
 

 

• 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. 34   18 aug - 24 aug 2019 

WEEKEND 14 EN 15 SEPTEMBER 25 JAAR GRAS 25 JAAR GRAS 

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

20ste  zondag door het jaar. 

Weekend 17/18 augustus: geen viering in Westerbeek. 

 

21ste zondag door het jaar. 

Weekend 24/25 augustus: geen viering in Westerbeek. 

OUD PAPIER ZATERDAG 17 augustus 

Zaterdag 17 augustus tussen 9.00 uur en 12.00 

uur kan het papier worden ingeleverd bij de con-

tainers nabij het sportpark! 

Medewerkers:  vv.Westerbeekse Boys 

Bart van de Oever, Ricardo Knoops, Jos Claassen                     

POLITIEBERICHTEN 

WESTERBEEK JUNI-JULI 2019 
 

Op 21 juni vond op de kruising Nieu-

weweg-Hondsbergweg een verkeers-

ongeval plaats. De bestuurder van 

een voertuig dat over de Hondsberg-

weg reed, richting Boveneind, zag 

een bestuurder over het hoofd die op 

de Nieuweweg reed. Door een uit-

wijkmanoeuvre raakte de bestuurder van het eerstgenoemde voer-

tuig van de weg, ramde een verkeersbord en kwam vervolgens in 

een naast de weg gelegen sloot tot stilstand. Er vielen geen ge-

wonden.  

Op diverse locaties in en rond Westerbeek zijn snelheidscontroles 

uitgevoerd. De hoogst gemeten snelheid was 99 km/u waar 60 was 

toegestaan. 

Mocht u naar aanleiding van één of meerdere meldingen informa-

tie voor ons hebben, dan kunt u met ons contact opnemen via on-

derstaande contactgegevens. Wij horen graag van u. 

Hans Ooms en Rachel Rongen 

Wijkagenten 

Telefoon: 0900-8844 

Email: Wijkagent-sintanthonis.maas-en-leijgraaf@politie.nl 

Heeft u met spoed politie nodig? Bel dan svp 112. 
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  Over een maand is het zo ver: Dan vieren we het 25 

jarig bestaan van GRAS Westerbeek op het evene-

mententerrein aan de Stevensstraat. Op 14 en 15 

september zijn er verschillende activiteiten voor 

jong en oud.  Op zaterdagavond trappen we af met 

een Drive-for-Beer race. Wat het precies is verklap-

pen we nog niet, maar om deel te nemen heb je al-

leen een rijbewijs en een bijrijder nodig. Inschrij-

ving is gratis! Daarna hebben we in de feesttent 

live muziek van de band We Are The Message. De-

ze band won de JOW Battle of the Bands van 2018 

en ze komen graag terug naar Westerbeek om met 

ons een feestje te bouwen. Zondag is de finale van 

het NK Gazonmaaier-racen en ook dit jaar weer de 

achteruitrijrace. Inschrijven kan nog. Daarnaast 

organiseert MC Mahlzeit ook weer een motorrit 

voor de liefhebbers, let op: dit jaar op zondag. Ui-

teraard is er ook voldoende te beleven voor de jon-

gere gasten onder ons. ’s Avonds is er een live DJ 

om dit gezellige weekend samen met ons af te slui-

ten.  Voor meer informatie kijk op 

www.graswesterbeek.nl en dan zien we jullie graag 

terug op zaterdag 14 en zondag 15 september!  
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za 17 aug Oud papier-actie 

wo 21 aug ‘Samen eten’ bij Dinges 

wo 21 aug Kienen KBO 

wo 4 sep Dagfietstocht KBO 

ma 9 sep Bestuursvergadering S1W 

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 

ma 14 okt Bestuursvergadering S1W 

wo 16 okt Kienen KBO 

za 19 okt Oud papier-actie 

ma 21 okt KO-vergadering S1W 

vr 25 okt PROMS ’Let’s Twist again 2.0’  

  Metropeelorkest 

za 26 okt PROMS ’Let’s Twist again 2.0’  

  Metropeelorkest 

ma 11 nov Bestuursvergadering S1W 

wo 13 nov ‘Samen eten’ bij Dinges 

za 16 nov Oud papier-actie 

wo 19 nov Kienen KBO 

ma 9 dec Bestuursvergadering S1W 

wo 11 dec ‘Samen eten’ bij Dinges 

vr 13 dec Jubileum CSTT 

“Fien op avontuur” in de 

Speultuin voor het hele 

gezin op laatste 

vakantiezaterdag 
Na een fantastische show van Max van den 

Burg afgelopen zaterdag in ons openluchtthea-

ter, die ondanks de lichte regen bleef boeien van 

begin tot het einde, is er nu een korte vakantie-

stop in “de Speultuin”.  

