
 

 

 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. 15   7 apr - 13 apr 2019 

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

5e  Zondag van de vasten 

Weekeinde 6/7 april: geen viering in Westerbeek 

 

Palmzondag  

Zondag  14 april: Palmpasenviering,  gezinsviering.    

 

 

KBO-Westerbeek organiseert voor iedereen die geïnteresseerd is, 

een workshop  

Paas-/Lente bloemstuk maken onder leiding van Mirjam Swinkels. 

De workshop vindt plaats in de Schans, Westerbeek op maandag 

15 april. 

De kosten bedragen € 15,- (voor niet leden € 17,50) inclusief mate-

riaal en kopje koffie/thee. 

Graag opgeven vóór 20 maart en geef even uw voorkeur aan voor 

de middag (13.30 uur) of avond (20.00 uur).  

Opgeven bij: Maria van den Oever, per telefoon: 384236  

of per mail: mvandenoevernooijen@gmail.com 

PAAS-/LENTE 

BLOEMSTUK MAKEN 

SOLISTEN 

CONCOURS 
 

Zondag 7 april vindt in De Schans in Westerbeek het gemeente-

lijk solistenconcours plaats. Muzikanten van 

diverse gemeentelijke verenigingen zullen 

deelnemen. De organisatie is in handen van 

het Metropeelorkest. 

De aanvang is 9.00 uur. 

mailto:mvandenoevernooijen@gmail.com
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Boezels   paasactie 

Boezels   paasactie 

Hallo inwoners van Westerbeek, 

Op zaterdag 13 april houden we onze 

Jaarlijkse paasactie.  

U kunt ons vanaf 9.30 uur aan de deur  

verwachten om eieren te verkopen. 

Met de opbrengst van deze paasactie kunnen we voor onze boezelkinderen weer 

leuke activiteiten organiseren.  

Wij wensen iedereen alvast fijne paasdagen. 

De boezelleiding 

De Avondwake vond plaats op 

vrijdag 29 maart. 

De uitvaartdienst vond plaats op 

zaterdag 30 maart in de 

parochiekerk H. Hart van Jezus 

te Westerbeek. 

 Aansluitend werd Jo begraven bij 

Jan op het R.K. Kerkhof 

te Westerbeek 

 

Wij wensen Sandra, Frank, 

de kinderen en verdere familie heel 

veel sterkte toe. 

Speel, leer & ontwikkel op deze 

agrarische kinderopvang. 

BSO Westerbeek gaat starten! 
Beste ouders/verzorgers, 

Vanaf het nieuwe schooljaar per 19 augustus 2019 zal de Speelhoeve starten met 

BSO opvang bij de Zonnewijzer te Westerbeek. 

Onze BSO biedt ruimte voor 20 kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar. 

Op de volgende dagdelen: 

 Maandag 14:00u tot 18:00u 

 Woensdag 14:00u tot 18:00u 

 Donderdag 14:00u tot 18:00u 

(bij voldoende animo start voorschoolse opvang op bovenstaande dagen, geef interesse 

aan bij inschrijfformulier) 

Vanaf heden kunt u uw zoon en/of dochter inschrijven via: 

https://www.kdvdespeelhoeve.nl/aanmelden 

Er zal in juni 2019 een informatieavond volgen. Maar twijfelt u om uw 

kind in te schrijven, kijk gerust op onze site www.kdvdespeelhoeve.nl 

voor bijvoorbeeld onze visie, tarieven e.d. of neem vrijblijvend contact 

met ons op met uw vragen en wacht niet tot de informatieavond. 

Wellicht zijn uw vragen direct beantwoord. 

 06 51 82 42 48   info@kdvdespeelhoeve.nl 
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Aanstaande zaterdag Lenteconcert 

in de ‘Oude Heerlijkheid’ 
 

Zaterdag 6 april organiseert Muziekvereniging 

Excelsior traditiegetrouw een voorjaarsconcert, 

dit jaar onder de titel “Lenteconcert”. Maar liefst 

3 fanfarekorpsen zullen deze avond van zich la-

ten horen in de Oude Heerlijkheid. 

Het spits wordt afgebeten door Fanfare Sint 

Lambertus uit Lith, het dorp aan de rivier. Onder leiding van dirigent Koert Dirks spelen 

zij onder andere een medley van Michael Bublé. Daarna zal de gastheer, het fanfarekorps 

van Muziekvereniging Excelsior onder de leiding van Hans Thijssen het podium betreden 

en u ondermeer laten genieten van het sprookje van Ratatouille. De avond wordt afgesloten 

door Fanfare “Willen is Kunnen” uit Geffen die met Geerd Doomen op de bok u meevoert 

naar de filmset van Indiana Jones. 

Reden genoeg om uw zaterdagavond niet op de bank voor de TV door te brengen, maar in de 

Oude Heerlijkheid onder het genot van een drankje en een goed stuk blaasmuziek. 

Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.  

U bent allen van harte welkom. 

