
 

 

• 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  

DORPSJOURNAAL 

48e jaargang  no. 41   6 okt - 12 okt 2019 

Vrijdag 4 oktober 2019    Dag van de Ouderen  

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

27ste Zondag door het jaar 

Weekend 5/6 oktober: geen vieringen in Westerbeek 

 

28ste Zondag door het jaar 

Zaterdag 12 oktober, 19.00 uur: Eucharistieviering. 

Int. Overleden ouders  Derkx – Cremers. 

Int. Dora Vloet – Nabuurs. 

Int. Pierre van Lankveld en Truus van Lankveld – Stevelink. 

 

Lector: Maria van den Oever - Nooijen 

Op vrijdag 1 november 2019 

organiseert KBO Westerbeek 

een excursie/uitstapje naar 

Openluchtmuseum  

“de Locht” in Melderslo 
NOSTALGISCHE BLIK IN  HET 

VERLEDEN, HEDEN EN TOE-

KOMST 

Programma: 
11.15 uur vertrek vanaf het peelplein 

(wij carpoolen met auto`s) 

11.45 uur aankomst “De Locht“ Broek-

huizerdijk 16d, Melderslo 

12.00 uur Lunch: kop champignonsoep, 

belegde broodjes. 

13.00 uur Rondleiding met gids 

15.00 uur koffie met Limburgse vlaai 

16.00 uur vertrek Huiswaarts 
Kosten € 20,- p.p. 

Te betalen KBO Westerbeek 

RABObank: Nr. NL 66 RABO 0140 209 360 

Opgave voor 21 OKTOBER. 

Deelname aan de excursie met … personen,  

Namen ……………………………………………………………………… 

Ben bereid om te rijden en deelnemers mee te nemen:  ja / nee 

aantal ......... 

Strook inleveren bij Maria van den Oever, Stevensstraat  86  

mvandenoevernooijen@gmail.com  info 384236  

mailto:mvandenoevernooijen@gmail.com
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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 

Stichting Sint Anthonis Hartveilig doet weer mee 
met de clubkas campagne van de Rabobank.  

 
Met de opbrengst gaan we gratis AED- en reanimatielessen ver-
zorgen voor alle jeugdigen tussen 16-25 jaar uit de gemeente Sint 
Anthonis.  
Zo wordt onze gemeente nog hartveiliger en dat is precies ons 
doel! 
 
Wij bieden ook 'opleiding en herhalingslessen reanimatie en AED 
bedienen' aan tegen kostprijs, voor inwoners van onze gemeente. 
Tevens kunnen (toekomstige) bezitters van een AED bij ons te-
recht voor advies/informatie ook t.a.v. onderhoud en vervanging 
elektroden/accu. 
U kunt ons bereiken via info@sintanthonishartveilig.nl/
ww.sintanthonishartveilig.nl 
 

 
Stemmen kan vanaf vrijdag 27 september tot en met vrijdag 11 oktober.  
Ben je lid van de Rabobank, laat je hart spreken en denk ook aan ons als je stemt. 
Iedere stem is geld waard en dus heel waardevol voor onze stichting. 
 
Dankjewel! 

http://www.hands4dogs.nl
mailto:info@sintanthonishartveilig.nl/ww.sintanthonishartveilig.nl
mailto:info@sintanthonishartveilig.nl/ww.sintanthonishartveilig.nl
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Aanstaande zaterdag kaartverkoop bij 

Café Dinges voor “Let’s Twist Again 2.0”  
 

Na 12 jaar is het weer zover. In de sportzaal 

van Westerbeek bent u op vrijdag 25 en za-

terdag 26 oktober van harte welkom bij het 

PROMS concert van het Metropeelorkest.  

De kaartverkoop is inmiddels in volle gang. 

Heeft u nog geen kaartje dan kunt u naast de 

bestelling via de mail ook aanstaande zaterdag 5 oktober tussen 10.00 uur en 13.00 uur 

naar Café Dinges gaan, want daar is dan de speciale voorverkoop en het afhaalmoment van 

de reeds bestelde kaarten. 

