral over praktische zaken aangaande kerk en parochie. 

Het kerk poetsen zal zijn op een nader te bepalen woensdag- of 

vrijdagvoormiddag eind oktober of november. 

Wilt u meer informatie? Spreek er  onze 

voorzitter Martien van den Oever eens op 

aan of bel hem op telefoonnummer: 

384236.Wij willen samen met u ons best 

doen, om onze kerk zo lang mogelijk open 

te houden. Dat lukt ons alleen als ieder-

een zijn beste beentje voor zet. Dus…? 
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  Hallo  JOW! 

 

Tijd voor de tweede activiteit van dit jaar. 

Vrijdag 12 oktober verwachten we jullie om 18.30 uur weer op 

het plein. 

De activiteit zal deze keer een half uurtje langer duren. 

We zijn om 21.30 uur terug. 

Deze keer mag je in sportkleding verschijnen. 

Schoenen heb je ook nodig. 

Het belooft echt een hele gave activiteit te worden; mocht je toch 

helaas niet kunnen, even afmelden via de jow-app. 

De leiding 

 

P.S. in de brief voor de contributie die jullie hebben gekregen stond niet het volledige 

iban-nummer: NL 90 RABO 0103 0202 92 

(geld storten mag overigens iedereen  ) 

K.B.O. KIENEN  

Voor alle leden maar ook niet-leden   

0p woensdag 17 oktober 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.  

ANWB 

Fietsverlichtingsactie 

op De Zonnewijzer 
 

 

67% van de Nederlanders heeft wel eens een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door 

fietsers zonder licht. En de kans op een aanrijding neemt met 20 procent af bij juiste fiets-

verlichting. Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je hem wel hebben en aanzetten. 

Daarom komt De Zonnewijzer samen met de ANWB Lichtbrigade in actie om te zorgen dat 

leerlingen van de school met goede fietsverlichting op pad gaan.  

De Zonnewijzer vindt het belangrijk dat haar leerlingen veilig naar school fietsen. Helemaal 

in de wintertijd als de dagen korter worden. De BVL-werkgroep van De Zonnewijzer heeft 

van de ANWB Lichtbrigade een toolkit gekregen om o.a. de fietsverlichting van de leer-

lingen te controleren en eventueel te repareren. Op vrijdag 12 oktober gaan de kinderen on-

der begeleiding van de werkgroep en enkele vrijwilligers hun fietsen controleren op goede 

fietsverlichting en een aantal andere veiligheidsaspecten. 
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 Beste Ouder/Verzorger, 

 

Wij willen u via deze brief graag informeren over onze aankomende inzamelingsactie voor 

Oudervereniging De Zonnewijzer.  

Op donderdag 25 oktober 2018  wordt er weer oude kleding opgehaald door de vrachtwagen 

bij Sportpark D’n Twist (voetbalveld). 

 

Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen, instellingen en verenigingen en 

keert per kilo een bedrag uit. Bag2School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en deze 

wijze van werken is een mooie manier om van niet meer gebruikte kleding af te komen 

 

Bag2School  Nederland  

In Nederland gaat er in totaal ongeveer 124 miljoen kilo textiel met het restafval mee, ter-

wijl er maar 70 miljoen kilo ingezameld wordt voor recycling en hergebruik. En dat terwijl 

65% van het textiel dat nu bij het restafval terecht komt gewoon hergebruikt of gerecycled 

had kunnen worden. Heel erg zonde dus en ook nog eens heel slecht voor het milieu. 

Bag2school biedt de ideale oplossing. 

 

Nadat de kleding is opgehaald, wordt de kleding gewogen en op vrachtwagens geladen voor 

export. Alle kleding die wordt ingezameld, wordt, al dan niet gesorteerd, verkocht aan im-

porteurs en groothandelaren in West- en Oost-Europa, Afrika en Azië. 80% van deze kle-

ding wordt als kleding hergebruikt en de overige 20% gaat naar de recyclingindustrie voor 

de productie van bedden, sokken, dekens en schoonmaaktextiel. Bag2School is dus geen 

goede doelen organisatie, maar een bedrijf. 

 

Kom in  act ie !  

Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie door de 

Bag2School zak te vullen met de oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen. 

Dit zijn bijvoorbeeld schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk op 

de website van Bag2School voor een volledige lijst met wat er wel en niet ingezameld mag 

worden, www.bag2school.nl . Daarnaast vindt u hier nog meer informatie over hoe de inza-

meling in zijn werk gaat en waar de kleding heen gaat. 

 

Heeft u meer kleding dan in de speciale Bag2School zak past? Geen zorgen, u mag ook ge-

bruik maken van andere zakken om uw kleding in te stoppen. 

 

Bag2School zal de kleding inzamelen vanaf 24 oktober tot en met 25 oktober 2018 om 09:00 

uur. Breng uw zakken alstublieft naar locatie 

Sportpark D’n Twist (voetbalveld) en help ons 

om samen een fantastische inzameling neer te 

zetten!  

 

Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze 

inzameling. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Oudervereniging De Zonnewijzer 
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Nieuwsbrief 2018 
 

Email: secretariaat@samen1westerbeek.nl / www.s1w.nl 

ADVIESRAAD WESTERBEEK 
 

De bedoeling is om in Westerbeek een adviesraad sa-

men te stellen. Een adviesraad bestaat uit zeven bewo-

ners en het is de bedoeling dat de samenstelling van de 

adviesraad representatief is voor onze kern. De advies-

raad beoordeelt de voorstellen die de bewoners hebben 

ingestuurd. Dat doen ze aan de hand van de TELOS-

methode. Uiteraard worden de adviesraad vooraf goed 

en zorgvuldig geïnstrueerd. 

 

Wilt u eventueel deel 

uitmaken van de adviesraad? 

 

Dan kunt u zich aanmelden bij Frans van der Heijden, 

voorzitter van dorpsscoöperatie Samen 1 Westerbeek. 

 

 

MUURISOLATIE. 
Woensdag 10 oktober komt het bedrijf ISOLATIE.COM uit Gemert naar Wester-

beek om voorlichting te geven over muurisolatie. Met ISOLATIE.COM hebben de 

dorpen i.s.m. met de gemeente Sint Anthonis collectieve afspraken gemaakt waar-

door de prijs zeer aantrekkelijk is. Mensen, die hebben laten weten interesse te heb-

ben in muurisolatie zijn voor die voorlichting uitgenodigd. 

 

Heeft u ook belangstelling?! 

Geef dit door aan het Buurtteam. 

Bert Weeren, Jan Noy, Ingo Oldenkamp en Frans van der Heijden 

 

 

POSTCODEROOSREGELING / 

ZONNENPANELEN 
 

Het buurtteam kan melden dat er nieuwe ontwikkelingen zijn en 

wij hopen binnenkort u uitvoering te mogen informeren over het 

tot stand komen van een POSTCODEREGELING en het leggen 

van vele zonnepanelen via een energiecoöperatie. 
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Afgelopen week zijn tijdens opschoonwerk-zaamheden bij en 

aan het evenemententerrein vier handgranaten gevonden. 

Wij willen u waarschuwen om geen graafwerkzaamheden in 

en om het Heitje (evenemententerrein) te verrichten.  

 

 

 

Volgend jaar geen dorpsjournaal meer op de mat?  
 

Ondanks diverse oproepen hebben we 

nog geen goede oplossing voor het be-

zorgen van het dorpsjournaal. Mogelijk 

kan binnen de kom van Westerbeek 

e.e.a. gecombineerd worden met het be-

zorgen van de krant, maar voor het bui-

tengebied hebben we (nog) geen oplos-

sing.  

Het DB van S1W heeft besloten dat het 

DJ op papier in 2019 alleen gehand-

haafd blijft, als zowel het binnen en 

buiten de kom kan worden bezorgd. 

Graag uw ideeën en /of medewerking doorgeven 

aan het secretariaat.  
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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 

za  17 nov Prinsenbal CSTT 

zo 18 nov Receptie Prins CSTT 

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 1 dec Mandarijnenactie vv. W-boys 

za 15 dec Oud papier actie 

za 15 dec Vrijwilligersborrel S1W 

wo 19 dec Kienen K.B.O. 