Maar op de laatste zaterdag van de vakantie, 17 

augustus, starten we weer met het tweede gedeelte van dit theaterseizoen. Dan zal theater-

groep “Pluk je lach” een speciaal voor ons theater geschreven kindertoneelvoorstelling op 

het podium brengen, waarbij de kinderen op jacht gaan naar een schat. 

De voorstelling getiteld “Fien op avontuur”, vertelt het verhaal over het vrolijke, maar on-

deugende meisje Fien. Fien heeft zomervakantie en verveelt zich al dagen. Ze wil graag bui-

tenspelen, maar dat mag niet van haar moeder omdat ze dan vies wordt. Op een dag is ze 

het zo zat dat ze besluit een groot gat te graven in de tuin, zodat ze lekker vies wordt! Tot 

haar verbijstering vindt ze in de tuin een mysterieuze schatkaart. Samen met de kinderen 

gaat ze op zoek naar de schat. Een interactieve kindervoorstelling met originele liedjes ge-

schikt voor het hele gezin! 

Dus papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, neem je (klein-) kinderen op zaterdagmiddag 17 augus-

tus mee naar het openluchttheater in Oploo. De show begint om 14.30 uur en de tickets kos-

ten € 5 per persoon (tot 1 jaar gratis). Tickets zijn vanaf vandaag verkrijgbaar via 

www.graancirkeloploo.com of bij SPAR Jaegers Vloetweg 6 in Oploo. 

 

Ticketverkoop cabaretvoorstelling “In de lift” van Marlon Kicken 
Ook voor de laatste voorstelling van dit seizoen op zaterdag 31 augustus zijn nu reeds een 

groot aantal tickets verkocht via internet: 

www.graancirkeloploo.com. Maar vanaf heden zijn de 

tickets ook te verkrijgen via SPAR Jaegers. Marlon Kic-

ken zit in de lift en dat is te merken aan de animo voor 

zijn voorstellingen. Dus als u weer een avondje wilt la-

chen met deze meest goedlachse Brabantse cabaretier, 

moet u beslist nu uw tickets gaan kopen om teleurstel-

lingen te voorkomen. 
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 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
MEDEDELINGEN 
OUD PAPIER ZATERDAG 17 augustus 

Zaterdag 17 augustus tussen 9.00 uur en 12.00 uur kan het papier worden 

ingeleverd bij de containers nabij het sportpark! 

Medewerkers:  vv.Westerbeekse Boys: Bart van de Oever, Ricardo Knoops, 

Jos Claassen                      

 

Excellent / SVS / Westerbeekse Boys  
Start jeugdtrainingen 

Maandag 19 augustus starten alle jeugdtrainingen weer. 

  

Kick-off 

Op zaterdag 17 augustus hebben we de zgn. Kick off van het seizoen op het sportpark van 

Excellent voor alle jeugdteams. Alle teams hebben een activiteit in de kantine en een acti-

viteit op het sportpark. Ieders aanwezigheid op deze dag is van groot belang. Binnenkort 

zullen alle jeugdleden, trainers en leiders hier een uitnodiging voor ontvangen. 

  

Inlooptraining - Voetbal ook mee!! 

Op woensdag 21 en 28 augustus en op woensdag 4 september organiseren Excel-

lent/SVS/Westerbeekse Boys een inlooptraining voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar. 

Wil je kennismaken met voetbal kom dan ook. Samen met de jongens en meisjes die al lid 

zijn van de verenigingen Excellent, SVS en Westerbeekse Boys, gaan we gezamenlijk een 

uurtje trainen. De training is van 18:15 tot 19:15 uur. 

Voor meer info kun je bellen naar Ursela Verberk, tel. 384090. 

Ook volgend seizoen 

gaan bij VCP de 

heren weer actief aan 

het volleyballen. 

 
We zijn een gemêleerd team waarin de 

jongste 25 jaar is en de oudste de 70 ge-

passeerd is. Natuurlijk zijn we niet allemaal even goed, maar we doen wel allemaal ons 

best. Dat maakt het zo leuk. We trainen een keer per week op donderdag van 20.30 -22.00 

uur in d’n Oploop en daarlangs spelen we nog wedstrijden in Cuijk, ongeveer een keer per 

maand. Voor komend seizoen kunnen we nog wel wat versterking gebruiken. We starten 

weer na de zomervakantie en dan kun je een aantal keren gratis meedoen om te kijken of 

het iets voor je is. Volleybal-ervaring is niet noodzakelijk, maar wat “balgevoel“ is natuur-

lijk wel handig. 

 

Wil je graag meedoen of wat meer informatie, bel Thijs 383375 of Huub 383232. 

Via de mail kan natuurlijk ook raaijmakers78@gmail.com of hwvogels@hetnet.nl 

 

VOLLEYBALEN BIJ HEREN 2 WWW.VCPOPLOO.NL  


