
 

 

• 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. 46    10 nov - 16 nov 2019 

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

                                       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 –H ack  en broer Piet. 

Int. Lambertus  Nellissen  en Anna Nellissen – Reintjes en overleden kinderen. 

Lector: Carla Verhoeven. 

 

                                      33ste zondag door het jaar. 

Weekend 16/17 november:  geen viering in Westerbeek. 

Beste cursisten, jongeren en overige inwoners van Westerbeek, 
Cursisten: 
Het is al weer bijna een jaar geleden dat jullie de herhalingslessen 
reanimeren/bedienen AED gevolgd hebben. 
Het is  dus weer  tijd voor de herhalingslessen!! 
Enkele weken geleden heb ik hiervoor een uitnodiging gestuurd. 
Helaas heb ik een aantal berichten ontvangen dat de emailadres-
sen onjuist zijn. 
Willen de cursisten die nog niet gereageerd hebben dit alsnog doen. Je kunt hier-
voor een email sturen naar: familie@marcelvandenoever.nl 
De herhalingslessen staan gepland op woensdag 27 november en donderdag 28 no-
vember. 
De starttijden zijn 19.00 uur, 20.10 uur en 21.20 uur. 
Graag hoor ik van jullie op welke dag jullie de herhalingsles willen volgen. 
Overige inwoners: 
Voor de bewoners uit Westerbeek die deze cursus nog nooit hebben ge-
volgd maar dit wel graag willen leren wil ik graag een nieuwe cursus inplan-
nen. 
Opgave voor opleiding is individueel mogelijk, maar ook als groep. Denk 
hierbij aan een vereniging, club, buurt(schap), vriendengroep, gezin/familie, 
etc. Er worden maximaal 10 personen in een opleidingsgroep geplaatst. 
Tijdens een training van 3 uur wordt uitgelegd op welke wijze een angina 
pectoris, een hartinfarct en een onwel wording herkend kan worden. Even-
eens zullen alle praktische vaardigheden van reanimatie en een AED bedie-
nen aangeleerd en uitgebreid geoefend worden. 
Aan deze opleiding zijn beperkte kosten van slechts € 15,- per persoon ver-
bonden. Dit bedrag is inclusief een informatieboekje en het N.R.R.-
certificaat. 
jongeren tussen de 14 en 25 jaar: 
Onlangs hebben wij meegedaan aan de Raboclubkascampagne en hebben hier een 
leuk bedrag ontvangen. Dit geld willen we gebruiken om jullie een gratis basiscur-
sus reanimeren en bedienen aed aan te bieden. 
Dus wil jij met een groepje vrienden of vriendinnen de basiscursus volgen geef dit 
dan per email door. 
Hopelijk kunnen wij als inwoners van Westerbeek er samen voor zorgen dat Wes-
terbeek Hartveilig blijft. Ik zie jullie reactie graag verschijnen! 
Namens Stichting Sint Anthonis Hartveilig,   Suzan van den Oever 

mailto:familie@marcelvandenoever.nl
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Metropeelorkest zet zich weer op de kaart 

met “Let’s Twist Again 2.0” 
Vorig weekend was Westerbeek, oftewel “d’n Twist”, “the place to be”. Na 12 jaar bracht het Metropeelorkest 

weer een fantastische show op de planken in een tot muziektempel omgetoverde sportzaal, net als toen onder 

de naam “Let’s  Twist Again” maar nu in een moderner jasje. 

