
 

 

 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 

48e jaargang  no. 6    3 feb - 9 feb 2019 

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

                            4de  Zondag door het jaar 

Weekeinde 2/3 februari: geen viering in Westerbeek 

 

                            5de  Zondag door het  jaar 

Zaterdag  9 februari, 19.00 uur: Eucharistieviering 

Jaarget. Peter Johannes Heijligers en 

Petronella Huberta Heijligers – Sommers 

Jaarget. Overleden ouders Antonius Nabuurs 

en Theodora Nabuurs – Vloet 

Int. Pierre van Lankveld en Truus van Lankveld – Stevelink 

Jaarget. Piet van Densen .  Int. Cisca van Densen – Cremers 

Int. overleden fam. Egelmeers – Hermens 

Jaarget. Adrianus Schoenmakers. 

Int. Lina Schoenmakers – Wientjes 

Jaarget. Toos Barten – Bernards 

 

Lector: Carla Verhoeven 

Beste parochianen, 
 
uw deelparochieraad heeft Actie Kerkbalans 2019 opgestart 
en het thema van deze actie is: 

‘Geef voor je kerk’. 
De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 
2019. In die periode ontvangt u de nodige informatie in uw 
brievenbus. Bijdrage kunt u overmaken naar de rekening van 

ONZE kerk en wel naar rekening-
nummer: NL12RABO0140290745 
Parochie Maria, moeder van de 
Kerk t.n.v. H. Hart van Jezus 
Westerbeek o.v.v. Kerkbalans 
2019. 
 
Hartelijk bedankt!! 
 
Deelparochieraad Heilig Hart van 
Jezus Westerbeek 
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Pronkzittingen Westerbeek 

Op 2, 8 en 9 februari zullen in “t Tusriek” in de tot Plaggehut omgetoverde 

Schans in Westerbeek de pronkzittingen gehouden worden. Om 20.00 uur zal 

prins Gijs d’n 1e en zijn prinses Eline de avond openen. 
Ook dit jaar hebben we weer een mooi programma, het belooft een hele leuke 
en gezellige avond te worden met veel artiesten van eigen bodem. 
Op een van deze avonden zal bekend worden gemaakt wie het nieuwe boeren-
bruidspaar van de Tusstèkers is en op carnavalsdinsdag in het huwelijksbootje 
zal gaan stappen. Daarnaast wordt er op één van deze avonden bekend ge-
maakt wie er in het jaar 2019 de titel van Ere Tusstèker(in) mag gaan dragen. 
De kaartverkoop is al geweest, maar er zijn nog kaarten beschikbaar voor de eerste zaterdag, 2 februari, en vrij-
dag 8 februari. Kaarten voor 2 en 8 februari zijn na te bestellen bij Bea van Erp op tel.nr 06-47 05 06 24 dus meld 
je snel bij Bea als jij ook wil meegenieten van onze pronkzittingen! Onder het motto van prins Gijs d’n 1e en prin-
ses Eline " ‘Mit dees daag loaten we de auto stoan, zodat we mit zń alle feesten kunnen goan" zien we jullie graag 
in de Plaggehut! Tas op!! 

Badmintonclub 
’De Vinkjes’ zoekt een paar 
nieuwe leden, zowel heren 
als dames zijn welkom. 

,,We spelen iedere vrijdagavond van 20.00 – 
21.00 uur in de gymzaal aan de Schoolstraat 
in Westerbeek. We zijn een club die vrijblij-
vend speelt en waar plezier en lol bovenaan 
staan, het niveau maakt niet uit. We spelen 
alleen onderling, zijn nergens bij aangesloten 
en spelen geen competitie o.i.d. De vereni-
ging bestaat momenteel uit 12 leden en daar 
kunnen er nog wel een paar bij.” 
Ben je geinteresseerd, kom vrijblijvend op 
vrijdagavond kijken of misschien al mee spe-
len. 

HEERLIJK CARNAVALSBUFFET 

Beste KBO lid, 
Afgelopen najaar is de bibliotheek gestart met het mooie project De VoorleesEx-
press. De VoorleesExpress is er voor gezinnen die moeite hebben met (de Neder-
landse) taal, niet bekend of vaardig zijn met het voorleesritueel, en dat graag wil-
len leren. Het is voor kinderen van 2 t/m 8 jaar en hun ouders. Vrijwillige voorlezers komen 20 weken 
lang een uur per week bij de gezinnen thuis om voor te lezen, spelletjes te spelen en de ouders mee te 
nemen in dat ritueel. Zodat na 20 weken, als de voorlezer weg is, het gezin zelf het plezier van voorlezen 
kent en het ook zelfstandig voortzet. In Sint Anthonis – maar ook in Grave en de andere gemeentes in 
het Land van Cuijk en Maasduinen – zijn we nog op zoek naar voorlezers. En wellicht dat u daar interes-
se in heeft? Op deze pagina kunt u er nog wat meer over lezen, filmpjes bekijken en zich aanmelden. 
Dan kunnen we kennismaken en samen kijken of het project inderdaad  iets voor u zou zijn. 
Wellicht tot binnenkort! Suzanne Böhmer Projectleider VoorleesExpress 

https://www.biblioplus.nl/speciaal-voor/voorleesexpress.html
https://mijn.voorleesexpress.nl/aanmelden/p65qICG7rVY3QR3mN8LtTteJ4kv2
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Uitnodiging        Boezelpronkzitting 
 
Graag willen we jullie uitnodigen voor de Boezelpronkzitting op zondag 10 
februari in gemeenschapshuis De Schans. Het thema is: De Boezels onder 
water. Als de kinderen het leuk vinden mogen ze verkleed komen. De deu-
ren zijn om 13.00 uur geopend. Aanvang pronkzitting 13.30 uur. Entree: 
tot en met 12 jaar gratis, vanaf 13 jaar   € 2,00. We hopen er weer een 
gezellige middag met een gevarieerd programma van te maken. 

de boezelleiding 
Jeugdprins en jeugdprinses 2019 
                                           
Ook benieuwd wie het zullen worden.                       
Kom dan kijken naar de onthulling van de jeugdprins en jeugdprinses van Westerbeek tij-
dens de Boezelpronkzitting. 

