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15 sep - 21 sep 2019

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

ZATERDAG/ZONDAG 14/15 SEPT....25 JAAR GRAS
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: secretariaat@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

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

24ste zondag door het jaar.
Zaterdag 14 september, 19.00 uur: Eucharistieviering.
De viering wordt opgeluisterd door het Herenkoor uit Oploo
De viering staat in teken van de Nationale Ziekendag.
Jaarget. Piet van Mil en Mina van Mil – Rutten
Int. Cor Egelmeers (verjaardag)
Int. Dora Vloet – Nabuurs
Int. Jo Lenkens – Willems
Lector : Hennie van Wanroij.
25ste Zondag door het jaar.
Weekend 21/22 september: geen viering in Westerbeek.
Wil je nog meedoen
met de achteruitrijrace op
15 september? Opgeven kan nog steeds.
Schrijf je in via onze
website:
www.graswesterbeek
.nl Op zaterdagavond organiseert
GRAS de drive for
beer race. Deelname
is gratis, een auto is
niet nodig, maar je
moet wel met z’n 2en
zijn. Wil je graag
mee doen? Stuur dan
een berichtje naar
graswesterbeek@gmail.com of
een appje naar Meike: 0640955327. Je
kunt je ook melden
op zaterdag 14 september om 19 uur in
de GRAS tent.
Hopelijk zien we jullie allemaal tijdens
een van onze evenementen tijdens het
GRAS weekend!
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Kynologisch Instructeur
•
•

Begeleiding bij het opvoeden en trainen
van honden
Coachen van hond en eigenaar

Kynologisch masseur
Een passende oplossing als uw hond:
•
•
•
•
•
•
•
•

Uit balans is
Probleemgedrag vertoont
Herstellende is van een blessure
Geopereerd moet worden
Een chronische aandoening heeft
Allergieen heeft
Ouderdomsverschijnselen vertoont
Druk, onrustig of onzeker is
0031-(0)-634049585
gea@hands4dogs.nl
www.hands4dogs.nl
Westerbeek

CURSUS

VALPREVENTIE
In navolging op de gehouden voorlichting bij de
KBO-Westerbeek, gaat op 1 oktober de cursus
daadwerkelijk van start.
De cursus vindt plaats op de volgende dagen en
tijden in de sporthal in Sint Anthonis:
•
Dinsdag 1 oktober: 10.30 - 12.00 uur
•
Vrijdag 4 oktober: 10.30 - 12.00 uur
•
Dinsdag 8 oktober: 10.30 - 12.00 uur
•
Vrijdag 11 oktober: 10.30 - 12.00 uur
•
Dinsdag 22 oktober: 10.30 - 12.00 uur
•
Vrijdag 25 oktober: 10.30 - 12.00 uur
•
Dinsdag 29 oktober: 10.30 - 12.00 uur
•
Vrijdag 1 november: 10.30 - 12.00 uur

Dinsdag 5 november: 10.30 - 12.00 uur
Vrijdag 8 november: 10.30 - 12.00 uur
Daarnaast plannen we met u nog een intake
voorafgaand aan de cursus en een outtake als afsluiting.
De kosten voor de cursus bedragen €181,50 voor
de 10 hierboven beschreven lessen. Hierbij zijn 2
fysiotherapeuten en 1 stagiaire aanwezig.
Een aantal zorgverzekeraars vergoeden een deel
van de kosten. Dit varieert van €50,- tot €150,-.
Dit kunt u zelf nakijken, maar wij kunnen dat
ook voor u opzoeken.
De kosten van de in- en outtake worden verhaald
op uw zorgverzekering (aanvullende verzekering).
Mocht u nog steeds interesse hebben, dan horen
we het graag:
Op werkdagen is de praktijk bereikbaar van
08.15 - 12.15 uur op 0485-382307.
Of u kunt een mail sturen
naar: marieke@fysioronaldkorsten.nl
Ook voor vragen kunt u bovenstaand nummer of
emailadres gebruiken.
Marieke Brandts
•
•
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De vakantie is weer voorbij, de temperaturen dalen
snel en de meeste zwembadjes staan alweer in de
schuur. De dagen worden korter en de pepernoten
liggen alweer in de winkel. Ook hebben de eerste
nazomerse paniekaanvallen alweer bij menigeen
plaatsgevonden: is het alweer september?? Zijn de
trainingen al begonnen?? Waar zijn de lange broeken van de kinderen?? Na een prachtige zomer komen de donkere dagen dichterbij. Die gezellige warme, donkere dagen. De donkere dagen
rond…..KWIZZUT!
De vragenmakers van WOP (Westerbeek/ Oploo)
zijn al bijna klaar. De eerste vergaderingen zijn allang achter de rug. De organisatie is er zelfs al bijna helemaal klaar voor. Bijna.
Dit jaar hebben we weer ons best gedaan om er een leuke, spannende, niet-te-moeilijk-enniet-te makkelijke Kwizz van te maken. We hopen dan ook weer op veel aanmeldingen en
een spannende strijd om de felbegeerde vierde Kwizzutbokaal! Maar boven alles hopen we
op een paar gezellige avonden waar jong en oud van elkaars kennis gebruik maken, met elkaar plezier hebben en genieten van waar twee kleine dorpen groot in kunnen zijn.
Save the date: 27 december Kwizzavond!
11 januari Feestavond- prijsuitreiking
Volg ons op social media en lees de nieuwsbrieven, wie weet begint Kwizzut 2019 wel eerder dan je denkt….. of toch niet?
Tot kwizzut! Jos, Sjaak, René, Jasper,
Geert, Rianne, Bianca,
Gijs V, Rob