Fanfare Sint Gerardus is inmiddels al enige jaren van gedaante verwisseld in een ware, 30 muzikanten tel-

lende, bigband met combo en zangers. Het vocale gedeelte van de show werd voor deze gelegenheid ingevuld 

door een 15-tal zangers en zangeressen die hun roots voornamelijk in Westerbeek hebben. Wat een talent is 

daar altijd verborgen gebleven voor velen. Gelukkig is daar tijdens deze sfeervolle avonden verandering in 

gekomen. De muzikanten van het Metropeelorkest lieten tijdens deze avonden horen dat ze enorm gegroeid 

zijn en een zeer breed repertoire aankunnen. Na een mysterieus begin spetterde Coldplay de zaal in met “A 

Sky full of Stars” gezongen door Ilze Bergmans, als voorbode van de ‘sterren’ die het podium nog moesten be-

treden. Na deze spetterende opening zorgde de leadzangeres van het Metropeelorkest - Angele van Bergen-  

voor kippenvel met haar uitvoering van het nummer “Don’t cry for me Argentina”. Daarna wisselden vele 

hits elkaar af, met een variëteit die zijn weerga niet kende. Het ging van de ingetogen ballade “As ge ooit” 

van Gerard van Maasakkers uitgevoerd door Peter Verhoeven samen met Jos Wijnands, via “One day like 

this” gezongen door Kees van Zelderen, en “You know that I’m no good” van Amy Winehouse gezongen door 

de verrassing van de avond Karlijn Verstraten, naar de hardrock van AC/DC waarbij de zussen Marian en 

Bianca Claassen helemaal ‘los’ gingen, en het door Jos Verstraten perfect uitgevoerde “Du Hast” van Ramm-

stein. ”. Zoals gezegd was het een reis door de tijd met vele muziekstijlen. Na de hardrock volgde het nummer 

“Sorry” van Kyteman uitgevoerd door het orkest met een prachtige bugelsolo van Frans Toonen. Wat een be-

heersing van je instrument, Frans oogstte terecht veel lof. Familie Vloet liet tijdens deze avonden op diverse 

manieren hun muzikale talenten horen in “The Piano Man” gezongen en zichzelf begeleidend op mondharmo-

nica door Gerard Vloet en “All of me” gezongen door Anne Vloet met tante Ryan en Dorien als backing vocals 

met nicht Bregje Vloet bij beide optredens op piano. Dat Ryan van alle markten thuis is bewees ze met het 

nummer “Atemlos” van Helene Fischer. Ook het nummer “Dreams” van Fleetwood Mac met prachtig gitaar-

spel van de comboleden en orkestvoorzitter Tonnie Gabriels en zang van Marian Cornelissen zorgde voor een 

fantastische sfeer in de zaal. De uitstekende vertolking van Anita Meyer’s nummer “Why tell me why” door 

Sanne van de Moosdijk, deed vele toeschouwers weer even terugdenken aan hun jeugd, maar de rust van dat 

nummer was snel voorbij toen Tonnie Gabriels er met zijn enthousiasme voor zorgde dat de voetjes van de 

vloer gingen bij “Rock this Town”. Natuurlijk mochten de populaire meezingmedleys niet ontbreken die er-

voor zorgden dat het publiek in polonaise door de zaal ging. Het Metropeelorkest onder leiding van haar diri-

gent Marc Thijssen mag met trots terugkijken op deze zeer geslaagde avonden en zal ongetwijfeld meer van 

zich laten horen in de nabije toekomst. Dank aan iedereen die dit evenement tot een succes heeft gemaakt! 

FOTO JAC 
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NIEUWSBRIEF 
secretariaat@samen1westerbeek.nl 

www.samen1westerbeek.nl 

WEBSITE S1W.NL  BIJHOUDEN!!?? 

Wie zou de site van S1W.nl vanaf begin 2020 kunnen gaan bijhouden. Hooguit 1 uur per 
week aan tijdsinvestering. Content wordt m.b.v. Wordpress bijgehouden en hulp van 
websitebouwers is beschikbaar. Wij horen het graag. 

 
                                                                            

Aan Den Eik komen 4 riante twee-onder-een-kapwoningen, waarvan 2 woningen worden 

voorzien van een levensloopbestendig woonprogramma op de begane grond, alsmede 

6 ruime eengezinswoningen.  

Het hele pakket met informatie over de woningen is ook in onze handen. 

Belangstelling? Laat het weten! 

