
 

 

 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. 46  11 nov - 17 nov 2018 

Heb jij al ingeschreven........ 

Vieringen 

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

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 Cis  Rossen -

Cobussen (vanwege hun verjaardag)  

 

Lector :  Maria  van den Oever -  Nooi jen 

 

33e Zondag door  het  jaar  

Weekend 17 /18  november :  geen v iering in 

Westerbeek.                       

K.B.O. KIENEN  

Voor alle leden maar ook niet-leden   

0p woensdag 14 november 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.  

BELANGSTELLING 

OF WEET JE  

IEMAND DIE 

BELANGSTELLING 

HEEFT!? 

LAAT HET ONS WETEN. 
Meld je aan!! Email: secretariaat@samen1westerbeek.nl  
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  Onze volgende knutselmiddag voor alle  

basisschoolkinderen vanaf groep 3 is op:   

woensdag 7 november 2018   

in Gemeenschapshuis de Kleine Loef, Vredepeel 

van 14.15 – 16.15 uur  

 

We gaan deze keer een lampion maken. Wil je ook graag mee 

knutselen?  Je kunt je aanmelden bij Marian Flinsenberg, tel 06-

48271831. Wij zorgen voor de materialen. De kosten zijn € 2,50.  

LET OP: We starten voortaan een kwartiertje later dan voorheen.   

Meld je z.s.m. aan, want helaas vol is echt vol!!!  

 

Kreaclub “Uit de knutseldoos”  Marian, Hannie,  Davinia en Esther 

Volg ons ook via www.facebook.com/kreaclubuitdeknutseldoos 

Op 17 november zal hier in „t Tusriek 

bekend worden wie de scepter van 

prins Mark d‟n 1e en zijn prinsin Eddie 

zullen gaan overnemen en zich nieuwe 

heersers van de Tusstèkers mogen gaan 

noemen. 

Na 17 november heeft ons prinsenpaar 

1 jaar en 1 week dienst gedaan en dit 

met groot enthousiasme en plezier.  

In „t Tusriek is een hele gezellige club 

met allemaal lotgenoten, waar ook ooit 

Prins voor de naam heeft gestaan. We 

hopen dan ook voor het prinsenpaar dat ze zich bij de AP mogen voegen, maar vóórdat ze bij 

de AUW prinsenclub mogen horen zullen ze wel de test der testen met succes moeten 

volbrengen. 

Met een nieuwe voltallige raad, aanvulling bij de dansmarietjes zijn we klaar voor een 

nieuw carnavalsjaar waarbij de nieuwe prins ons voor zal gaan! 

Rond de klok van 7 over 11 zal de nieuwe prins bekend worden gemaakt. Deze 

veelbelovende avond begint om klokslag 21.30 uur, de zaal is open om 21.00 uur. Hopelijk 

zijn jullie allemaal op tijd van de partij! 

Op zondag 18/11 vanaf 15.00 uur zal de receptie plaatsvinden voor het prinsenpaar in de 

welbekende feesttempel van De Tusstèkers “de Plaggehut”. De prinsraadformulieren zitten 

binnenkort bij de post, dus vul hem in en maak kans op lekkere prijzen. We zullen op 17 

november vanaf 10:30 uur aan de deur komen om de formulieren bij jullie op te halen. 

 

Als we dan in het nieuwe jaar zijn aangekomen, dan staan de pronkzittingen ook weer een 

keer voor de deur; deze zullen gehouden worden op 30 jan (KBO) en op 2, 8, 9 februari. 

Aan iedereen die het in zich heeft om het publiek te vermaken en ervoor te zorgen dat de 

Twisse pronkzittingen wederom een succes worden, meld je aan!!! Dat kan via een mail op 

opper@tusriek.nl  zodat we weer een heel mooi programma kunnen maken. 

Ook als je info wenst, of je wilt wel meedoen, maar je hebt geen idee waarmee of hoe, dan 

kunnen we kijken of we je kunnen helpen. Ook dan mag je altijd een mailtje sturen. 

 

Tot de 17e!!! 

CSTT 
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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 JE WEET 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. 

 

DORPSTEAM SINT ANTHONIS.  

Voor vragen of problemen op het gebied van ondersteuning en zorg kunt u terecht bij 

het Dorpsteam Sint Anthonis. Denk hierbij aan mobiliteitsproblemen, 

mantelzorgondersteuning, eenzaamheid, bezorgdheid over buren, familie of bekenden, 

ondersteunende begeleiding en dagbesteding, etc.. 

