
 

 

• 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: secretari-
aat@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  
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Zie voor alle diensten in de parochie: www.parochiemariamoedervandekerk.nl  

26ste Zondag door het jaar 

Weekend 28/29 september: geen vieringen in Westerbeek. 

 

27ste Zondag door het jaar 

Weekend 5/6 oktober: geen vieringen in Westerbeek 

Informatieavond 

1e Heilige Communie 

2019-2020 
Beste ouders van kinderen in de groepen 4 en 5 van de basis-

school,  

 

In de Parochie Maria Moeder van Kerk zijn twee dezelfde infor-

matieavonden voor de 1e Heilige Communie 2019-2020 gepland op 

onderstaande data en locaties: 

◼ Op maandag 7 oktober van 20.00 – 21.00 uur in het parochie-

centrum Maria Moeder van de Kerk, Lepelstraat 13a, 5845 

BK Sint Anthonis; 

◼ Op maandag 21 oktober van 20.00 – 21.00 uur in de sacristie 

van San Salvatorkerk, Kerkplein 4, 5441 BE Oeffelt. 

Op deze avond krijgt u uitleg over de 1e Heilige Communie, het 

communieproject waarmee gewerkt wordt, de communievoorberei-

ding, de planning en is er gelegenheid om vragen te stellen. Bo-

vendien ontvangt u op deze avond het aanmeldingsformulier. U 

wordt verzocht het aanmeldingsformulier uiterlijk maandag 28 

oktober in te leveren bij de communiewerkgroep ter plaatse of op 

te sturen naar/ af te geven bij het parochiecentrum Maria Moeder 

van de Kerk, Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis.  

Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om op één van de-

ze avonden aanwezig te zijn, dan kunt u een e-mail sturen naar 

secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl of bellen naar 

0485-471246 (op werkdagen van 9.00 – 12.30 uur behalve donder-

dags) en zenden wij u een formulier toe.  

pastoor Van der Sluis 
 

E-mail: bax@parochiemariamoedervandekerk.nl 

Adres: Lepelstraat 13a | 5845 BK | Sint Anthonis 

Website: www.parochiemariamoedervandekerk.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 

Wij gaan weer van start met een nieuw knutselseizoen 

voor alle basisschoolkinderen vanaf groep 3. 

Onze eerste knutselmiddag is op:   

woensdag 2 oktober 2019   

in Gemeenschapshuis de Kleine Loef, Vredepeel 

van 14.15 – 16.15 uur  

We gaan een memobord maken van tennisballen. 

Wil je ook graag mee knutselen?  

Je kunt je aanmelden bij Marian Flinsenberg, tel 06-48271831. 

Wij zorgen voor de materialen. De kosten zijn € 2,50.  

Meld je z.s.m. aan vóór 30 september want helaas vol is echt vol!!!  

Hieronder ook alvast onze andere activiteiten voor het nieuwe seizoen: 

Woensdag  13 november 2019 thema: Gipsen beelden met foamclay of verf 

Woensdag  11 december 2019 thema: Kerstboom van houten frame 

Zondag 22 december 2019 Kerstlichtjeswandeling  

Woensdag  15 januari 2020 thema: Tassen bedrukken met lino 

Woensdag  12 februari 2020 thema: Krea met knopen. Vaasje of houten dier 

Woensdag in maart 2020  Bezoekje aan herderin Tineke 

Woensdag  8 april 2020  thema: Paashaas van hout   

 

Kreaclub “Uit de knutseldoos”  Marian, Hannie,  Davinia en Esther 

Zie ook www.facebook.com/kreaclubuitdeknutseldoos 

http://www.hands4dogs.nl
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Dorpsteam Gemeente 

Sint Anthonis. 

Wij staan voor je klaar!  
Vraag het aan het Dorpsteam Gemeente Sint An-

thonis  

Samen vormen wij een sociale leefomgeving. Heb 

je een vraag waar je niet uitkomt of een goed idee 

voor verbetering van de buurt? Het Dorpsteam 

Gemeente Sint Anthonis en veel dorpsgenoten 

staan graag voor je klaar!  

Samen vinden we een oplossing Het Dorpsteam is 

je eerste aanspreekpunt voor verschillende vra-

gen over wonen, welzijn en zorg in de gemeente 

Sint Anthonis. Als jij een vraag stelt gaan we met 

jou in gesprek over wat je vraag precies is en wat 

je wilt. We kijken naar wat je er zelf aan kunt 

doen en naar de mogelijkheden van je omgeving; 

bij je familie of in je buurt. We bekijken altijd sa-

men of er heel dichtbij een oplossing is voor je 

vraag. En anders zoeken we het wat verderop.  

Persoonlijk en professioneel In het dorpsteam zit-

ten verschillende professionele hulpverleners met 

veel kennis op het gebied van wonen, zorg en wel-

zijn. Wij gaan zorgvuldig met je vraag om, den-

ken met je mee en geven je praktische tips. We 

werken samen met huisartsen en andere deskun-

digen en proberen vrijwilligers in te zetten als 

dat kan. Je kunt altijd rekenen op een persoonlij-

ke en deskundige begeleiding. Geen vraag is te 

gek, we luisteren altijd naar jou!  
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NIEUWSBRIEF 

secretariaat@samen1westerbeek.nl 
www.samen1westerbeek.nl 

Collectieve samenwerking tussen inwoners 
met zonnepanelen op de gymzaal. 