NIEUWSBRIEF 2019 
secretariaat@samen1westerbeek.nl / 

www.s1w.nl 

LIDMAATSCHAP 
Voor € 15,- (per jaar/per adres) bent u lid van de dorpscoöperatie “Samen 1 Westerbeek” en wij streven er naar om voor 

leden, maar ook voor de overige inwoners vele zaken te regelen en samen met werkgroepsleden te organiseren. Hierbij 

moet u onder andere denken aan: schaatsbaantje, Opschoondag, paasvuur, Koningsdag, Kermis, Dorpsommetje, Wes-

terbeek Wandelt, feestverlichting, sinterklaasfeest, W.E.L. zonnedak, zelfsturing, Westerbeek 100 jaar, enz. Er zijn o.a. 

ook contacten met de gemeente over dorpsontwikkelingsplan, woningbouw, vitale kernen, (verkeers)veiligheid, openbare 

ruimte en onze leefomgeving. Wekelijks verschijnt er huis aan huis en op de website het dorpsjournaal. 

 
De moeite waard om lid te worden en laat uw stem horen! 

Aanmeldformulier: https://www.samen1westerbeek.nl/dorpscooperatie/ of vraag er een aan. 
 

 

IN VRIJHEID KIEZEN 
 

Op zaterdag 4 mei 2019 vindt in Westerbeek de Gemeentelijke Do-
denherdenking plaats. Onder het thema van dit jaar: In vrijheid kie-
zen, zullen wij om 20:00 uur gezamenlijk twee minuten stil zijn. Het 
programma m.m.v. het Metropeelorkest t.z.t. in het dorpsjournaal 
geplaatst worden.  

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.s1w.nl
https://www.samen1westerbeek.nl/dorpscooperatie/
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 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 

 Westerbeekse Boys 1—SSS’18  4    1-2   

Zat. 06/04  

 

 

 

 

 

 

 

 

W’beek 

 

JO19-1 Juliana Mill JO19-1 

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

JO17-1 VCO JO17-1G 

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

JO15-1 Excellent/SVS/WB JO15-1 

JO15-2 SV Venray JO15-4 

JO13-1 Volkel JO13-1G 

JO13-2 V.V. Achates JO13-2G 

JO11-1 Juliana Mill JO11-1G 

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

JO10-1 SV Venray JO10-2 

JO10-2 Heijen JO10-1 

JO9-1 Gemert JO9-1 

JO8-1 SV DWSH'18 JO8-1 

JO7-1/2 Festilent JO7-1G 

JO7-3 Excellent/SVS/WB JO7-3 

SVS/Excellent/WB JO19-1 

VCO JO19-1 

Excellent/SVS/WB JO17-1 

SV DWSH'18 JO17-1 

MVC'19 JO15-2 

SVS/Excellent/WB JO15-2G 

Excellent/SVS/WB JO13-1 

SVS/Excellent/WB JO13-2G 

SVS/Excellent/WB JO11-1G 

Merselo JO11-1G 

SVS/Excellent/WB JO10-1 

Excellent/SVS/WB JO10-2 

Excellent/SVS/WB JO9-1 

Excellent/SVS/WB JO8-1G 

SVS/Excellent/WB JO7-1/2 

Sambeek JO7-1 

15:30 

14:30 

13:00 

14:30 

12:30 

09:30 

11:30 

12:00 

10:45 

10:30 

10:00 

09:30 

10:00 

09:45 

09:30 

09:30 

Datum              Wedstrijd     Aanwezig Aanvang 

07-04-2019 Westerbeekse Boys 1 – Olympia’18 7  09:45  10.30 

14-04-2019 Stormvogels’28 3 – Westerbeekse Boys 1 10:00  11:00 

vr 5 apr JOW 

vr 5 apr toneel Toneelgroep Westerbeek 

zo 7 apr Gemeentelijk Solistenconcours 

  in De Schans 

wo 10 apr ‘Samen eten’ bij Dinges 

za 13 apr Oud ijzer actie 

za 13 apr Paasactie De Boezels 

wo 17 apr Kienen KBO 

za 20 apr Oud papier-actie 

zo 28 apr  JOW ‘Battle of the bands’ 

wo 1 mei ‘Samen eten’ bij Dinges 

*za 4 mei Gemeentelijke dodenherdenking W’beek 

wo 15 mei Kienen KBO 

za 18 mei Oud papier-actie 

vr/za 24/25 mei Jow’s Overnachting 

do 30 mei Boezelkamp (t/m 2 juni)  

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 

 

OUD IJZER 

ACTIE  

Zaterdag 13 april wordt de jaarlijkse oud 

ijzer actie gehouden. Vanaf 9.00 uur halen 

medewerkers van vv. Westerbeekse Boys en 

“Metropeelorkest” het ijzer bij u op! Accu’s 

worden ook opgehaald. 

(géén banden, koelkasten en diepvriezers) 

Graag uw medewerking! 

Tot zaterdag 13 april! 

 

Voor inlichtingen/informatie: 

Toon Bardoel, 06 23782723 