Ook in 2007 organiseerde deze vereniging, toen nog onder de naam Fanfare St. Gerardus, 

een promsconcert. De zangers en zangeressen hebben ook deze keer weer allemaal hun 

roots in d ’n Twist. Een vijftal zangers van destijds zullen ook tijdens deze 2 avonden weer 

op het podium staan. Het Metropeelorkest, tijdens deze shows bestaande uit ongeveer 30 

blazers en een combo, zal vergezeld worden door een aantal nieuwe vocalisten die u een 

prachtig muziekspektakel voorschotelen. Het wordt een muzikale reis door de tijd met zeer 

vele muziekstijlen. 

U wilt daar natuurlijk ook bij zijn. Ga dan zaterdag naar Café Dinges of bestel nu uw kaar-

ten via het emailadres: proms@metropeelorkest.nl. De kaarten kosten € 15 in de voorver-

koop en € 17,50 aan de kassa (zolang de voorraad strekt). Op beide avonden begint de show 

om 20.00 uur. Indien u niet over mail beschikt kunt u ook telefonisch contact opnemen met 

Toon Bardoel: 06-23782723. 

mailto:proms@metropeelorkest.nl
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De middag wordt geopend met 

een thema, inleiding door  

Hans Teunissen 

Geschiedenis is altijd zijn hobby gebleven met het zwaartepunt op de Tweede Wereldoorlog 

en met name de militaire facetten daarvan. Hij maakte een studie naar de gebeurtenissen 

rond Market Garden, omdat dit voor zijn woonregio, het Land van Cuijk, zo’n enorme im-

pact heeft gehad. Hans weet u ongetwijfeld te boeien met zijn innemende verhalen over o.a. 

Market Garden en kennis over onze regio waar ook u toe behoort. Een aanrader om te ko-

men luisteren. 

Vrijdag 4 oktober 

2019 

Wapen van Wanroij 

    Dag van de Ouderen  

  
75 jaar bevrijding  

specifiek gericht op de bevrijding van onze gemeente. 

Wil je graag met iemand mee rijden naar  

Wanroij?  

Bel ons even! 

Info: KBO-Westerbeek 

Maria van den Oever 

Telefoonnr. 384236 

De entree bedraagt slecht € 7,50 

Inclusief 2 consumpties 

 

Vrijdag 4 oktober: 

Zaal open: 13.00u, aanvang 13.30 uur 

Verwacht einde ongeveer 17.15 uur 
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NIEUWSBRIEF 

secretariaat@samen1westerbeek.nl 
www.samen1westerbeek.nl 

DEELNEMEN 2
E
 ZONNEDAK WESTERBEEK 

Het dak van de gymzaal zal in de maand oktober vol gelegd 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 Westerbeek in gebruik worden geno-
men. De vraag om energiedelen was hoger dan het aanbod en dat betekent dat niet iedereen 
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 zonnepanelen niet op u eigen dak leggen. Meldt u aan voor deze tweede ronde 
en wordt deelnemer in een tweede zonnedak. Aanmelden: secretariaat@samen1westerbeek.nl 

 
Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek zoekt nieuwe, enthou-
siaste leden die zich willen inzetten voor het wel en wee van 
Westerbeek. Met klem doen we ook een beroep op jonge 
mensen met een verfrissende kijk op het dorpsgebeuren en 
die met ons willen meedenken aan de verdere ontwikkeling 
van Westerbeek. De luxe om stil te zitten kunnen we ons niet 
veroorloven want ook wij krijgen te maken met vergrij-
zing/krimp met daaruit voortvloeiend een groot aantal ontwik-
kelingen, die van grote invloed kunnen zijn op de leefbaarheid 

van ons mooie dorp. Daarom zit Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek niet stil, maar is actief 
bezig, in overleg met gemeente en andere instanties, om de leefbaarheid van ons dorp te ga-
randeren. De tijd dat een dorpsraad/dorpscoöperatie zich alleen maar druk maakte over de 
speelplekken en/of straatstenen is echt voorbij. Nu spelen er veel grotere belangen (zoals ker-
nendemocratie bij de herindeling) waar we als dorp direct mee te maken krijgen en dat komt 
ook omdat de gemeente steeds vaker een beroep op ons doet. Dat is niet erg, in tegendeel, 
maar daar komt wel een heleboel werk en verantwoording bij kijken. Daarom doen we een 
klemmend beroep op eenieder van jullie. Wil jij ook het beste voor Westerbeek? Meld je dan 
aan en denk en beslis voortaan mee! Voor meer info kunt u terecht bij de leden van het bestuur. 
Aanmelden via secretariaat@samen1westerbeek.nl  

