48e jaargang no. 36

1 sep - 7 sep 2019

DORPSJOURNAAL
• Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur.
• E-mail: fra.giesbers@gmail.com

*ma-vr 2-7 sep Donateursactie Metropeelorkest
Colofon
Het dorpsjournaal wordt uitgegeven door Dorpscoöperatie
“Samen1Westerbeek”
Informatie:
secretariaat@samen1Westerbeek.nl

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

22ste zondag door het jaar.
Weekend 31 aug/1sept: geen viering in Westerbeek.

Kopij inleveren:
Vóór zondag 19:00 uur
Via emailadres:
fra.giesbers@gmail.com

23ste zondag door het jaar.
Weekend 7/8 september: geen viering in Westerbeek.

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

vrijdag 25 oktober
PROMS ’Let’s Twist again 2.0’

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

Metropeelorkest
zaterdag 26 oktober
PROMS ’Let’s Twist again 2.0’

Metropeelorkest
Zaterdag-/weekendhulp
Nertsenbedrijf
Wij zijn op zoek naar een zaterdag-weekendhulp
voor ons Nertsenbedrijf in Westerbeek. Enige feeling met dieren is
gewenst. Leeftijd niet belangrijk.
Heb je interesse of wil je meer informatie,
bel fam. Peters, 0626350399

Van 2 tot 7 september houdt het
METROPEELORKEST haar jaarlijkse
donateursactie.
Het METROPEELORKEST houdt in de week van 2 september
haar jaarlijkse donateursactie in Westerbeek. De opbrengst van
deze donateursactie wordt volledig geïnvesteerd in zaken die de
vereniging levend houden, zoals de zeer belangrijke jeugdopleiding
en de aanschaf van muziekinstrumenten en
aanverwante zaken. Wij hopen dat u iets
voor ons kunt betekenen. De enveloppe
hebt u onlangs ontvangen. Misschien gemakkelijk om deze gevuld klaar te leggen.
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GRATIS
OPEN
MUZIEKLES
Vrijdagmiddag 30 augustus van 14.15 tot 14.45 uur organiseert
HET METROPEELORKEST (in De Schans) een gratis open muziekles. Deze is met name
bedoeld voor alle kinderen vanaf groep 4. En is speciaal gericht op AMV (Algemene Muzikale Vorming). Het is een leuke kennismakingsles voor de AMV, de muziekdocente en er is
na de les voor ouders de mogelijkheid om meer informatie te krijgen.
Sinds vorig jaar geeft muziekdocente Mayke Diepeveen de muzieklessen. Zij heeft haar eigen lesboek geschreven gebaseerd op de Kodály Methode. Tijdens de lessen wordt veel aandacht geschonken aan het leren luisteren naar de muziek. De verschillende ritmes en klanken komen aan bod. Ritmes kun je op veel manieren spelen door bijvoorbeeld heel simpel te
klappen in je handen. Verschillende klanken worden gespeeld op een instrument, zoals
blokfluit en wat denk je van je eigen stem. Door te luisteren naar wat een ander
speelt/zingt en wat je zelf doet creëer je ook nog eens een goed samenspel. Wat later weer
van pas kan komen in een orkest. Bovendien samen muziek maken is veel leuker dan alleen!
Bij voldoende aanmeldingen voor de AMV lessen worden deze gegeven op vrijdagmiddag
van 14.15 tot 14.45 uur in de Schans te Westerbeek.
Geef je het aan Jelle door als je naar de gratis les komt?
Voor meer vragen en/of meer info kun je terecht bij:
Jelle van de Beten
jeugd- en opleidingscoördinator METROPEELORKEST
0485-218747 / 06-23846156
opleidingen@metropeelorkest.nl
Hallo JOW,
De nieuwe datums voor de JOW-avonden
zijn bekend, dus schrijf ze groot in je agenda!
Volgende week meer info over de eerste
avond...

