
 

 

 Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

 E-mail: fra.giesbers@gmail.com 

Colofon 

Het dorpsjournaal wordt uitgegeven 

door Dorpscoöperatie 

“Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretariaat@samen1Westerbeek.nl 

 

Kopij inleveren: 

Vóór zondag 19:00 uur  

Via emailadres: 

fra.giesbers@gmail.com 

 

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 

48e jaargang  no. 27   30 juni - 6 juli 2019 

A.S. VRIJDAG LAATSTE ACTIVITEIT JOW  van dit seizoen 

Vieringen 

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

13e  zondag door het jaar 

Weekeinde 29/30 juni: geen viering in Westerbeek 

 

14e zondag door het jaar 

Weekeinde 6 /7 juli: geen viering in Westerbeek. 

Hallo JOW, 

 

aanstaande vrijdag, 28 juni, 

is al weer de laatste 

activiteit van het seizoen. 

Zoals altijd is deze op het 

sportveld, 18.30-21.00. 

De kids uit groep 8 zijn 

natuurlijk ook weer 

uitgenodigd om lekker mee 

te komen doen. 

Zorg dat je (sportieve) 

kleding nat/vies mag worden 

en neem eventueel een 

handdoek/droge kleren mee. 

 

Tot vrijdag allemaal! 

Sjaak van den Oever 

& 

 Tilly Cox 
 

trouwen op zaterdag 29 juni 2019. 

 

De huwelijkssluiting is thuis om 12.00 uur in onze tuin. 

Aansluitend is er receptie van 14.00 uur tot 15.30 uur 

bij café „Dinges‟. 

 

Wij wensen Sjaak, Tilly en familie 

een  feestelijke dag toe 

en veel geluk en gezondheid voor de toekomst 
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Sint Matthiasgilde komt 

naar Westerbeek 
 

Op 21 juli 2019, tijdens het Westerbeekse 

Oogstfeest, zal het gilde uit Oploo laten zien wat 

zij in huis hebben met als doel de mensen uit 

Westerbeek en omgeving enthousiast te maken 

voor het gilde. Wij willen immers leden werven 

om het voortbestaan van het gilde te 

waarborgen. 

 

Sinds 1 januari 2019 is er nogal wat veranderd 

bij het gilde. Zo kunnen dames nu volwaardig lid 

worden (voor het eerst sinds de oprichting in 

1652!) en zijn steunende leden en inwoners van 

Westerbeek en omgeving nu ook welkom. Het 

gilde wil actiever naar buiten treden en nieuwe 

leden werven om haar continuïteit te 

waarborgen. 

 

Naast vendel- en tromdemonstraties heeft 

iedereen ook de gelegenheid zelf te vendelen of 

trommelen, onder begeleiding van ervaren 

vendeliers en tamboers. Ook kan iedereen, die 

capabel geacht wordt met een buks te kunnen 

schieten, de „Dagkoning van d‟n Twist‟ worden 

door het laatste spijltje 

van de roos door te 

schieten. 

Kortom, 21 juli belooft 

een interessante en 

leuke dag te worden die 

een bezoek waard is. 

Hopelijk zien we elkaar 

in Westerbeek. 

 

Schuttersgilde 

Sint Matthias Oploo  
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“Jubilarissen in Concert” 

aanstaande zondag 30 juni in de Speultuin 
Aanstaande zondagmorgen zullen de twee 

jubilerende muziekverenigingen uit onze 

gemeente zich laten horen in Openluchttheater 

de Speultuin in Oploo. Tijdens dit concert 

zullen Muziekvereniging St. Cecilia uit Sint 

Anthonis, die dit jaar haar 100-jarig bestaan 

viert, en onze Oplose Muziekvereniging 

Excelsior, die dit jaar 110 jaar bestaat, een 

gevarieerd programma laten horen.  

De kenners onder u kennen de verschillen 

tussen de twee orkesten; St. Cecilia is een 

harmonieorkest en Excelsior een fanfare. Dat 

is ook goed te horen in de stukken die ze voor u 

gaan spelen. Op het programma van St. Cecilia staan onder andere Desafinado en een 

medley van Queen terwijl Excelsior u laat genieten van het zeer gedragen St. Florian 

Choral en The Greatest Showman. 

Als kers op de taart zullen de beide verenigingen een drietal stukken gezamenlijk 

uitvoeren. U zult dan kunnen genieten van een orkest van ongeveer 80 muzikanten, iets 

wat zowel voor het publiek als de muzikanten zelf zeer bijzonder zal zijn.  

