
 

 

• 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. 42   13 okt - 19 okt 2019 

INLOOPSPREEKUUR VRIJWILLIGERSPUNT EN DORPSTEAM IN DE SCHANS 

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

                                       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. 

Int. Toon Egelmeers. 

Lector: Maria van den Oever – Nooijen. 

 

                                         29ste Zondag door het jaar. 

Weekend 19/20 oktober: geen viering in Westerbeek. 

K.B.O. KIENEN  

 

Voor alle leden maar ook niet-leden   

0p woensdag 16 oktober wordt onze maandelijkse KIEN-

MIDDAG 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 mee-

brengen. 

En natuurlijk zijn er altijd leuke prijzen te winnen. 

Daarnaast gaan we voor gezelligheid en ontspanning.  

Hoihoi allemaal! 

Komende vrijdag is het weer JOW, deze keer in de 

Schans. 

De avond begint zoals gewoonlijk om 18.30 uur en 

eindigt om 21.00 uur. 

Verder geen bijzondere dingen deze keer!   

Tot dan!       de leiding 

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

 za 26 okt PROMS ’Let’s Twist again 2.0’ 
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Gezocht: Medewer-
ker(ster) en week-
endhulp pluimvee-
bedrijf 
 
Wij zoeken voor ons pluimveebedrijf een mede-
werker(ster) voor 5 dagen per week. Werktijden 
van 9.00 uur-12.00 uur (tijden in overleg). De 
werkzaamheden bestaan uit o.a. grondeieren rapen, 
eieren sorteren met inpakmachine. 
 
Ook zoeken wij een 
Zaterdag-/zondaghulp, werktijden van 8.00 uur-
12.00 uur (tijden in overleg). De werkzaamheden 
bestaan uit grondeieren rapen, eieren sorteren met 
sorteermachine en schoonmaakwerkzaamheden. 
Leeftijd v.a. 15 jaar. 
 
Voor informatie: bel 0622-930711 
Erik van de Ven 

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

za 26 okt PROMS ’Let’s Twist again 2.0’ 
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NIEUWSBRIEF 

secretariaat@samen1westerbeek.nl 
www.samen1westerbeek.nl 

NU GRATIS LIDMAATSCHAP! Bent u de 150ste? 

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. Met uw financiële ondersteuning is 

het mogelijk de activiteiten zoals Koningsdag, schaatsbaantje, kermis, intocht, dorps-

journaal, enz. te realiseren. 

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

Het inschrijfformulier vindt u op onze website: www.samen1esterbeek.nl 

 

INLOOPSPREEKUUR VRIJWILLIGERSPUNT EN 

DORPSTEAM IN DE SCHANS 

Op donderdag 10 oktober houdt het Vrijwilligerspunt 

samen met het Dorpsteam spreekuur in Gemeenschapsac-

commodatie De Schans in Westerbeek. Tussen 14.00 en 

16.00 uur is iedereen die kennis wil maken met medewerkers van het Vrijwilligerspunt en 

Dorpsteam van harte welkom om binnen te lopen.  

Voor welke vragen kunt u binnenlopen? 

Informatie over vrijwilligerswerk: voor u zelf of voor uw vereniging. Iedereen die een per-

soonlijke vraag aan het Dorpsteam heeft of wil weten wat het Dorpsteam doet nodigen we 

ook van harte uit. 

De koffie en thee staan klaar en aanmelden is niet nodig. 

Meer informatie: vrijwilligerspuntsintanthonis@sociom.nl of 0485-700500 (Wendy Huijbers) 

en dorpsteam@sintanthonis.nl of 0485 – 700521.  

 

 

                                                                             

INFORMATIEAVOND OVER VLIEGBASIS DE PEEL 

 

Voor de inwoners van de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis is er op 30 oktober van 

19.00 tot 21.00 uur een informatieavond over vliegbasis De Peel. Door het Ministerie van 

Defensie wordt een toelichting gegeven op het voornemen tot reactivering van vliegbasis De 

Peel en het daarvoor op te stellen luchthavenbesluit. Deze avond is in samenspraak met 

beide colleges van burgemeester en wethouders georganiseerd. Behalve toelichting op de 

plannen, beantwoordt het Ministerie ook vragen uit het publiek. Uitgelegd wordt hoe het 

proces van de voorbereiding van het luchthavenbesluit in elkaar zit, welke stappen al geno-

men zijn en hoe het publiek en andere belanghebbende partijen bij het verdere proces zijn 

of worden betrokken. 