Vrijdag 6 september
Vrijdag 11 oktober
Vrijdag 8 november
Vrijdag 6 december
Vrijdag 10 januari
Vrijdag 28 februari: fruitactie
Vrijdag 13 maart
Vrijdag 3 april
Zondag 3 mei
Vrijdag, zaterdag 5/6 juni: overnachting
Vrijdag 26 juni
De leiding

Openlucht-theater de
Speultuin in Oploo
Zaterdag 31 augustus:
Cabaretvoorstelling “In de lift” van Marlon
Kicken, aanvang 20.30 uur.
Entree € 15,00
Zondag 1 september: Kindertoneelvoorstelling met schatgraven “Fien op avontuur” aanvang 11.00 uur Entree € 5,00
Info: graancirkeloploo.com
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NIEUWSBRIEF
secretariaat@samen1westerbeek.nl
www.samen1westerbeek.nl

INFORMATIEAVONDEN ZONNEDAK
Donderdag 5 en 19 september 2019 // 19:30 uur De Schans

De afgelopen jaren zijn wij bezig geweest met diverse activiteiten op het
gebied van energiebesparende maatregelen en naar mogelijkheden tot
opwekken van energie via zonnepanelen. Verschillende inwoners hebben hun huis extra geïsoleerd door spouwmuurvulling en/of aanpassingen van het dak. Na de eerste informatieavond (november 2017) hebben ook verschillende inwoners zich aangemeld voor postcoderoosregeling en zonnepanelen leggen op een collectief dak.
Wij hebben nu een geschikt dak gevonden. Het dak van onze gymzaal,
een klein dak, maar hiermee willen wij een begin maken om daarna te kijken naar een tweede
dak. Door de toegezegde subsidie en geen dakhuur kunnen wij de prijs voor een energiedeel
laag houden.
Belangstellenden, die zich de afgelopen jaren hebben aangemeld, hebben een email ontvangen
met de vraag of er nog belangstelling is en dit kenbaar te maken. Mocht u zich hebben aangemeld en geen email hebben ontvangen laat dit dan weten.
Op 5 en 19 september wordt een informatieavond gehouden. Tijdens deze informatieavonden
krijgen belangstellenden uitleg over de postcode-roosregeling en deelname hieraan. Hierna
krijgt men op volgorde van aanmelding de mogelijkheid om in te schrijven voor energiedelen.
Hebt u aangegeven belangstelling te hebben en bent u lid van S1W dan ontvangt u van Energiecoöperatie Noord-Brabant een persoonlijke uitnodiging. Zie site S1W.

BELANGSTELLING VOOR EEN WONING?

Reuvers Bouw is op dit moment bezig met het samenstellen van een verkoopfolder. Een folder
met daarin meer informatie over de woningen zoals indeling, afmetingen en prijzen. Op dit moment staat gepland: een rijtje van zes woningen, een tweekapper en twee aan elkaar gekoppelde levensbestendige woningen. Het zijn nog maar ideeën en afhankelijk van de reacties en belangstelling kunnen deze nog worden aangepast. Belangstelling in een woning (kleine woning,
tweekapper of levensbestendige woning) laat je horen. Aanmelden en/of informatie: secretariaat@samen1westerbeek.nl De informatieavond over woningbouw wordt na de vakantie gepland.
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IS UW PC/LAPTOP UP-TO-DATE?
Wellicht heeft u het al via andere bronnen vernomen, uw PC en/of Laptop is aan een update toe!
Zo wordt straks windows-7 niet meer ondersteunt en/of is niet meer veilig genoeg.
Daarnaast is Windows 10 geüpdatet naar een versie die vanaf mei beschikbaar is, maar
nog lang niet overal automatisch is geïnstalleerd.
Vele mensen hebben ook problemen met het instellen van de beveiligingen en/of hebben
meerder programma’s tegelijk lopen waardoor de PC/Laptop erg traag wordt.
Al een jaar geleden hebben we bericht dat WLM (windows live mail) niet meer wordt ondersteunt. Ook deze dient te worden omgezet naar een ander E-mailprogramma.
Tot slot lopen veel mensen tegen een E-mailprobleem aan door een abonnement op Glasvezel en/of verandering van provider.
M.a.w. wellicht heeft u hulp nodig.
Nu zijn de leden van SeniorenWeb en/of KBO redelijk op de hoogte, maar
ook niet leden kunnen worden geholpen.
Heeft u vragen n.a.v. bovenstaande bel gerust 0485 800893

