
 

 

• 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. 45    3 nov - 9 nov 2019 

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

31ste  Zondag door het jaar. 

Zondag 3 november, 14.30 uur: Gebedsdienst, 

dodenherdenking met bezoek aan het kerkhof. 

32ste Zondag door het  jaar. 

Zaterdag 9 november, 19.00 uur: Eucharistieviering 

Jaarget. Piet van Kempen. 

Int. Trien van Kempen – Pluk. 

Int. Jo Lenkens – Willems.  

Overl.  ouders van Lankveld –Hack  en broer Piet. 

Lector: Carla Verhoeven. 

Pap schreef nog: 

Wees gelukkig, eerlijk en vriendschappelijk onder 

elkaar en geniet van het leven, daarvoor is het te 

mooi! 

  

Op 26 oktober is na een mooi leven 

van ons heengegaan  

Theo Barten 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 

* Rijkevoort, 21 november 1930 † Venlo, 26 oktober 2019 

echtgenoot van 

Toos Barten - Bernards † 21 februari 2003 

  

Wendy - Juliette - Winston 

Anja - Marc 

      

  

Pap is in zijn eigen appartement 43 van zorgcentrum Hof van Loon, Hof 

van Loon 1/a te Overloon. U bent welkom om persoonlijk afscheid van 

hem te nemen op woensdag 30 en donderdag 31 oktober van 14.00 tot 

16.00 uur.  

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zaterdag 2 november om 13.00 

uur in gemeenschapshuis De Schans, Schoolstraat 1 te Westerbeek. 

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aldaar. 

Pap hield erg van de natuur. Bloemen, boeketten of een mooie tak worden 

natuurlijk erg op prijs gesteld. Het kruisbeeld aan de Stevensstraat in 

Westerbeek was voor hem echter ook erg belangrijk en daarom zouden wij 

het fijn vinden om voor het onderhoud daarvan een vrijwillige gift te mo-

gen ontvangen. Hiervoor zijn collectebussen aanwezig tijdens 

De afscheidsdienst in De Schans. 

Correspondentieadres: Thomas J. Witteroosstraat 78, 6827 AZ Arnhem 

Dunya †                   Loekie 
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Aan alle verenigingen en werkgroepen 

in Westerbeek en andere 

belangstellenden. 
Dit is een uitnodiging om mee te denken over hoe we het geweldige vrijwilligerswerk ook in de toekomst aan-

trekkelijk kunnen houden voor het voortbestaan van de activiteiten in Westerbeek. 

Niet alleen op dit moment, maar ook voor de komende jaren is het belangrijk het aantal vrijwilligers op peil 

te houden. 

Onze vraag aan jullie is om binnen de eigen vereniging/werkgroep te kijken op welke punten er behoefte is 

aan versterking, of andere zaken die verbeterd kunnen worden, en deze informatie met ons te delen. 

Een tweede vraag is hoe we er voor kunnen zorgen dat gemeenschapshuis De Schans ook in de toekomst aan-

sluit op de wensen en eisen van de inwoners van Westerbeek. Wat is hier voor nodig? 

Op woensdag 27 november a.s. om 20.00 uur is een bijeenkomst gepland in De Schans waarbij we hopen op 

een afvaardiging van elke vereniging/werkgroep.  

Wat hieraan vooraf ging:  

Ter voorbereiding op de nieuwe grote gemeente zijn alle 7 betrokken dorpen/kernen uitgenodigd om een 

dorpsontwikkelplan (DOP) te maken.  

Op 27 juni jl. is hiervoor een bijeenkomst in Westerbeek geweest, waar ongeveer 20 bewoners aanwezig wa-

ren. Ook de andere dorpen hebben dergelijke bijeenkomsten gehad met ongeveer hetzelfde aantal aanwezi-

gen. Deze “groepen van 20” hebben de meest karakteristieke kenmerken per thema opgesomd en de sterke en 

minder sterke punten daarbij aangegeven. 