NIEUWSBRIEF
secretariaat@samen1westerbeek.nl
www.samen1westerbeek.nl

ZONNEDAK WESTERBEEK GROOT SUCCES!
Zoals al eerder gemeld zijn er geen belemmeringen voor het opstarten van het postcoderoosproject.
Daartoe zullen er op de gymzaal zonnepanelen worden geplaatst, naar verwachting nog ruim voor het
eind van dit jaar. Er zijn in dit project slechts 172 participaties (= energiedelen ter grootte van 250 kWh
elk) beschikbaar. Na afloop van de eerste informatiebijeenkomst bleek dat er door de belangstellenden
al was ingeschreven voor méér dan de 172 energiedelen.
EEN GEWELDIG SUCCES!
Op donderdag 19 september a.s. vindt in dezelfde locatie op dezelfde tijd een tweede bijeenkomst
plaats, waarna de participatieovereenkomsten kunnen worden ondertekend.
DAK BESCHIKBAAR STELLEN!?
De vraag is groter dan het aanbod en dat houdt in dat de wensen van de belangstellenden niet helemaal kunnen worden gehonoreerd. Hopelijk komt er snel een ander dak beschikbaar. Wie wil zijn dak
beschikbaar stellen voor het plaatsen van ongeveer 200 zonnepanelen (dit past binnen een afzekering
van 3x80AMP)? Laat het ons weten.
Voor informatie:
secretariaat@samen1westerbeek.nl of info@energiecooperatienoordbrabant.nl
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K.B.O. KIENEN
Voor alle leden maar ook niet-leden
0p woensdag 18 september 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.

• KINDERBEURS OPLOO •
ZONDAG 17 NOVEMBER 2019
Tijd: 09.00 - 12.00 uur
Locatie: ‘De Oude Heerlijkheid’
Entree: € 2,- p.p. ( kinderen t/m 12 jaar gratis)
Wil je ook kinderkleding of speelgoed verkopen?
Dat kan!

Meld je dan aan via kinderbeursoploo@hotmail.com
Kosten:
* tafel 1,40 x 70 € 10,00
* tafel 2,80 x 70 € 15,00
Prijzen zijn inclusief één consumptie per kraam.
Er is ruimte om losse spullen of een kledingrek
naast de tafel te plaatsen.
Meer weten?
Houd onze Facebookpagina ‘Kinderbeurs Oploo’
in de gaten of mail naar kinderbeursoploo@hotmail.com
Hopelijk tot dan!

Voetbalvereniging Westerbeekse Boys
Wo 11/9
Do. 12/9
Za 14/9
S’beek
S’beek

S’beek
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11 sep
14 sep
15 sep
18 sep
21 sep
2 okt
11 okt
14 okt
16 okt
19 okt
21 okt
23 okt
25 okt

JO13-2 Excellent/SVS/WBoys JO13-2
JO15-1 Excellent/SVS/WBoys JO15-1
JO19-1 Excellent/SVS/WBoys JO19-1
JO19-2 Olympia'18 JO19-2
JO17-1 SVS/Excellent/WBoys JO17-1
JO17-2 VIOS'38/Toxandria JO17-2
JO15-1 Vrij
JO15-2 SVS/Excellent/WBoys JO15-2G
JO13-1 Olympia'18 JO13-1
JO13-2 Excellent/SVS/WBoys JO13-2G
JO11-1 Vrij
JO11-2 Excellent/SVS/WBoys JO11-2G
JO10-1 SSS'18/Holthees-Smakt JO10-1G
JO9-1 SVS/Excellent/Westerbeekse Boys
JO8-1 SV DWSH'18 JO8-1
JO7-1/2 De Zwaluw JO7-1/JO7-2

‘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
Ìnzamelingsactie Kleding ‘de Z’wijzer’
PROMS ’Let’s Twist again 2.0’

JO9-1G
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Boekel Sport JO13-2
DSV JO15-1
SV DWSH'18 JO19-1
Excellent/SVS/WBoys JO19-2G
SJVV JO17-1
Excellent/SVS/WBoys JO17-2

19:00
18:30
14:30
15:00
14:30
13:00

SV Venray JO15-5
Excellent/SVS/WBoys JO13-1
SJVV JO13-2G

11:30
12:45
12:30

SV Venray JO11-4
SVS/Excellent/WBoys JO10-1
Olympia'18 JO9-3
Excellent/SVS/WBoys JO8-1G
SVS/Excellent/WBoys JO7-1/2

10:30
09:30
09:30
09:30
09:30

Metropeelorkest
26 okt PROMS ’Let’s Twist again 2.0’
Metropeelorkest
8 nov JOW-avond
11 nov Bestuursvergadering S1W
13 nov ‘Samen eten’ bij Dinges
16 nov Oud papier-actie
19 nov Kienen KBO
24 nov Ìntocht Sinterklaas in Westerbeek
6 dec JOW-avond
9 dec Bestuursvergadering S1W
11 dec ‘Samen eten’ bij Dinges
13 dec Jubileum CSTT