NU GRATIS LIDMAATSCHAP! 
De laatste drie maanden van 2019 is het lidmaatschap van de 

Dorpscoöperatie “Samen 1 Westerbeek” gratis. 

 

Aanmelden vanaf 1 oktober 2019 en pas in 2020 betalen. 

 

Lid zijn van dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek daarmee krijgen activiteiten op het ge-

bied van woon-, werk-, en leefklimaat ondersteuning. Zo is het met financiële ondersteu-

ning activiteiten zoals Koningsdag, schaatsbaantje, kermis, intocht, dorpsjournaal, enz. 

mogelijk te maken. 

 

Kosten lidmaatschap: € 15,- per jaar/per huisadres. 

 

Het inschrijfformulier vindt u op onze website: www.samen1westerbeek.nl 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samen1westerbeek.nl
mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samen1esterbeek.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 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Do 3/10 

Za 5/10 

 

S’beek 

 

 

S’beek 

 

 

 

 

 

S’beek 

 

S’beek 

18:30 

14:30 

14:30 

14:30 

13:00 

13:30 

11:30 

12:00 

11:30 

10:30 

10:30 

  

09:30 

11:15 

09:30 

JO13-1 Excellent/SVS/West.Boys JO13-1 

JO19-1 Excellent/SVS/West.Boys JO19-1 

JO19-2 Excellent/SVS/West.Boys JO19-2G 

JO17-1 SVS/Excellent/West.Boys JO17-1 

JO17-2 VIOS'38/Toxandria JO17-2 

JO15-1 S.V. Oostrum JO15-1 

JO15-2 SVS/Excellent/West.Boys JO15-2G 

JO13-1 Heijen JO13-1 

JO13-2 Vianen Vooruit HBV JO13-1 

JO11-1 Excellent/SVS/West.Boys JO11-1 

JO11-2 Excellent/SVS/West.Boys JO11-2 

JO10-1 Vrij 

JO9-1 SVS/Excellent/West.Boys JO9-1 

JO8-1 SV United JO8-1 

JO7-1/2 SVS/Excellent/West.Boys JO7-1/2 

Olympia'18 JO12-1 

Venlosche Boys JO19-2 

Hapse Boys JO19-1 

Constantia/Menos JO17-1 

Excellent/SVS/West.Boys JO17-2 

Excellent/SVS/West.Boys JO15-1 

De Zwaluw JO15-1 

Excellent/SVS/West.Boys JO13-1 

Excellent/SVS/West.Boys JO13-2 

SV Milsbeek/Astrantia JO11-1 

V.V. Achates JO11-3 

  

De Zwaluw JO9-1 

Excellent/SVS/West.Boys JO8-1G 

Toxandria JO7-1/JO7-2 

Wij doen dit jaar mee 
aan Rabo ClubSupport! 
En elke stem is geld 
waard. Kunnen wij reke-
nen op die van jou? Kijk 
dan snel op Rabo-
bank.nl/clubsupport. 
Stemmen is mogelijk tot 
11 oktober.  
Alvast heel erg bedankt 
namens CSTT!! 

Het Metropeelorkest 
neemt ook deel aan 
RABO-Clubsupport. 
 
Jouw stem is voor ons 
van oneindige waarde. 
 
Dus .....Kijk snel op Rabo-
bank.nl/ 
clubsupport.  
BEDANKT! 

 

Jouw stem is geld 
waard! De stemperiode 
van Rabo ClubSupport is 
van start. Stem nu op de 
Boezels via Rabobank.nl/ 
clubsupport, stemmen 
kan tot 11 oktober. 
 
Dank je wel namens de 
Boezels  



 

 