Het Dorpsteam Sint Anthonis is bereikbaar op werkdagen 

via 0485 – 700 521 of via de mail: dorpsteam@sintanthonis.nl 

 

KWARTAALOVERLEG S1W 

Het Kwartaaloverleg vindt drie keer per jaar plaats. Het is een overleg waarin vertegenwoordigers 

van werkgroepen, verenigingen, stichtingen, maar ook mensen op persoon-lijke titel het bestuur 

adviseren over de te nemen besluiten. 

Op dit moment hebben wij diverse plaatsen vrij en willen dan ook belangstellenden uitnodigen om 

deel te nemen in het kwartaaloverleg. 

 

Onze VEILIGHEID! !  

Een voorbeeld van vertegenwoordiging uit ons dorp is het Lokaal Platform veiligheid. In dit 

platform komen zaken als  

 Integraal veiligheidsplan: wat leeft er in de dorpen, wat zijn thema‟s en prioriteiten 

 WhatsApp-buurtpreventie 

 Ondermijning 

Ook kunnen zaken aan de orde worden gesteld die specifiek in ons dorp gelden. Denk bv. aan een 

oplossing van gevaarlijke kruisingen en wegen waar veel te hard wordt gereden. U kunt namens het 

dorp, vanuit het KO S1W hierover meepraten. 

En ja we zijn druk druk, druk, maar een paar uur per jaar voor onze leefbaarheid, ons woon- werk 

en leefklimaat kan toch niet teveel zijn? 

 

Meld je aan!! Email: secretariaat@samen1westerbeek.nl  
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ACTIVITEITEN-KALENDER 

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 Speculaasactie PC. De Paardenbloem 

vr 23 nov KBO bestuursvergadering 

zo 25 nov Intocht St. Nicolaas 

za 1 dec Mandarijnenactie vv. W-boys 

ma 10 dec Bestuursvergadering S1W 

wo 12 dec „Samen eten‟ bij Dinges 

vr 14 dec KBO Kerstviering 

vr 14 dec JOW 

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 

za 16 feb Oud papier-actie 

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 

ma 4 mrt Groot Tusstèkersbal CSTT 

di 5 mrt Boerenbruiloft CSTT 

di 5 mrt Tuscrematiebal CSTT 

wo 6 mrt Herringschelle CSTT 

za 9 mrt JOW 

za 16 mrt Oud papier-actie 

zo 17 mrt Creamiddag KBO 

vr 5 apr JOW 

za 20 apr Oud papier-actie 

zo 28 apr  JOW „Battle of the bands‟ 

za 18 mei Oud papier-actie 

vr/za 24/25 mei Jow‟s Overnachting 

za 15 jun Oud papier-actie 

vr 28 jun JOW 

za 20 jul Oud papier-actie 

za 17 aug Oud papier-actie 

za 21 sep Oud papier-actie 

za 19 okt Oud papier-actie 

*vr 25 okt PROMS ‘Metropeelorkest’ 

*za 26 okt PROMS ‘Metropeelorkest’ 

za 16 nov Oud papier-actie 

za 21 dec Oud papier-actie 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Westerbeekse Boys 1 – Sambeek 5    4-3 
Zat 10 nov 

 

JO19-1 Hapse Boys JO19-1 

JO19-2 Juliana Mill JO19-2 

JO17-1 Wittenhorst JO17-4 

JO17-2 Gemert JO17-6 

JO15-1 Vitesse'08 JO15-2 

JO15-2 Erp JO15-2 

JO13-1 Olympia'18 JO13-2 

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

JO11-1 Oefenwedstrijd aan het regelen 

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

JO10-1 Excellent/SVS/WB JO10-1 

JO10-2 Excellent/SVS/WB JO10-2 

JO9-1 Heijen JO9-1G 

JO8-1 Juliana Mill JO8-2G 

JO7-1/2 Olympia'18 JO7-1/JO7-2G 

JO7-3 Montagnards JO7-3 

Excellent/SVS/WB JO19-1 

SVS/Excellent/WB JO19-2G 

SVS/Excellent/WB JO17-1 

Excellent/SVS/WB JO17-2G 

SVS/Excellent/WB JO15-1 

Excellent/SVS/WB JO15-2G 

SVS/ExcellentWB JO13-1 

HRC'27/Stormvogels'28 JO13-2G 

  

Toxandria JO11-1G 

Juliana Mill JO10-1 

SVEB JO10-2M 

SVS/Excellent/WB JO9-1 

Excellent/SVS/WB JO8-1G 

Excellent/SVS/WB JO7-1/2 

SVS/Excellent/WB JO7-3 

14:30 

15:30 

13:45 

13:45 

13:00 

12:30 

12:45 

12:30 

  

10:30 

10:30 

10:30 

09:30 

08:45 

08:45 

10:45 

Datum              Wedstrijd     Aanwezig Aanvang 

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  


