
 

 

• 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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30ste Zondag door het jaar. 

Weekend  26/27 oktober: geen viering in Westerbeek. 

 

31ste  Zondag door het jaar. 

Zondag 3 november, 14.30 uur: Gebedsdienst, 

dodenherdenking met bezoek aan het kerkhof. 

Vandaag 

Hij komt maar één keer, 

Morgen dan is het  

Vandaag al niet meer. 

Niet zeuren, Geniet  

Van het leven, het mag,  

Maar doe het Vandaag, 

Want Vandaag, is de dag  

 

Op 16 oktober is op 56 jarige leeftijd overleden mijn lieve 
vrouw, onze moeder, dochter, zus, schoonzus en tante.  

Helena Christine Louise Reichert – Oosterom 

    Ellen  
Ze heeft de ongelijke strijd tegen haar ziekte uiteindelijk niet kunnen winnen, 
hoe graag ze dat ook wilde. We zullen onze topper ongelofelijk gaan missen.  

 
Arnold Reichert  
 Chantal 
 Anouk  
Teun  en Wil Oosterom-Scheffer  
Rob Oosterom 
 Saul 
 David  
Karel  en Lous Reichert - Kimman  
Familie Reichert  

Hondsbergweg 3 5843 AT Westerbeek 
 
We nemen op maandag 21 oktober om 14.00 uur afscheid van Ellen in Crematorium 
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray. 
 
Aansluitend willen we graag met jullie informeel samenkomen in 
Restaurant De Heksenboom, Bosweg 40 te Sint Anthonis. 
 
Ellen is dol op bloemen (voorkeur via BLOEMS Overloon 0478-641890) en zou een 
gulle gift aan BIG Challenge / Alpe D’HuZes voor kankeronderzoek op prijs stellen 
(rekening NL21 INGB 0009604097 tnv A.V. Reichert o.v.v. “Ellen is een topper” of 
een gift tijdens de crematie in de daarvoor bestemde collectebus). 



 

 

Metropeelorkest en vocalisten 

zijn klaar voor 

“Let’s Twist Again 2.0” 
 

Aanstaande vrijdag en zaterdag, 25 en 26 oktober, is het zover. Na maandenlang repeteren 

zijn de muzikanten, dirigent, zangers en zangeressen er klaar voor. Voor sommigen de eer-

ste keer dat ze voor zoveel publiek mogen optreden voor anderen een terugkerende prachti-

ge ervaring. De kaarten voor beide avonden zijn al een paar weken geleden uitverkocht zo-

dat deze week al alles in gereedheid kon worden gebracht om u als publiek op een goede ma-

nier te kunnen verwelkomen in de sportzaal aan de Schoolstraat 5A in 

Westerbeek. De afgelopen weken heeft u via diverse media kennis kunnen 

maken met de vocalisten en deze week met onze orkestleden. We hopen 

dat u ook een kaartje heeft kunnen bemachtigen want het gaan beslist 

een paar gezellige en prachtige avonden worden. 

De zaal is op beide avonden vanaf 19.00 uur geopend. De show begint om 

20.00 uur exact. Zorg dat u op tijd bent! 
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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 

http://www.bag2school.nl
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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 
Uitslag    

Za 

26/10 

 

 

 

S’beek 

 

 

 

 

S’beek 

 

 

S’beek 

16:00 

14:30 

  

14:30 

11:00 

11:30 

  

10:30 

09:30 

10:30 

09:30 

10:30 

09:30 

09:30 

JO19-1 FCV-Venlo JO19-2 

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

JO17-1 Vrij 

JO17-2 SV Venray JO17-4 

JO15-1 SV Venray JO15-4 

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

JO13-1 Vrij 

JO13-2 Olympia'18 JO13-3G 

JO11-1 Hapse Boys JO11-1G 

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

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

JO9-2 Excellent/SVS/West.Boys JO9-2 

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

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

Excellent/SVS/West.Boys JO19-1 

Toxandria/VIOS'38 JO19-1 

  

Excellent/SVS/West.Boys JO17-2 

Excellent/SVS/West.Boys JO15-1 

SIOL JO15-2 

  

Excellent/SVS/West.Boys JO13-2 

Excellent/SVS/West.Boys JO11-1 

Montagnards JO11-2 

SIOL JO9-2G 

Juliana Mill JO9-2 

Olympia'18 JO8-2 

Olympia'18 JO7-1/2 

Zo 27/10     