Hieruit zijn in Westerbeek 5 speerpunten/deelproducten voortgekomen. 

3 van die deelproducten zullen we als dorp zelf aanpakken, de andere 2 zullen samen met de andere dorpen 

worden opgepakt. De gemeente zal dit organiseren in afstemming met de “groepen van 20” uit alle dor-

pen/kernen. 

Aan het eind van de bijeenkomst op 27 juni hebben 3 mensen (Wil Spierings, Ingo Oldenkamp en Rita van 

den Abbeelen) uit de groep zich aangemeld om met ambtenaren aan de slag te gaan om de gekozen 

“deelproducten” op te pakken.  

Op 16 september hebben we in het gemeentehuis besproken hoe we dit gaan doen. 

We hebben afgesproken dat ik het initiatief zal nemen voor het “deelproduct” versterken zelfredzaamheid en 

verstevigen vrijwilligerspotentieel.  

Geconstateerd is tijdens de bijeenkomst op 27 juni dat er grote druk ligt op de groep vrijwilligers. Er is be-

hoefte aan meer vrijwilligers en de bestaande groep moet worden ontlast. 

Om dit aan te pakken is het belangrijk dat we precies weten waar de knelpunten liggen. Dat zal voor elke 

werkgroep/vereniging misschien anders zijn. We willen daarom bij alle verenigingen en werkgroepen inven-

tariseren wat er leeft. 

Upgraden gemeenschapshuis De Schans. Van dit “deelproject” is Wil Spierings de kartrekker.  

Dit project heeft veel raakvlakken met het vrijwilligersverhaal, daarom worden beide projecten op 27 novem-

ber besproken. 

Rita van den Abbeelen, mail: rita.vandenabbeelen@gmail.com 

Wil Spierings, mail: wil.spierings49@gmail.com 

Wij gaan weer van start met een nieuw knutselseizoen voor alle basisschoolkinderen vanaf groep 

3. Onze eerste knutselmiddag is op:  

woensdag 13 november 2019   

in Gemeenschapshuis De Loef, Vredepeel 

van 14.15 – 16.15 uur 

We gaan gipsen beeldjes bekleden met foamclay en/of verven.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 9 november want helaas vol is echt vol!!!  

Kreaclub “Uit de Knutseldoos”  Marian, Hannie,  Davinia en Esther. 

Zie ook www.facebook.com/kreaclubuitdeknutseldoos 

Allerzielen 

Stil staan bij 

wat we verloren 

ooit door de dood van 

ons ontrukt 

Een dag, 

terug kijken 

met weemoedig verlangen 

‘n sombere dag 

even weer te voelen die 

heftige pijn om hen 

die we verloren zijn 

even stil blijven staan, 

om opnieuw te bezinnen 

en ondanks alles weer te gaan! 
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NIEUWSBRIEF 
secretariaat@samen1westerbeek.nl 

www.samen1westerbeek.nl 

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 vra-

gen uit het publiek. Uitgelegd wordt hoe het proces van de voorbereiding van het luchthavenbesluit 

in elkaar zit, welke stappen al genomen 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 Box-

meer. 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 Communicatie van de 

gemeente Boxmeer, 06-22299377, communicatie@boxmeer.nl.  

Opstart van verkoop van woningen met een inloop/inschrijf mo-

ment in Westerbeek. Aan Den Eik komen 4 riante twee-onder-

een-kapwoningen, waarvan 2 woningen worden voorzien van een 

levensloopbestendig woonprogramma op de begane grond, alsme-

de 6 ruime eengezinswoningen.  

Zaterdag worden de tekeningen ophangen, documentatie ver-

strekt en men geeft toelichting. De makelaars van Twan Poels zijn 

eerste aanspreekpunt en medewerkers van Reuvers Bouw zijn 

aanwezig voor ondersteuning Daarnaast is er ook een hypotheek-

verstrekker/bank aanwezig. 

