
 

 

 Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

 E-mail: fra.giesbers@gmail.com 

Colofon  

Het dorpsjournaal wordt uitgege-

ven door Dorpscoöperatie 

“Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretariaat@samen1Westerbeek.nl 

 

Kopij inleveren: 

Vóór zondag 19:00 uur  

Via emailadres: 

fra.giesbers@gmail.com 

 

Het dorpsjournaal is een medede-

lingenblad 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 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. 8   17 feb - 23 feb 2019 

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

6de  Zondag door het  jaar 

Weekend 16/17 februari: geen vieringen in Westerbeek 

 

7de  Zondag door het  jaar 

Weekend 23/24 februari: geen vieringen in Westerbeek 

 

Zondag 24 februari, 10.30 uur: 

Familiemis in de kerk van Sint Anthonis 

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

‘Geef voor je kerk’. 
 
 
 

 
Een bijdrage kunt u overmaken 
naar de rekening van ONZE 
kerk en wel naar rekeningnum-
mer: 
NL12RABO0140290745 Pa-
rochie 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 

OUD PAPIER ZATERDAG 16 FEBRUARI 

Zaterdag 16 februari tussen 9.00 uur en 12.00 uur 

kan het papier worden ingeleverd bij de containers 

nabij het sportpark! 

Medewerkers: Helm Janssen, Willem van Loon, 

Teun Custers 
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NIEUWSBRIEF 2019 
secretariaat@samen1westerbeek.nl / 

www.s1w.nl 

 

BESTUURSLEDEN  EN/OF  LEDEN VOOR 

HET KWARTAALOVERLEG. 

Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek zoekt nieuwe, enthousias-

te leden die zich willen inzetten voor het wel en wee van Wester-

beek. Met klem doen we ook een beroep op jonge mensen met 

een verfrissende kijk op het dorpsgebeuren en die met ons willen meedenken aan de ver-

dere ontwikkeling van Westerbeek. De luxe om stil te zitten kunnen we ons niet veroorlo-

ven want ook wij krijgen te maken met vergrijzing/krimp met daaruit voortvloeiend diver-

se zaken, die van grote invloed kunnen zijn op de leefbaarheid van ons mooi dorp. Daarom 

zit Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek niet stil, maar is actief in overleg met gemeente 

en andere instanties, om de leefbaarheid van ons dorp te garanderen. In het verleden is er 

veel gesproken over speelplekken en/of straatstenen, maar nu spelen er ook grotere belan-

gen zoals het opstellen van een DORPSONTWIKKELINGSPLAN. Een toekomstig plan 

met veel investeringen, die gericht zijn op het leefbaar houden van ons dorp. Daarom doen 

we een beroep op een ieder van jullie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meld je dan aan en denk en beslis voortaan mee! Voor meer informatie kunt u terecht bij 

de leden van het bestuur. Naast het DB van S1W bestaat het Kwartaal Overleg uit onaf-

hankelijke leden en vertegenwoordigers van verenigingen en werkgroepen. 

Aanmelden kan via secretariaat@samen1westerbeek.nl 

“WIL JIJ OOK HET 

BESTE 

VOOR 

WESTERBEEK?” 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.s1w.nl
mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
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K.B.O. KIENEN  

Voor alle leden maar ook niet-leden   

0p woensdag 20 februari 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.  

BOERENBRUILOFT 2019 
  
Eindelijk is het boerenbruidspaar van 2019 bekend!!! 

Martijn Verbakel en Sandy Nooijen 

worden op 5 maart om 16.00 uur in de onecht verbonden. 
Tenminste … als zij alle bezwaren weg kunnen werken. 
Wie bezwaar wil maken tegen dit voorgenomen huwelijk, kan dit aangeven door te mailen 
(maarten.nancy@hetnet.nl), te appen/bellen (06 51074120) naar Ambtenaar Nancy en haar veldwachter 2.0, of 
door een brief in de brievenbus te stoppen (Loonseweg 32). 
Alle soorten bezwaren zijn welkom; door jong en oud, kleine stukjes of grootse, van een serieus iets tot een lach-
wekkende sketch! 
Het mag uiterlijk 7 minuten duren en moet vóór 23 februari binnen zijn. 
Doe jullie best om er samen een gezellige carnavalsmiddag van te maken! 
Tas op!!!  Ambtenaar Nancy en 2.0 

GESLAAGDE 

PRONKZITTINGEN 
Een heleboel mensen hebben 

het weer mogelijk gemaakt dat 

wij hier in ‘t Tusriek kunnen 

zeggen, dat we weer een gewel-

dige Pronkzitting gehad hebben. 

Daar zijn we heel erg trots op. 

Heel veel mensen van eigen bo-

dem, maar ook van buiten de 

dorpsgrenzen: licht, geluid, ka-

pel, artiesten en alles wat je 

maar kunt bedenken, om alles 

te laten slagen. Op de laatste 

zaterdag is bekend geworden 

wie er op Carnavalsdinsdag in 

de Plaggehut, door onze ambte-

naar Nancy Verheijen met haar 

veldwachter 2.0 Rob van den 

Oever in het onofficiële huwe-

lijksbootje stappen, en dan we-

derom volgens de vernieuwde 

boerenbruiloft 2.0! Martijn Ver-

bakel en Sandy Nooijen zijn ons 

nieuwe boerenbruidspaar, ieder-

een is welkom op 5 maart. We 

starten om 16:00 en gaan er 

weer een heel mooi feest van 

maken! 

