
 

 

 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: 
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  

DORPSJOURNAAL 

48e jaargang  no. 39   22 sep - 28 sep 2019 

LET’S TWIST AGAIN 2.0 25 EN 26 OKTOBER 
Vieringen 

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

25ste  Zondag door het jaar. 

Weekend 21/22 september: geen viering in Westerbeek. 

 

26ste Zondag door het jaar 

Weekend 28/29 september: geen vieringen in Westerbeek. 

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.  

OUD PAPIER ZATERDAG 21 september 

Zaterdag 21 september tussen 9.00 uur en 12.00 uur 

kan het papier worden ingeleverd bij de containers 

nabij het sportpark! 

Medewerkers:  Metropeelorkest: 

Marga Verhoeven, Jos Verstraten 

Manon van Kempen, Willeke Boom-Arts, Wiel Meijer  

        

DONATEURSACTIE 2019 

METROPEELORKEST 
 

Leden en bestuur van het Metropeelorkest bedanken de inwoners 

van Westerbeek, die middels een financiële bijdrage, onze 

vereniging steunden. 

Op dit moment zitten we in de voorbereidingsfase voor de PROMS 

„Lets Twist Again 2.0‟ die plaatsvinden op vrijdag 25 oktober en 

zaterdag 26 oktober in de gymzaal in Westerbeek. Kaartjes voor 

dit evenement zijn te bestellen op proms@metropeelorkest.nl 
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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 
 Allergiee n heeft 
 Ouderdomsverschijnselen vertoont 
 Druk, onrustig of onzeker is 

 

0031-(0)-634049585 

gea@hands4dogs.nl 

www.hands4dogs.nl 

Westerbeek 

Lezing over Trekpaarden  
 
Maandag 23 september 
20.00u  
Gemeenschapshuis De 
Oude Heerlijkheid. 
 
Op maandag 23 september om 20.00u zal Wim van 
Lankveld een   lezing geven over “Trekpaarden”. 
Tijdens de Romeinse bezetting van het gebied dat nu 
België is, werd het Belgisch trekpaard al vernoemd. 
Van de elfde tot de zestiende eeuw werd het trekpaard 
gebruikt als oorlogspaard in Brabant. Daarna werd het 
Belgisch trekpaard gebruikt om zware werktuigen te 
trekken op het platteland, in de mijnbouw, de bosbouw 
en in de haven. Ook trokken ze (post)koetsen, de 
paardentram en schepen. 
In 1886 werd het stamboek van de "Sociëteit van het 
Belgisch Trekpaard" opgericht. In 1910 werden 
ongeveer 35.000 Belgische trekpaarden geëxporteerd 
vanuit België naar de Verenigde Staten, Canada, 
Rusland, Zweden, Duitsland, Frankrijk, Groot-
Brittannië, Nederland en Italië om de daar aanwezige 
paarden te verbeteren, zoals de shire in Groot-
Brittannië. 
Dit alles zal worden ondersteund met prachtige 
historische filmbeelden over het trekpaard uit heden en 
verleden, op buitengewoon amuserende manier verteld 
door Wim van Lankveld. Een geweldig avondje uit voor 
hen die geïnteresseerd zijn in het wel en wee van het 
trekpaard. 
  
Entree niet leden: € 4,00 incl. koffie of thee 

http://www.hands4dogs.nl
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VRIJDAG 25  OKTOBER —ZATERDAG 26  OKTOBER 

wo 18 sep Kienen KBO 

za 21 sep Oud papier-actie 

wo 2 okt „Samen eten‟ bij Dinges 

vr 11 okt JOW-avond 

ma 14 okt Bestuursvergadering S1W 

wo 16 okt Kienen KBO 

za 19 okt Oud papier-actie 

ma 21 okt KO-vergadering S1W 

wo 23 okt Ìnzamelingsactie Kleding „de Z‟wijzer‟ 

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

  Metropeelorkest 

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

  Metropeelorkest 

vr 8 nov JOW-avond 

ma 11 nov Bestuursvergadering S1W 

wo 13 nov „Samen eten‟ bij Dinges 

za 16 nov Oud papier-actie 

*za 16 nov Prinsenbal 

*zo 17 nov  Prinsenreceptie 

wo 19 nov Kienen KBO 

zo 24 nov Ìntocht Sinterklaas in Westerbeek 

vr 6 dec JOW-avond 

ma 9 dec Bestuursvergadering S1W 

wo 11 dec „Samen eten‟ bij Dinges 

vr 13 dec Jubileum CSTT 

za 14 dec Jubileum CSTT 

wo 18 dec  Kienen KBO 

za 21 dec Oud papier-actie 

za 21 dec Kerstconcert Metropeelorkest 

vr 27 dec KWIZZUT  

vr 10 jan JOW-avond 

za 11 jan Feestavond KWIZZUT 

vr 28 feb  JOW-fruitactie 

vr 13 mrt JOW-avond 

vr 3 apr JOW-avond 

zo 3 mei JOW 

ma 4 mei Gemeentelijke Dodenherdenking 

  in Westerbeek 

wo 13 mei Ìnzamelingsactie Kleding „de Z‟wijzer‟ 

vr-za 5/6 jun JOW-overnachting 

vr 26 jun JOW-avond 

wo 1 jul 50 jaar vv. Westerbeekse Boys 

ACTIVITEITEN-KALENDER   * nieuwe activiteit 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Za 21/9 

 

JO19-1 Lunch en voetbalclinic van 12:30 tot 16:00 uur   

JO19-2 Lunch en voetbalclinic van 12:30 tot 16:00 uur  

JO17-1 Lunch en voetbalclinic van 12:30 tot 16:00 uur  

JO17-2 Lunch en voetbalclinic van 12:30 tot 16:00 uur  

JO15-1 Lunch en voetbalclinic van 12:30 tot 16:00 uur  

JO15-2 Lunch en voetbalclinic van 12:30 tot 16:00 uur  

JO13-1 Voetbalclinic en lunch van 9:45 tot 13:15 uur  

JO13-2 Voetbalclinic en lunch van 9:45 tot 13:15 uur  

JO11-1 Voetbalclinic en lunch van 9:45 tot 13:15 uur  

JO11-2 Voetbalclinic en lunch van 9:45 tot 13:15 uur  

JO10-1 Voetbalclinic en lunch van 9:45 tot 13:15 uur  

JO9-1 Voetbalclinic en lunch van 9:45 tot 13:15 uur  

JO8-1 Voetbalclinic en lunch van 9:45 tot 13:15 uur  

JO7-1/2 Voetbalclinic en lunch van 9:45 tot 13:15 uur  

  

60 

jaar 



 

 