Het concert begint zondagmorgen om 11.00 uur en zal tot ongeveer 13.15 uur duren. De 

toegang is gratis. U bent allemaal van harte welkom! 

 

Cabaretier Max van den Burg in de Speultuin 

met “Paasbest” op zaterdag 6 juli 
Cabaretier Max van den Burg is een rijzende ster in de wereld van de komieken. Steeds 

meer jonge talenten drukken de neus tegen het venster, zoals bijvoorbeeld Pieter Derks en 

Ronald Goedemondt. Ook Max hoort in dit rijtje thuis. De Volkskrant kopte: “Een belofte is 

opgestaan” en de Theaterkrant sprak over 

een “Feest van herkenning in een 

verrassende comedystijl”  

In zijn jubileumshow “Paasbest” 

confronteert hij zijn publiek ook weer met 

de hedendaagse realiteit waarin iedereen 

zich vaak mooier voordoet dan ie in 

werkelijkheid is. Van Brabantse 

familiefeesten tot Nederlandse Rappers en 

van dronken kakmeisjes tot een bezoek aan 

de biologische markt; Max heeft weinig 

nodig om een zeer herkenbare wereld op te roepen. Max is dynamisch, fantasievol, 

muzikaal en altijd hilarisch! 

U kunt Max kennen als “Ronnie” uit de film „New Kids Nitro‟ en anders wel van een 

kinderfilm of een Tv-commercial (Batavus, Cup-a-soup, KFC). 

Op zaterdag 6 juli is deze „rising star‟ in Oploo te bewonderen in Openluchttheater de 

Speultuin. De show begint om 20.30 uur en kaarten a € 12,50 zijn vanaf heden te koop bij 

Spar Jaegers en via internet www.graancirkeloploo.com. Zorg dat u dit niet mist! 

Ontmoet, luister en beleef het in De Speultuin! 
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ACTIVITEITEN-KALENDER   * nieuwe activiteit 

wo 26 jun Dagfietstocht KBO 

vr 28 jun JOW 

vr-ma 5-8 jul  

  KERMIS Westerbeek 
wo 17 jul Kienen KBO 

za 20 jul Oud papier-actie 

zo 21 juli Westerbeekse Oogstdag 

  “De Twisse Dorsers” 

wo 24 juli Busreis KBO 

za 17 aug Oud papier-actie 

*wo 21 aug ‘Samen eten’ bij Dinges 

wo 21 aug Kienen KBO 

wo 4 sep Dagfietstocht KBO 

*wo 11 sep ‘Samen eten’ bij Dinges 

za 14 sep 25 jaar GRAS 

zo 15 sep 25 jaar GRAS 

wo 18 sep Kienen KBO 

za 21 sep Oud papier-actie 

*wo 2 okt ‘Samen eten’ bij Dinges 

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‟ 

*wo 13 nov ‘Samen eten’ bij Dinges 

za 16 nov Oud papier-actie 

wo 19 nov Kienen KBO 

*wo `11 dec ‘Samen eten’ bij Dinges 

za 14 dec Vrijwilligersavond bij Dinges S1W 

wo 18 dec  Kienen KBO 

za 21 dec Oud papier-actie 

za 21 dec Kerstconcert Metropeelorkest 

Hallo Kinderen van groep 1 tot en met 
groep 8!!! 

  
De “KERMIS” is weer in aantocht! 
Op zaterdag 6 juli organiseren wij weer 
een spellenmiddag van 11.00 uur tot 
15.00 uur. 
Natuurlijk wil jij daar ook aan mee doen!!! 
Geeft jezelf op bij Marli van Mil via een 
appje of een telefoontje. ( 06 51 1749 96) 
Graag je naam en in welke groep je zit 
op school. 
Tot dan en zet je beste beentje voor!!! 
  
Groetjes van de Kermiscommissie 

Op zondag 7 juli is het weer tijd voor de 
jaarlijkse Dorps-BBQ tijdens de Kermis!! 
 
Wil je mee genieten van een lekker stukje 
vlees en een heerlijk rauwkostbuffet? 
 
Geef je dan op bij café Dinges. Dit kan via 
app ( 06 123 767 230), via mail 
(info@cafedinges.nl) of per telefoon (384230) 

Prijs van de BBQ: 
Volwassenen  € 12,00 
Kinderen tot en met 12 jaar € 7,00 
Kinderen onder 8 jaar € 4,00 
Opgeven kan tot 1 juli!! 
  
Graag tot dan!! 

mailto:info@cafedinges.nl


 

 


