
 

 

 Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

 E-mail: fra.giesbers@gmail.com 

Colofon 

Het dorpsjournaal wordt uitgegeven 

door Dorpscoöperatie 

“Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretariaat@samen1Westerbeek.nl 

 

Kopij inleveren: 

Vóór zondag 19:00 uur  

Via emailadres: 

fra.giesbers@gmail.com 

 

Het dorpsjournaal is een 

mededelingenblad 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 

kopij. 

Het dorpsjournaal wordt ook 

gepubliceerd op www.kbo-

westerbeek.nl en www.s1w.nl 

Kosten voor plaatsing van 

advertenties 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 

bankrekeningnummer:  

NL35RABO0140220879 t.n.v. S1W 

Bezoek-/Postadres PMMvdK:  
Lepelstraat 13a 5845 BK  
SINT ANTHONIS Tel.nr.: 471246 
www.parochiemariamoedervandekerk.nl  
E-mail: 
secretariaat@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. 48     24 nov - 30 nov 2019 

A.s. ZONDAG INTOCHT SINTERKLAAS IN DE SCHANS 

Vieringen 

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

34ste  zondag door het jaar. 

Zondag;  24 november 15.00 uur: Doopviering 

Doop van  Daan, zoon van  Tom Crusio en Kim Jespers 

 

                                  1ste Zondag van de Advent. 

Weekend 30 nov/1 dec: geen viering in Westerbeek. 

 

Hallo kinderen, 

  

Zondagmiddag 

24 november komt 

Sinterklaas naar 

Westerbeek. 

We verwachten hem om 

half 3 in de Schans. 

Vanaf 2 uur zijn jullie 

van harte welkom. 

We willen er met zijn 

allen een gezellige 

 dansmiddag van maken! 

 

Dit jaar heeft het Metropeelorkest 4 sinterklaasnummers ingestudeerd. 

Sinterklaas zou het leuk vinden als zoveel mogelijk kinderen meedoen 

met het sinterklaasnummer van hun groep. 

Groep 5-6: De Sinterklaas welkomstdans      

 https://www.youtube.com/watch?v=3Eai1upC7xI 

Groep 3-4: De pepernotendans                            

 https://www.youtube.com/watch?v=VpPDOIGucxg 

Groep 1-2: De pepernoten Samba 

 https://youtu.be/-ceccjR1XHo 

Iedereen: De pieten Sinterklaasmove 

 https://www.youtube.com/watch?v=LFSsoCWi06E 

  

Wil je de YouTube-linkjes niet helemaal overtypen?  

Via het digitale dorpsjournaal zijn de YouTube-linkjes aan te klikken. 

(www.s1w.nl).  

(alle kinderen van basisschool De Zonnewijzer hebben een linkje 

ontvangen via de nieuwsberichten op de schoolwebsite) 

  

Tot 24 november! 

Het Sinterklaascomité 
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K.B.O. KIENEN  

 

Voor alle leden maar ook niet-leden,   

op woensdag 20 november wordt onze maandelijkse KIENMIDDAG 

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 meebrengen. 

En natuurlijk zijn er altijd leuke prijzen te winnen. 

Daarnaast gaan we voor gezelligheid en ontspanning.  

D‟n Eik 18, 5843 AZ Westerbeek 

Van harte gefeliciteerd! 

Informatieavond 

Heilig Vormsel  

 
Voor ouders van kinderen in groep 8 van de basisschool 
zijn in de Parochie Maria Moeder van Kerk twee 
dezelfde informatieavonden voor het Heilig Vormsel 
2020 gepland op de volgende locaties: 

 Maandag 9 december 20.00 – 21.00 uur in 

het parochiecentrum Maria Moeder van de 

Kerk, Lepelstraat 13a, 

 Sint Anthonis; 

 Donderdag 12 december van 20.00 – 21.00 

uur in de pastorie van de San Salvator kerk, 

Kerkplein 4, Oeffelt. 

 
Op deze avonden krijgt u informatie over het 
vormselproject Vormfun2 en is er gelegenheid om vragen 
te stellen. Bovendien ontvangt u op deze avond het 
aanmeldingsformulier. U wordt verzocht het formulier 
uiterlijk 19 december in te leveren bij de 
vormselwerkgroep ter plaatse of op te sturen naar/ af te 
geven bij het parochiecentrum Maria Moeder van de 
Kerk, Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis. 
 
Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om op 
één van deze avonden aanwezig te zijn, dan kunt u een e-
mail sturen naar secretariaat@mmvdk.nl of bellen naar 
0485-471246 (op werkdagen van 9.00 – 12.30 uur 
behalve donderdags) en wordt u een 
aanmeldingsformulier toegezonden.  

mailto:secretariaat@mmvdk.nl
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 Puppy socialisatie (tot 16 weken) 

 Fysieke en mentale ontwikkeling passend 

 bij uw pup. 

 Privéles € 15,-- per half uur 

 Puppy les (vanaf 16 weken) 

 Spelenderwijs diverse basisvaardigheden 

 aanleren. 

 Privéles € 25,-- per half uur 

 Puber/volwassen vervolgtraining 

 Het onderhouden en uitbreiden van de 

 basisvaardigheden. 

 Privéles € 25,-- per half uur 

 De seniore hond 

 De veranderingen begrijpen van de 

 oudere hond en hem helpen te bewegen. 

 Privéles € 25,-- per half uur 

 Activiteitencoach 

 Veel honden zijn over- of 

 ondergestimuleerd. Hands4dogs helpt u 

 met een activiteitenplan voor de hond, 

 afgestemd op zijn energieniveau, 

 raseigenschap, karakter en uw 

 persoonlijke omstandigheden.  

 € 50,-- per uur 

 Individuele begeleiding 

 € 40,-- per 45 minuten 

Alles gaat in overleg en u kunt aangeven wat u 

belangrijk vindt. Privétrainingen zijn maatwerk. 

Daarom is elke training anders en deze lessen 

zullen bij de eigenaar thuis plaatsvinden. 

Gea@hands4dogs.nl 

06-34049585                Westerbeek 

PRINS HERALD 1E EN PRINSES RIANNE 
Op 16 november tijdens het prinsenbal hebben we afscheid genomen van onze leidster van 

de dansmarietjes Chantal Verhoeven, de dansmarietjes Janne, Mette, Lotte, Neeltje. Jessie 

doet nog een jaartje mee! Dank voor jullie inzet de afgelopen jaren. Ook hebben we afscheid 

genomen van ons raadslid Thijs die ons met heel veel woord en daad heeft bijgestaan! Thijs 

super bedankt voor de leuke tijd samen!  Prins Gijs en zijn prinses Eline hebben afscheid 

genomen en nog één keer hun eigen gardedans mogen aanschouwen! Een mooi afscheid 

namens de dansmarietjes. Daarna hebben diezelfde dansmarietjes hun prins ontdaan van 

cape, scepter,  steek. Ex prins Gijs werd op een leuke manier opgenomen in de Auw Prinse 

Club, én Gijs heeft tot ons groot genoegen zich inmiddels ook 

aangesloten bij de Raad van 7! Nogmaals welkom Gijs!! 

We gingen over naar het prinsloze tijdsperk… toen werd Tuske 

binnengereden en werden we nog een keer meegenomen in de 

belevenissen van Tuske over 2019. Tus had genoten en gaat 

weer genieten van zijn logeeradres op de Kerkstraat! De 

ontknoping naderde en de spanning was voelbaar in de zaal. 

Vooral toen de kist werd binnengereden, die hadden we eerder 

gezien! Er volgde een zucht door de hele zaal toen Conny een 

start maakte met zijn studie en sporttrip 

fotoreportage...Godzijdank kwam Bea tevoorschijn om in te 

grijpen, voor je weet ben je anders drie kwartier verder….Met 

een leuke en spannende kwis kwamen we steeds een beetje dichter bij de ontknoping...Is 

de prins ritmisch? Nee…. toen was het voor velen al wel duidelijk! En ja hoor Prins Herald 

d‟n 1e en zijn prinses Rianne zijn het jubileumprinsenpaar!! Van harte gefeliciteerd en we 

gaan er een heel mooi jubileumjaar van maken. Hun motto voor de komende carnaval: 

“DRINKE, DANSE, HOSSE EN ZWEETE, DI WURD UNNE CARNAVAL UM NOAIT 

TE VERGEETE !” 