Voetbalvereniging Westerbeekse Boys
Zat. 31 aug
S’beek
S’beek

S’beek

JO19-1 Constantia JO19-1
JO19-2 Excellent/SVS/WB JO19-2
JO17-1 SVS/Excellent/WBoys JO17-1
JO17-2 Olympia'18 JO17-3
JO15-1 Excellent/SVS/WBoys JO15-1
JO15-2 SVS/Excellent/WBoys JO15-2G
JO13-1 Sambeek/Volharding JO13-3
JO13-2 Excellent/SVS/WBoys JO13-2G
JO11-1 Constantia/Menos JO11-1
JO11-2 Excellent/SVS/WBoys JO11-2
JO10-1 Excellent/SVS/WBoys JO10-1
JO9-1 SVS/Excellent/WBoys JO9-1G
JO8-1 Constantia JO8-1G
JO7-1/2
Vrij

Excellent/SVS/WBoys JO19-1
VIOS'38/Toxandria JO19-2
SV United/BVV'27 JO17-1
Excellent/SVS/WBoys JO17-2
Olympia'18 JO15-1
Volharding/Sambeek JO15-3
Excellent/SVS/WBoys JO13-1
ZSV JO13-3
Excellent/SVS/WBoys JO11-1
Ysselsteyn JO11-2
Toxandria JO10-1
Constantia/Menos JO9-1
Excellent/SVS/WBoys JO8-1G

15:00
14:30
14:30
15:00
12:30
11:30
11:30
12:30
11:15
10:30
10:30
09:30
10:00

MEDEDELINGEN
Excellent / SVS / Westerbeekse Boys
Inlooptraining - Voetbal ook mee!!
Op woensdag 21 en 28 augustus en op woensdag 4 september organiseren
Excellent/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.
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*ma-vr
wo
*vr
zo
ma
wo
za
zo
wo
za
wo
*vr
ma
wo
za
ma
vr

2-7 sep
4 sep
6 sep
8 sep
9 sep
11 sep
14 sep
15 sep
18 sep
21 sep
2 okt
11 okt
14 okt
16 okt
19 okt
21 okt
25 okt

za

26 okt

*vr
ma
wo
za
wo
*zo
*vr
ma
wo

8 nov
11 nov
13 nov
16 nov
19 nov
24 nov
6 dec
9 dec
11 dec

Donateursactie Metropeelorkest
Dagfietstocht KBO
JOW-avond
GROEN VAN TOEN, Metropeelorkest
Bestuursvergadering S1W
‘Samen eten’ bij Dinges
25 jaar GRAS
25 jaar GRAS
Kienen KBO
Oud papier-actie
‘Samen eten’ bij Dinges
JOW-avond
Bestuursvergadering S1W
Kienen KBO
Oud papier-actie
KO-vergadering S1W
PROMS ’Let’s Twist again 2.0’
Metropeelorkest
PROMS ’Let’s Twist again 2.0’
Metropeelorkest
JOW-avond
Bestuursvergadering S1W
‘Samen eten’ bij Dinges
Oud papier-actie
Kienen KBO
Ìntocht Sinterklaas in Westerbeek
JOW-avond
Bestuursvergadering S1W
‘Samen eten’ bij Dinges

vr
za
wo
za
za
vr
*vr
za
*vr
*vr
*vr
*zo
*ma
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13 dec
14 dec
18 dec
21 dec
21 dec
27 dec
10 jan
11 jan
28 feb
13 mrt
3 apr
3 mei
4 mei

Jubileum CSTT
Jubileum CSTT
Kienen KBO
Oud papier-actie
Kerstconcert Metropeelorkest
KWIZZUT
JOW-avond
Feestavond KWIZZUT
JOW-fruitactie
JOW-avond
JOW-avond
JOW
Gemeentelijke Dodenherdenking
in Westerbeek
*vr-za 5/6 jun JOW-overnachting
*vr
26 jun JOW-avond
*wo
1 jul
50 jaar vv. Westerbeekse Boys
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