De informatieavond vindt plaats bij Restaurant-Zaal De Witte Brug, Sint Anthonisweg 63 

in Boxmeer. 

Wilt u deze avond bijwonen? Meld u dan aan via communicatie@boxmeer.nl  

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met de afdeling Communica-

tie van de gemeente Boxmeer, 06-22299377, communicatie@boxmeer.nl. 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samen1westerbeek.nl
http://www.samen1esterbeek.nl
mailto:vrijwilligerspuntsintanthonis@sociom.nl
mailto:dorpsteam@sintanthonis.nl
mailto:communicatie@boxmeer.nl
mailto:communicatie@boxmeer.nl
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  Beste Ouder/Verzorger, 

 

Wij willen u via deze brief graag informeren over onze aankomende inzame-

lingsactie voor Oudervereniging De Zonnewijzer.  

Op woensdag 23 oktober  2019 om 08:30 uur wordt er weer oude kle-

ding opgehaald door de vrachtwagen bij SPORTPARK D’N TWIST. 

Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen, instellingen en ver-

enigingen en keert per kilo een bedrag uit. Bag2School wil de afvalberg niet 

nóg hoger maken en deze wijze van werken is een mooie manier om van niet meer gebruikte kleding af 

te komen 

Kom in actie! 

Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie door de Bag2School zak 

te vullen met de oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen. Dit zijn bijvoorbeeld schoenen, 

shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk op de website van Bag2School voor een volle-

dige lijst met wat er wel en niet ingezameld mag worden, www.bag2school.nl . Daarnaast vindt u hier 

nog meer informatie over hoe de inzameling in zijn werk gaat en waar de kleding heen gaat. 

Heeft u meer kleding dan in de speciale Bag2School zak past? Geen zorgen, u mag ook gebruik maken 

van andere zakken om uw kleding in te stoppen. 

De Oudervereniging zal de kleding inzamelen vanaf dinsdag 22 oktober tot en met woensdag 23 ok-

tober 2019 om 08:30 uur.  

Op dinsdag 22 oktober 2019 staat er van 18:00 uur tot 20:00 uur iemand van de Oudervereniging bij 

het sportpark om u te helpen. Breng uw zakken alstublieft naar locatie: Sportpark D’n Twist 

(voetbalveld) en help ons om samen een fantastische inzameling neer te zetten!  

Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling. 

Oudervereniging De Zonnewijzer 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Uitslag  Westerbeekse Boys 1-DSV 5 1-4  

Za 

12/10 

 

14:30 

14:30 

15:00 

14:30 

12:30 

13:30 

12:30 

  

10:30 

10:30 

10:30 

08:45 

09:30 

JO19-1 Wittenhorst JO19-2 

JO19-2 SJO Vianen Vooruit HBV JO19-2 

JO17-1 V.V. Achates JO17-1G 

JO17-2 Excellent/SVS/West.Boys JO17-2 

JO15-1 Excellent/SVS/West.Boys JO15-1 

JO15-2 V.V. Achates JO15-3 

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

JO13-2 Vrij 

JO11-1 Estria/GVV'57/SCV'58 JO11-1 

JO11-2 HRC'27 JO11-1 

JO10-1 HRC'27 JO10-1 

JO9-1 Juliana Mill JO9-2 

JO8-1 Excellent/SVS/West.Boys JO8-1G 

JO7-1/2 Vrij 

Excellent/SVS/West.Boys JO19-1 

Excellent/SVS/West.Boys JO19-2G 

SVS/Excellent/West.Boys JO17-1 

Hapse Boys JO17-1 

SSS'18/Holthees-Smakt JO15-1 

SVS/Excellent/West.Boys JO15-2G 

Montagnards JO13-1 

  

Excellent/SVS/West.Boys JO11-1 

Excellent/SVS/West.Boys JO11-2G 

Excellent/SVS/West.Boys JO10-1 

SVS/Excellent/West.Boys JO9-1 

Montagnards JO8-1 

  

Zo 13/10  10.00  Heijen—Westerbeekse Boys 1  vertrek: 9.00   

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 

http://www.bag2school.nl
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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 

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

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