Tijdens de eerste zaterdag is 

bekend geworden dat Bertie van 

Kempen de Ere Tusstèker van 

het jaar 2019 is geworden. Met 

een prachtig gedicht werd al 

snel duidelijk dat Bertie dit jaar 

de eer heeft. 

Zondag waren we te gast bij de 

Boezels op hun pronkzitting 

waar het nieuwe Jeugdprinsen-

paar is uitgekomen. We gaan 

een kei mooie carnaval hebben 

met Aron Verstegen en Ben-

the Pietersen als het jeugd-

prinsenpaar van 2019 met als 

motto "Spring, dans en hos, 

want dit jaar gaan we helemaal 

los” 't Was weer 'n keie mooie 

pronkzitting met heel veel 

mooie afwisselende stukjes. 

Mooi ook om te zien dat de jeugd 

uit zichzelf de handjes uit de 

mouwen heeft gestoken bij het 

opruimen! 

Het waren weer zeer geslaagde 

avonden, daarom alle mensen 

die hun steentje daar aan bijge-

dragen hebben heel erg BE-

DANKT. Zaterdag 23 februari 

zal de Raad de Tuskrant rond 

komen brengen, de Tusredactie 

heeft weer haar uiterste best 

gedaan om de krant weer kei 

mooi te maken en op tijd af te 

krijgen. 

 

En onder ’t motto van prins Gijs 

d’n 1e en prinses Eline 

“Mit dees daag loaten we de au-

to stoan, zodat we mit z'n alle 

feesten kunnen goan." 

Zien we iedereen weer terug 

met de carnaval.     Tas op! 

mailto:maarten.nancy@hetnet.nl
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 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 

 Westerbeekse Boys 1 – Excellent 3 afg   

Zat 16 feb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W’beek 

JO19-1 Hapse Boys JO19-1 

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

JO17-1 SJO Vianen Vooruit HBV JO17-1 

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

JO15-1 Excellent/SVS/WB JO15-1 

JO15-2 DSV JO15-2G 

JO13-1 Festilent JO13-1G 

JO13-2 SIOL JO13-2G 

JO11-1 Hapse Boys JO11-1G 

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

JO10-1 SIOL JO10-1G 

JO10-2 Sambeek JO10-1 

JO9-1 Venhorst JO9-1 

JO8-1 Excellent/SVS/WB JO8-1G 

JO7-1/2Estria/GVV'57/SCV'58 JO7-1/2G 

JO7-3 Excellent/SVS/WB JO7-3 

SVS/Excellent/WB JO19-1 

Gassel JO19-1 

Excellent/SVS/WB JO17-1 

DSV JO17-2 

Sporting S.T./SVEB JO15-1 

SVS/Excellent/WB JO15-2G 

Excellent/SVS/WB JO13-1 

SVS/Excellent/WB JO13-2G 

SVS/Excellent/WB JO11-1G 

Leunen JO11-2 

SVS/Excellent/WB JO10-1 

Excellent/SVS/WB JO10-2 

Excellent/SVS/WB JO9-1 

SES JO8-1 

SVS/Excellent/WB JO7-1/2 

Volharding JO7-1/2 

14:30 

14:30 

13:30 

14:30 

12:30 

11:15 

11:00 

13:00 

09:30 

10:30 

10:30 

09:30 

10:15 

09:30 

09:00 

09:30 

Datum              Wedstrijd     Aanwezig Aanvang 

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

24-02-2019 DSV 8 – Westerbeekse Boys 1   11:00  12:00 

10-03-2019 Olympia’18 7 – Westerbeekse Boys 1  11:00  12:00 

17-03-2019 Westerbeekse Boys 1 – vv Holthees 2  09:45  10:30 

24-03-2019 Volharding 4 – Westerbeekse Boys 1  11:00  12:00 

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 

za 30 mrt toneel Toneelgroep Westerbeek 

zo 31 mrt toneel Toneelgroep Westerbeek 

vr 5 apr JOW 

vr 5 apr toneel Toneelgroep Westerbeek 

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 

ma 17 jun KO-vergadering S1W 

wo 19 jun Kienen KBO 

vr 28 jun JOW 

vr-ma 5-8 jul KERMIS Westerbeek 

wo 17 jul Kienen KBO 

za 20 jul Oud papier-actie 

za 17 aug Oud papier-actie 

wo 21 aug Kienen KBO 

za 14 sep 25 jaar GRAS 

zo 15 sep 25 jaar GRAS 

wo 18 sep Kienen KBO 

za 21 sep Oud papier-actie 

wo 16 okt Kienen KBO 

za 19 okt Oud papier-actie 

ma 21 okt KO-vergadering S1W 

vr 25 okt PROMS ‘Metropeelorkest’ 

za 26 okt PROMS ‘Metropeelorkest’ 

za 16 nov Oud papier-actie 

wo 19 nov Kienen KBO 

za 14 dec Vrijwilligersavond bij Dinges S1W 

wo 18 dec  Kienen KBO 

za 21 dec Oud papier-actie 

za 21 dec Kerstconcert Metropeelorkest 


