
 

 

 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. 45  4 nov - 10 nov 2018 

KLEDINGINZAMELING WOENSDAG 31 OKTOBER 

Vieringen 

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

Donderdag 1 november:  Al lerheil igen  

Vri jdag 2 november:  Al lerzie len  

 

31e Zondag door het  jaar  

Zondag  4  november ,  14 .30  uur :   

Gebedsdienst ,  dodenherdenking met  bezoek aan het  

kerkhof .   

32e  Zondag door het  jaar  

Zaterdag 10  november ,  19 .00  uur :  

Eucharist ieviering  

Jaarget .  Piet  van Kempen.  en int .  Trien van Kempen - 

Pluk 

Jaarget .  Cor en Dina van Kempen - Voesten en zoon 

Thjeu 

Int .  Rien van Kempen-Dekkers en Sis  Rossen –

Cobussen (vanwege hun verjaardag)  

 

Lector :  Maria van den Oever -  Nooi jen 

 

KLEDINGINZAMELING 
Op woensdag 31 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. 

Allerzielen 

Stil staan bij 

wat we verloren 

ooit door de dood van 

ons ontrukt 

 

Een dag, 

terug kijken 

met weemoedig verlangen 

„n sombere dag 

even weer te voelen die 

heftige pijn om hen 

die we verloren zijn 

 

even stil blijven staan, 

om opnieuw te bezinnen 

en ondanks alles weer te gaan! 
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DODENHERDENKING 

(Allerzielenviering) 

zondag 4 november 
 

In de gebedsdienst van zondagmiddag 4 

november, 14.30 uur, zullen we alle overledenen 

herdenken die ons dierbaar zijn. 

We zullen speciaal hen noemen van wie we sinds Allerzielen 2017 afscheid hebben moeten  

nemen in onze deelparochie. 

Jans Teurlinx- Simons (90) overl. 7 november 

Pierre van Lankveld (90) overl.  14 november  

Tien Verhoeven (85) overl. 21 december 

Jo Janssen- Jilisen (87) overl. 14 januari 

Toon Egelmeers (91) overl. 15 januari 

Adriaan Peters (68) overl. 23 februari 

Annie de Jong- Zeemann (93) overl. 17 april  

Marie Gieben- Bos (89) overl. 31 mei 

Jan Aarts  (62) overl. 31 augustus 
Dat zij allen mogen rusten in vrede. 

Afgelopen jaar hebben wij contrôle gehad tijdens een van de activiteiten in de Schans waar 

alcohol werd geschonken 

Hier zijn wij positief uitgekomen, d.w.z.; men heeft geen 

alcohol verkocht aan jongeren onder de 18 jaar. 

Laten we dit zo houden en met z'n allen erop toezien, dat 

er ook in de toekomst geen alcohol verstrekt wordt 

aan jongeren onder de 18 jaar! 

 

Het bestuur Stg. Gemeenschapshuis De Schans 

Bierproeverij Pruuve, vijfde editie! – 17 november 2018 
Op zaterdag 17 november organiseert het Sint Matthiasgilde 

alweer voor de vijfde keer Bierproeverij Pruuve! Bij de eerste 

editie, vier jaar geleden, was het gilde echt de pionier in de regio 

met dit initiatief. Het zijn de enorm positieve reacties van de 

afgelopen jaren geweest, die ons er toe hebben aangezet om van 

Pruuve een jaarlijks evenement te maken 

Sinds de eerste editie veranderde er enkele dingen aan de opzet en 

het programma, met als beste voorbeeld de introductie van live 

muziek voor een nog leukere sfeer. Maar in de kern bleef Pruuve 

hetzelfde: een goede en ieder jaar wisselende bierkaart met rond 

de 35 bieren in uiteenlopende smaken en een avond met 

gegarandeerd veel gezelligheid! 

Vijfde editie 
Voor de vijfde editie tellen we 42 bieren uit 8 landen, waarvan 22 niet eerder op Pruuve 

verschonken. Daarnaast krijgt de avond een ludieke maar ook vlotte Franse toets met het ensemble 

Les Copains, die de live muziek zullen invullen. Via de facebook pagina „Bierproeverij Pruuve‟ is er 

meer info beschikbaar. Over enkele weken zullen we ook hier nog wat meer info delen over de 

komende editie. Wij hopen veel mensen tegemoet te zien! Sint Matthiasgilde Oploo 
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Nieuwsbrief 2018 
 

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

VITALE KERNEN 
Inwoners, verenigingen, stichtingen, buurten 

kunnen hun projecten indienen via: 

www.vitalekernen.nl 

 

 

WOONSTARTERS 
Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek vindt woningbouw in Westerbeek erg belangrijk. 

Vooral de bouw van betaalbare woningen heeft onze speciale attentie. De jeugd moet een 

kans geboden worden om in het dorp te blijven wonen. Wij zijn 

daarom steeds in gesprek met de gemeente om de 

woningbouw in ons dorp te stimuleren en zo de jeugd meer 

gelegenheid te bieden om te blijven of te komen wonen. Want 

als er geen betaalbare woonruimte aanwezig is, gaan de 

jongeren het dorp uit en staat de leefbaarheid op termijn 

onder druk. 