2019 
za 5 jan Mandarijnenactie vv. W-boys 

vr 18 jan JOW 

wo 23 jan Kaartverkoop Pronkzittingen CSTT 

wo 30 jan Pronkzitting KBO 

za 2 feb Pronkzitting I CSTT 

vr 8 feb Pronkzitting II CSTT 

za 9 feb Pronkzitting III CSTT 

zo 10 feb Pronkzitting ‘De Boezels’ 

vr 15 feb JOW 

vr 22 feb  AJV KBO 

vr 1 mrt Sleuteloverdracht Gem. CV-en 

za 2 mrt Aowievebal CSTT 

zo 3 mrt Kienderoptocht CSTT 

zo 3 mrt Optocht St. Tunnis 

zo 3 mrt Jeugdavond 12-18 jaar CSTT 

ma 4 mrt Snotneuzenbal CSTT 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Westerbeekse Boys 1 – Merselo 2   1-2 

SV Venray 10 – Westerbeekse Boys 1 1-0 

Zat 13 okt 

S’beek 

S’beek 

 

S’beek 

 

S’beek 

 

 

 

W’beek 

 

S’beek 

 

 

S’beek 

JO19-1 Excellent/SVS/WB JO19-1 

JO19-2 SVS/Excellent/WB JO19-2G 

JO17-1 SVS/Excellent/WB JO17-1 

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

JO15-1 SVS/Excellent/WBoys JO15-1 

JO15-2 Excellent/SVS/WBoys JO15-2G 

JO13-1 SVS/ExcellentWB JO13-1 

JO13-2 SSS'18 JO13-3G 

JO11-1 Juliana Mill JO11-1G 

JO11-2 Vrij 

JO10-1 Excellent/SVS/WB JO10-1 

JO10-2 Leunen JO10-2 

JO9-1 SVS/Excellent/WB JO9-1 

JO9-2 Excellent/SVS/WB JO9-2 

JO7-1/2 Vrij 

JO7-3 SVS/Excellent/WB JO7-3 

Ysselsteyn JO19-1 

Volharding JO19-2 

VCH JO17-1 

DSV JO17-2 

JVC Cuijk JO15-2 

Boekel Sport JO15-2 

Ysselsteyn JO13-1 

Excellent/SVS/WB JO13-2G 

Excellent/SVS/WB JO11-1G 

  

JVC Cuijk JO10-1 

Excellent/SVS/WB JO10-2 

Hapse Boys JO9-1 

Estria/GVV'57/SCV'58 JO9-5 

  

DSV JO7-3 

14:30 

14:30 

14:00 

14:30 

11:30 

12:30 

11:00 

12:00 

10:45 

  

10:30 

09:00 

09:30 

09:30 

  

09:30 

Datum              Wedstrijd     Aanwezig Aanvang 

14-10-2018 Westerbeekse Boys 1 – SSS’18 4  09:45   10:30 

21-10-2018 Inhaalwedstrijd 

28-10-2018 SVS 2 – Westerbeekse Boys 1   09:45  10:30 

04-11-2018 Westerbeekse Boys 1 – Sambeek 5  09:45  10:30 

11-11-2018 Westerbeekse Boys 1 – DSV 8   09:45  10:30 

18-11-2018 vv Holthees 2 – Westerbeekse Boys  10:15  11:15 

25-11-2018 Westerbeekse Boys 1 – Volharding 4  09:45  10:30 

02-12-2018 Olympia’18 7 – Westerbeekse Boys 1  11:00  12:00 

09-12-2018 Westerbeekse Boys 1- Stormvolgels’28 3 09:45  10:30 

16-12-2018 Inhaalwedstrijd 

PRIMA Z1 DEBUUT 

VOOR DAPHNE GEERTS  
UDEN - In Uden werd afgelopen weekend 

een indoor dressuurwedstrijd voor paarden 

verreden.  

In de klasse Z1 maakte Daphne Geerts met 

haar Hollywood hun Z1 debuut.  

Dit leverde direct een prima resultaat op. 

Samen wonnen zij de 3e prijs met 210,5 

punten.  