Meer weten: 

http://www.wonenindeneik.nl/Het_project/Situatietekening/  

ZONNEDAK WESTERBEEK 
Alle financiële, juridische en organisatorische zaken zijn gelijktijdig met het werven van deelnemers in 
goede banen geleid. De offerte van Solar Unie B.V.. de installateur van de zonnepaneleninstallatie, is 
inmiddels geaccordeerd en naar verwachting zal eind week 44 een start gemaakt worden met de instal-
latie van de 157 zonnepanelen. Ook de definitieve bevestiging ontvangen van de netbeheerder, Enexis, 
dat er aangesloten kan worden op het elektriciteitsnet. De ingangsdatum van de aansluiting zal zijn op 
11 november aanstaande en zoals het zich nu laat aanzien zal in de tweede helft van november het zon-
nedak operationeel zijn. Tien inwoners van Westerbeek hebben deze investering gedaan en gaan in de-
ze collectieve samenwerking energie opwekken. 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samen1westerbeek.nl
mailto:communicatie@boxmeer.nl
mailto:communicatie@boxmeer.nl
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*do 31 okt Jaarvergadering Westerbeekse Boys 

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 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Donderdag 31 oktober om 21:30 uur is de jaarvergadering van de Westerbeekse Boys. 

Deze zal plaatsvinden bij Café Dinges. 

Het is van belang dat iedereen hierbij aanwezig is in verband met de toekomst van de voetbalvereniging. 

De agenda voor deze vergadering en de notulen van de vorige jaarvergadering volgen nog. 

Uitslag:  Westerbeekse Boys 1 –HBV       0-5 

Za 2/11 14:30 

14:30 

13:45 

14:30 

12:30 

13:00 

11:30 

12:30 

10:30 

10:00 

09:30 

09:30 

11:00 

11:00 

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

JO19-2 De Zwaluw JO19-1 

JO17-1 Gemert JO17-3 

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

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

JO15-2 Stormvogels'28/HRC'27 JO15-2 

JO13-1 Sambeek/Volharding JO13-3 

JO13-2 Excellent/SVS/West.Boys JO13-2 

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

JO11-2 Volharding JO11-4G 

JO9-1 Hapse Boys JO9-1 

JO9-2 Vianen Vooruit HBV JO9-1 

JO8-1 SV Venray JO8-4 

JO7-1/2 Hapse Boys JO7-1/2 

Baarlo JO19-1 

Excellent/SVS/West.Boys JO19-2G 

SVS/Excellent/West.Boys JO17-1 

Astrantia/SV Milsbeek JO17-1 

SV Venray JO15-3 

SVS/Excellent/West.Boys JO15-2G 

Excellent/SVS/West.Boys JO13-1 

Gassel JO13-1 

V.V. Achates JO11-1G 

Excellent/SVS/West.Boys JO11-2 

SVS/Excellent/West.Boys JO9-1 

Excellent/West.Boys JO9-2 

Excellent/SVS/West.Boys JO8-1G 

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

Zo 3/11  10.30 Excellent 4—Westerbeekse Boys 1 Vertrek: 9.45 uur 

 

 

 

 

 

 

• Puppy socialisatie (tot 16 weken) 

 Fysieke en mentale ontwikkeling  pas

 send bij uw pup. 

 Privéles € 15,00 per half uur 

• Puppy les (vanaf 16 weken) 

 Spelenderwijs diverse basisvaardigheden 

 aanleren. 

 Privéles € 25,00 per half uur 

• Puber/volwassen vervolgtraining 

 Het onderhouden en uitbreiden van de 

 basisvaardigheden. 

 Privéles € 25,00 per half uur 

• De seniore hond 

 De veranderingen begrijpen van de 

 oudere hond en hem helpen te bewegen. 

 Privéles € 25,00 per half uur 

 

Deze lessen worden gegeven bij de eigenaar 

thuis! 

0031-(0)-634049585 

gea@hands4dogs.nl 

Westerbeek 