Samen werken aan duurzame toekomst! 

DEELNEMEN 2
e 
ZONNEDAK WESTERBEEK 

Het dak van de gymzaal zal in de maand oktober volgelegd worden met zonnepanelen. Deze investering wordt door 
een groep Westerbeekse inwoners gedaan en gaan in deze collectieve samenwerking energie opwekken. Indien de 
installatie van panelen en de SAP-aansluiting goed verloopt, zal in november het project Zonnedak Gymzaal Wester-
beek in gebruik worden genomen. De vraag om energiedelen was hoger dan het aanbod en dat betekent dat niet ieder-
een mee kon doen met de aantallen die men wilde. 
Werkgroep Buurkracht gaat op zoek naar een tweede geschikt dak. 
Wilt u in toekomst ook zelf energie opwekken, maar heeft u voor zonnepanelen geen geschikt dak of wilt u de zonnepa-
nelen niet op u eigen dak leggen. Meldt u aan voor deze tweede ronde en wordt deelnemer in een tweede zonnedak. 
Aanmelden: secretariaat@samen1westerbeek.nl 
 

De PostCodeRoos regeling (fiscale benaming is de Regeling Verlaagd Tarief) is ruim drie jaar ge-
leden geïntroduceerd als financieringsmogelijkheid om gezamenlijk zonne-energie op te wekken, 
zonder dat de zonnepanelen op het eigen dak hoeven te liggen.  

Email: SECRETARIAAT@SAMEN1WESTERBEEK.NL 

WORD ACTIEF VOOR UW DORP 

Voelt u zich door diverse ontwikkelingen aangesproken? Over-

weegt u om ook zelf een actievere rol voor uw dorpsgemeen-

schap te gaan spelen en daadwerkelijk invloed te krijgen? Wilt 

u op de hoogte blijven? 

Neem dan contact op met het bestuur van uw dorpscoöperatie. 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Za 28/9 

 

 

 

 

Wo 25/9 

 

14.30 

14.30 

14.30 

12.30 

11.30 

19.00 

12.30 

12.30 

10.30 

11.00 

11.15 

9.30 

9.30 

9.30 

ST  SV Milsbeek/Astrantia Jo19-1 

Excellent JO17-1 

Excellent JO17-2 

Excellent JO15-1 

Excellent JO15-2G 

Olympia ‘18 JO13-1G 

Excellent JO13-1 

Excellent JO13-2 

DSV JO11-1 

VCA JO11-1G 

Milheezer Boys JO10-1 

Excellent JO9-1 

Excellent JO8-1G 

Excellent JO7-1 

Excellent JO19-2G 

Siol JO17-1 

St Constantia/Menos JO17-2 

Leunen JO15-1 

Montagnards JO15-1G 

Excellent JO13-1 

V.V. Achates JO13-1G 

St Elsendorp/Fiducia JO13-1 

Excellent JO11-1 

Excellent JO11-2G 

Excellent JO10-1 

ST SSS’18/V.V. Holthees-Smakt JO9-1G 

Leunen JO8-2 

SIOL JO7-1/SIOLJO7-2 

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 15 jan Kaartverkoop Pronkzitting 

*wo 22 jan Pronkzitting KBO 

*za 25 jan Pronkzitting I 

*vr 31 jan Pronkzitting II 

*za 1 feb Pronkzitting III 

*zo 2 feb Pronkzitting Boezels 

*vr 21 feb Sleuteloverdracht Gem. Carnaval 

*za 22 feb Auw Wieve Bal CSTT 

*zo 23 feb Kienderoptocht 

*zo 23 feb Optocht St. Tunnis 

*zo 23 feb Jeugdavond 12-16 jaar 

*ma 24 feb Snotneuzenbal 

*ma 24 feb Groot Tusstèkersbal 

*di 25 feb  Boerenbruiloft 

*di 25 feb Tuscrematiebal 

*wo 26 feb Herring Schellen CSTT 

 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samen1westerbeek.nl
mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
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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 

*wo 15 jan Kaartverkoop Pronkzitting 

*wo 22 jan Pronkzitting KBO 

*za 25 jan Pronkzitting I 

*vr 31 jan Pronkzitting II 

*za 1 feb Pronkzitting III 

*zo 2 feb Pronkzitting Boezels 

*vr 21 feb Sleuteloverdracht Gem. Carnaval 

*za 22 feb Auw Wieve Bal CSTT 

*zo 23 feb Kienderoptocht 

*zo 23 feb Optocht St. Tunnis 

*zo 23 feb Jeugdavond 12-16 jaar 

*ma 24 feb Snotneuzenbal 

*ma 24 feb Groot Tusstèkersbal 

*di 25 feb  Boerenbruiloft 

*di 25 feb Tuscrematiebal 

*wo 26 feb Herring Schellen CSTT 

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 

 