 
 
Tusstekers en Tusstekerinnekes....... Tas op ! 

Poetshulp gezocht 

Voor zowel voor ons huis als de speelruimte van 

de kindjes zijn we dringend op zoek naar ie-

mand die enkele uurtjes in de week zou kunnen 

schoonmaken. 

Heb je hier interesse in, wil je meer informatie of ken je iemand die misschien 

interesse heeft? Graag een belletje! 

Carolien v/d Heuvel 

06-13841092 

NIEUWSBRIEF 2019 
secretariaat@samen1westerbeek.nl / 

www.s1w.nl 

Beste mensen, 

Na ruim 12 jaar dorpsraad en Dorpscoöperatie ben ik helaas, mede vanwege privéredenen, 

genoodzaakt om per direct er mee te stoppen. 

Dat betekent dar er volop ruimte is voor dorpsbewoners om zich aan te sluiten bij S1W. Zo 

komt het secretariaat vrij, zal er een penningmeester moeten komen, werkgroep bemannen 

en niet onbelangrijk de site moet worden beheerd. 

 

Ik heb het in het algemeen, als niet Westerbeker, met veel plezier gedaan.  

Bert 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.s1w.nl


 

 

JAARGANG 48,  NO 6  PAGINA 4 DORPSJOURNAAL 

 
 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 

 vv Holthees 2 – Westerbeekse Boys     afg   

Zat 

2 

feb 

 

JO19-1 Oefen Boekel Sport JO19-1 

JO19-2 Oefen Wittenhorst JO19-4 

JO17-1 Oefen Excellent/SVS/WB JO17-1 

JO17-2 Oefen Excellent/SVS/WB JO17-2 

JO15-1 Oefen Excellent/SVS/WB JO15-1 

JO15-2 Oefen Prinses Irene JO15-2 

JO13-1 Oefen Prinses Irene JO13-2 

JO13-2   Vrij 

JO11-1   Vrij 

JO11-2 Oefen Excellent/SVS/WB JO11-1 

JO10-1 Oefen Onderling 4x4 toernooi JO9-1, JO10-1 en JO10-2 

JO10-2 Oefen Onderling 4x4 toernooi JO9-1, JO10-1 en JO10-2 

JO9-1 Oefen Onderling 4x4 toernooi JO9-1, JO10-1 en JO10-2 

JO8-1 Oefen Wittenhorst JO8-4 

JO7-1/2   Zaalvoetballen in de Stappert in Haps 

JO7-3   Zaalvoetballen in de Stappert in Haps 

SVS/Excellent/WB JO19-1 

Excellent/SVS/WB JO19-2 

Prinses Irene JO17-2 

Volharding JO17-3 

Volharding JO15-2 

Excellent/SVS/WB JO15-2 

Excellent/SVS/WB JO13-1 

  

  

Olympia'18 JO11-2 

  

  

  

Excellent/SVS/WB JO8-1 

  

  

14:45 

14:45 

14:30 

14:30 

12:30 

12:45 

11:15 

  

  

10:30 

09:45 

09:45 

09:45 

09:00 

09:00 

10:00 

ma 4 feb 

Datum              Wedstrijd     Aanwezig Aanvang 

03-02-2019 Westerbeekse Boys 1 – Volharding 4  09:45  10:30 

10-02-2019 Westerbeekse Boys 1 – Excellent 3  09:45  10:30 

17-02-2019 Merselo 2 – Westerbeekse Boys 1  10:00  11:00 

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’ 

ma 11 feb KO-vergadering S1W 

wo 13 feb ‘Samen eten’ bij Dinges 

vr 15 feb JOW 

za 16 feb Oud papier-actie 

wo 20 feb Kienen KBO 

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 

wo 13 mrt ‘Samen eten’ bij Dinges 

zo 17 mrt Creamiddag KBO 

wo 20 mrt Kienen KBO 

do 21 mrt Algemene Jaarvergadering S1W 

za 23 mrt Landelijke Opschoondag 

vr 5 apr JOW 

wo 10 apr ‘Samen eten’ bij Dinges 

wo 17 apr Kienen KBO 

za 20 apr Oud papier-actie 

zo 28 apr  JOW ‘Battle of the bands’ 

wo 8 mei ‘Samen eten’ bij Dinges 

wo 15 mei Kienen KBO 

za 18 mei Oud papier-actie 

vr/za 24/25 mei Jow’s Overnachting 

di-vr 11-14 jun Westerbeek Wandelt 

wo 12 jun ‘Samen eten’ bij Dinges 

za 15 jun Oud papier-actie 

JO19-1 rksv Achates JO19-1   SVS/Excellent/WB JO19-1 20:00 

DAPHNE GEERTS 6E VAN BRABANT 

IN DE KLASSE Z1 

SCHIJNDEL - Afgelopen weekend werd in Schijndel 

de Brabantse Kampioenschappen indoor dressuur voor 

paarden verreden. Daphne Geerts kwam in de klasse 

Z1 aan start met haar paard Hollywood. Uit een groot 

deelnemersveld wist deze combinatie tijdens de eerste 

proef een hele keurige 6e prijs te winnen en daarmee 

mochten zij deelname aan de finale.Ook in de finale 

was de 6e plaats voor Geerts en Hollywood.  