 

BELANGSTELLING OF  WEET JE IEMAND DIE BELANGSTELLING HEEFT!? 

LAAT HET ONS WETEN. 

Dinsdag 25 september jl. was er in Wanroij een, door jonge politici uit de gemeenteraad 

georganiseerde bijeenkomst, voor potentiële woonstarters. Het verslag van die avond incl. 

de enquête is terug te vinden op onze site. 

 

MUUR-, VLOER- EN DAKISOLATIE. 
ISOLATIE.COM uit Gemert geeft u infomatie over mogelijkheden van  

muur-, vloer- en dakisolatie. Met ISOLATIE.COM zijn nog voor dit jaar 

collectieve afspraken gemaakt waardoor de prijs zeer aantrekkelijk is. Daarnaast 

biedt de gemeente nog een subsidie, diekan oplopen tot €1000,- 

 

ZONNE-ENERGIE / PANELEN 
Er gaat geen week voorbij of de  “energiemannen” van de kernen uit onze 

gemeente hebben elkaar gesproken. Zo zijn er verschillende  gesprekken geweest 

en is er een voorstel ingediend bij het college van de gemeente Sint Anthonis. 

Samen met alle kernen gaan wij een gemeentelijke 

energiecoöperatie oprichten, waaronder alle collectieve 

zonnedaken, -parken of -weide een plaats krijgen. 

Spoedig ontvangt u een voorstel voor het plaatsen van 

zonnepanelen en het tot stand komen van een 

postcoderegeling. 

Belangstelling?! Geef dit door aan het Buurtteam. 

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

wo 31 okt Kledinginzameling op het sportpark 

za 3 nov KBO Regionale Dansdag 

zo 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. 

*za 22 dec ‘KERSTSFEER’  Metropeelorkest 

2019 
za 5 jan Mandarijnenactie vv. W-boys 

vr 18 jan JOW 

za 19 jan Oud papier-actie 

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 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
SVS 2 – Westerbeekse Boys 1   0-2 
Zat 3 nov 

S‟beek 

S‟beek 

 

S‟beek 

 

W‟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 DWSH'18 JO17-1 

JO15-1 SVS/Excellent/WB JO15-1 

JO15-2 Odiliapeel/Braks Gro JO15-1 

JO13-1 SVS/Excellent/WB JO13-1 

JO13-2 Excellent/SVS/WB JO13-2G 

JO11-1 DSV JO11-1 

JO11-2 Excellent/SVS/WB JO11-2G 

JO10-1 Volharding JO10-1G 

JO10-2 Sporting S.T./SVEB JO10-1 

JO9-1 SVS/Excellent/WB JO9-1 

JO8-1 SV DWSH'18 JO8-1 

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

JO7-3 SSS'18 JO7-1/2 

Constantia JO19-1 

S.V. Oostrum JO19-2 

SV Venray JO17-4 

Excellent/SVS/WB JO17-2G 

Montagnards JO15-2G 

Excellent/SVS/WB JO15-2G 

SV Venray JO13-3 

DWSH'18 JO13-1 

Excellent/SVS/WB JO11-1G 

Merselo JO11-1G 

Excellent/SVS/WB JO10-1 

Excellent/SVS/WB JO10-2 

Vianen Vooruit HBV JO9-1 

Excellent/SVS/WB JO8-1G 

Montagnards JO7-1/JO7-2 

SVS/Excellent/WB JO7-3 

14:30 

14:30 

14:00 

13:30 

11:30 

13:00 

11:00 

12:30 

10:00 

10:30 

08:45 

11:00 

09:30 

09:30 

09:30 

11:15 

Datum              Wedstrijd     Aanwezig Aanvang 

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  Westerbeekse Boys 1 – SSS’18 4  

GOEDE RESULTATEN 

VOOR DAPHNE GEERTS EN 

ESTHER FRANSSEN 
OVERASSELT/UDEN - Op 

13 en 14 oktober werd in 

Overasselt de eerste indoor 

selectiewedstrijd dressuur 

voor paarden voor 

afvaardiging naar de 

Brabantse Kampioenschappen verreden.  

Daphne Geerts kwam in de klasse Z1 aan 

start met Hollywood. Deze combinatie won 

een mooie 4e prijs met totaal 425,5 punten. 

Afgelopen weekend, 27 en 28 oktober, werd 

in Uden de tweede indoor selectiewedstrijd 

dressuur voor paarden georganiseerd. 

Ook daar was Geerts met haar Hollywood 

succesvol. Zij wonnen samen eveneens de 

4e prijs met totaal 437 punten in de klasse 

Z1. 

VENLO - Esther Franssen kwam op 

21 oktober aan start tijdens een 

dressuurwedstrijd in Venlo. 

In de klasse L2 zette zij met haar paard 

Altanero een goed resultaat neer door de 

2e prijs met 208,5 punten te winnen. 