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

 

WIJ ZIJN LAND VAN CUIJK 
 
Afgelopen maandag 28 oktober is het 
herindelingsontwerp ‘Prachtig en krach-
tig vanuit onze kern’ vastgesteld door 
de gemeenteraden van Cuijk, Boxmeer 
en St. Anthonis. Dit herindelingsont-
werp stelt de gemeentebesturen in 
staat de voorbereidingen op de herin-
deling verder uit te werken en de con-
touren van de nieuwe gemeente te 
schetsen. 
Om de toekomstvisie te illustreren, is er 
een video gemaakt. Het idee achter de 
film is de 25 kernen te laten spreken 
met 1 stem: Wij zijn Land van Cuijk. 
De gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint 
Anthonis willen ook de wijk- en dorps-

raden middels deze email op de hoogte brengen van de film: https://
samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/wij-zijn-land-van-cuijk 
Men is erg tevreden met het eindproduct en ook de reacties vanuit de samenleving zijn zeer positief. 
Veel kijkplezier! 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samen1westerbeek.nl
http://www.wonenindeneik.nl/Het_project/Situatietekening/
https://samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/wij-zijn-land-van-cuijk
https://samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/wij-zijn-land-van-cuijk
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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 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Uitslag:  Excellent 4—Westerbeekse Boys 1    1-1 

Za 9/11 

 

S’beek 

 

 

S’beek 

 

 

 

 

S’beek 

 

 

S’beek 

15:00 

14:30 

14:30 

14:30 

12:30 

11:30 

12:30 

10:30 

10:15 

11:00 

09:30 

09:45 

09:30 

09:30 

JO19-1 SSS'18/Holthees-Smakt JO19-1 

JO19-2 SIOL/VCA JO19-1 

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

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

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

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

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

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

JO11-1 Olympia'18 JO11-1 

JO11-2 Toxandria JO11-1G 

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

JO9-2 SIOL JO9-2G 

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

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

Excellent/SVS/West.Boys JO19-1 

Excellent/SVS/West.Boys JO19-2G 

Venhorst JO17-1 

Volharding/Sambeek JO17-3 

Olympia'18 JO15-1G 

Vitesse'08 JO15-3 

SIOL JO13-1 

SV Milsbeek/Astrantia JO13-1 

Excellent/SVS/West.Boys JO11-1 

Excellent/SVS/West.Boys JO11-2G 

Vitesse'08 JO9-3 

Excellent/SVS/West.Boys JO9-2 

S.V. Oostrum JO8-1 

SJO Vianen Vooruit HBV JO7-1 

10-11-2019 SV Milsbeek 3 – Westerbeekse Boys 1  10:00  11:00 

17-11-2019 Westerbeekse Boys 1 – VV Achates 5  09:45  10:30 

24-11-2019 Sambeek 5 – Westerbeekse Boys 1  11:00  12:00 

01-12-2019 Westerbeekse Boys 1 - Olympia’18  7  09:45  10:30 

08-12-2019 Westerbeekse Boys 1 – Fiducia 3               09:45  10:30 

15-12-2019 Heijen 4 – Westerbeekse Boys 1               09:00  10:00 

• Puppy socialisatie (tot 16 weken) 
 Fysieke en mentale ontwikkeling passend 

bij uw pup. 
 Prive les € 15,-- per half uur 

• Puppy les (vanaf 16 weken) 
 Spelenderwijs diverse basisvaardigheden 

aanleren. 
 Prive les € 25,-- per half uur 

• Puber/volwassen vervolgtraining 
 Het onderhouden en uitbreiden van de ba-

sisvaardigheden. 
 Prive les € 25,-- per half uur 

• De seniore hond 
 De veranderingen begrijpen van de oudere 

hond en hem helpen te bewegen. 
 Prive les € 25,-- per half uur 

 
 

Deze lessen worden gegeven 
bij de eigenaar thuis! 
0031-(0)-634049585 

gea@hands4dogs.nl 

Westerbeek 