Tijdens de prinsenreceptie op zondag zijn veel mensen en verenigingen ons kersverse 

prinsenpaar komen feliciteren. Het was een leuke middag waarbij de aanwezigen ons 

prinsenpaar met of zonder stukje hun felicitaties over brachten.  

Wij hebben er in heel veel zin in om met prins Herald en prinses Rianne het 

carnavalsseizoen te starten!        Tas op!   
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wo 20 nov Kienen KBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zo 24 nov Ìntocht Sinterklaas 

   in Westerbeek 
*za 30 nov Mandarijnenactie vv. Westerb. Boys 

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  

*za  4 jan Mandarijnenactie vv. Westerb. Boys 

vr 10 jan JOW-avond 

za 11 jan Feestavond KWIZZUT 

*ma 13 jan S1W vergadering DB 

wo 15 jan Kaartverkoop Pronkzitting 

*za 18 jan inzameling oud papier 

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 

*ma 10 feb S1W vergadering DB 

*za 15 feb inzameling oud papier 

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 

*ma 2 mrt S1W kwartaaloverleg 

*ma 9 mrt S1W vergadering DB 

vr 13 mrt JOW-avond 

*do 19 mrt S1W Algemene Jaarvergadering 

*za 21 mrt inzameling oud papier 

*za 21 mrt Landelijke Opschoondag 

vr 3 apr JOW-avond 

*za 18 apr inzameling oud papier 

*ma 13 apr S1W vergadering DB 

zo 3 mei JOW 

ma 4 mei Gemeentelijke Dodenherdenking 

  in Westerbeek 

*ma 11 mei S1W vergadering DB 

wo 13 mei Ìnzamelingsactie Kleding „de Z‟wijzer‟ 

*za 16 mei inzameling oud papier 

vr-za 5/6 jun JOW-overnachting 

*ma 8 jun S1W vergadering DB 

*za 20 jun inzameling oud papier 

*ma 22 jun S1W Kwartaaloverleg 

vr 26 jun JOW-avond 

wo 1 jul 50 jaar vv. Westerbeekse Boys 

*ma 13 jul S1W vergadering DB 

*za 18 jul inzameling oud papier 

*ma 10 aug S1W vergadering DB 

*za 15 aug inzameling oud papier 

*ma 14 sep S1W vergadering DB 

*za 19 sep inzameling oud papier 

*ma 12 okt S1W vergadering DB 

*za 17 okt inzameling oud papier 

*ma 26 okt S1W Kwartaaloverleg 

*ma 9 nov S1W vergadering DB 

*za 21 nov inzameling oud papier 

ACTIVITEITEN-KALENDER   * nieuwe activiteit 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Uitslag:  Westerbeekse Boys 1 – VV Achates 5   n.b. 

Za 

23/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W’beek 

14:30 

14:30 

15:00 

12:30 

12:30 

13:00 

13:00 

11:30 

10:30 

10:00 

11:00 

10:30 

09:00 

09:00 

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

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

JO17-1 Volharding/Sambeek JO17-2 

JO17-2 Vianen Vooruit HBV JO17-2 

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

JO15-2 Toxandria/VIOS'38 JO15-1 

JO13-1 HRC'27/Stormvogels'28 JO13-1G 

JO13-2 Venhorst JO13-1G 

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

JO11-2 DSV JO11-2G 

JO9-1 Vitesse'08 JO9-2 

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

JO8-1 HRC'27/Stormvogels'28 JO8-1 

JO7-1/2 V.V. Achates JO7-1/2 

Sporting S.T./SVEB JO19-1 

Olympia'18 JO19-2 

SVS/Excellent/West.Boys JO17-1 

Excellent/SVS/West.Boys JO17-2 

Constantia/Menos JO15-1 

SVS/Excellent/West.Boys JO15-2G 

Excellent/SVS/West.Boys JO13-1 

Excellent/SVS/West.Boys JO13-2 

Vianen Vooruit HBV JO11-1 

Excellent/SVS/West.Boys JO11-2G 

SVS/Excellent/West.Boys JO9-1 

SSS'18/Holthees-Smakt JO9-1G 

Excellent/SVS/West.Boys JO8-1G 

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

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 


