
 

 

• 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. 49    1 dec - 7 dec 2019 

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

1ste Zondag van de Advent. 

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

 

2de Zondag vanm de Advent 

Weekend 7/8 december: geen viering in Westerbeek 

Adventsactie 2019 
De Adventsactie 2019 van de parochie Maria Moeder van de Kerk is be-

stemd voor Syrische vluchtelingenkinderen in het pater Frans van der 

Lugt Centrum in Beiroet. De herinnering aan de Nederlandse jezuïet 

Frans van der Lugt die vijf jaar geleden is vermoord in Syrië, is nog 

steeds bijzonder levendig bij de Syrische vluchtelingen in Libanon. 

Dankzij dit initiatief wordt onder meer onderwijs verstrekt aan een 500-

tal Syrische vluchtelingenkinderen. De jezuïeten verstrekken er ook ge-

zondheidszorg. Zet u mee het werk van pater Frans voort?  

U kunt uw gift rechtstreeks overmaken aan St Claverbond Nijmegen 

IBAN: NL46 ABNA 0518 9918 30 (ANBI erkend), onder vermelding van 

Frans van der Lugt Adventsactie 2019 MMK. Achter in onze kerken 

staan ook collectebussen.  

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift namens de 

vluchtelingenkinderen uit Syrië!  

GEVONDEN………..Wij hebben op de hoek 

Stevensstraat/ Koehardstraat een stalen zilverkleurige armband 

gevonden.  Info Rien Lange  06 22816389. 
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OPEN PODIUM 

t.g.v. 75 jaar Vrijheid  

Wat geweldig dat de dorpen in onze gemeente Sint Antho-

nis op diverse manieren willen laten zien dat we SAMEN 

nu 75 jaar vrede en vrijheid mogen vieren! 

Op zaterdagavond 18 april 2020 gaan wij dat ook beleven 

in ’t Wapen van Wanroij met een  

OPEN PODIUM  thema 'Vrijheid'.  

Vertolk de VRIJHEID in dans – zang – muziek – tekst of 

op een andere passende manier!! 

Ben je - of iemand van jullie -  in onze gemeente geboren, getogen of woonachtig en wil je uit respect 

voor de VRIJHEID aan iedereen iets moois laten zien in dit thema, meld je/jullie dan snel aan!!  

Aanmelden kan tot en met 15 december 2019 via 75jaarvrijheid@enjoyingvoices.nl  

Voel je vrij en neem anderen hier in mee!!! Het zou geweldig mooi zijn als het een afwisselende 

avond wordt voor en door mensen, van heel jong tot best oud.   

Wij, Enjoying Voices - Wanroij, hopen van harte u allen straks te mogen begroeten!!!  

Enne….heb je vragen… neem gerust contact met ons op via de mail. 

Mandarijnenactie 
Voetbalvereniging Westerbeekse Boys houdt a.s. za-

terdag 30 november haar jaarlijkse mandarijnenactie. 

We komen vanaf 13:00 uur langs. 

De opbrengst komt ten goede aan de eigen voetbal-

jeugd. Bij voorbaat dank voor uw steun !!!  

Zaterdag 11 juli viert Westerbeekse 

Boys haar 50-jarig jubileum. 

In de middag is het voor jeugdleden een 

leuke spellenmiddag en ‘s avonds een groot 

feest voor leden en oud-leden van de Wester-

beekse Boys. 

Lijkt het je leuk om in de commissie te 

komen van het jubileum of heb je leuke foto's 

of andere dingen van de Westerbeekse Boys 

mail dan naar: 

Westerbeekseboys@gmail.com. 

 

Alvast bedankt. Bestuur Westerbeekse Boys  

50 jaar 

Westerbeekse Boys 
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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  ondergesti-

muleerd. Hands4dogs helpt u  met een acti-

viteitenplan 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 

Nieuwe stichting steunt initiatieven voor zorgafhankelijke ouderen 

ZOSA helpt vrijwilligers om ouderen te laten genieten 
 

SINT ANTHONIS – Wilt u als vrijwilliger iets betekenen voor zorgafhankelijke ouderen in 

de Gemeente Sint Anthonis, maar heeft u daarbij hulp of advies nodig? Dan kunt u vanaf 

nu aankloppen bij een nieuw initiatief: de stichting ZOSA (Zorgafhankelijke Ouderen Sint 

Anthonis).  Zelfredzaamheid is een groot goed, maar zeker niet altijd een vanzelfsprekend-

heid. Zeker niet voor ouderen die afhankelijk zijn van zorg. Daarom is het voor hen fijn dat 

er vrijwilligers zijn die bijvoorbeeld helpen met de boodschappen of een leuke activiteit 

buitenshuis organiseren. Toch komt deze vrijwillige inzet niet altijd goed tot haar recht. 

Omdat bijvoorbeeld de (financiële) middelen ontbreken of omdat de vrijwilliger niet goed 

weet hoe hij of zij iets kan regelen. Precies om die redenen is stichting ZOSA in het leven 

geroepen. De stichting biedt steun in de vorm van financiële middelen en heeft veel kennis, 

ervaring en een uitgebreid netwerk ter beschikking. Stichting ZOSA verbindt, brengt men-

sen met elkaar in contact en neemt knelpunten weg zodat initia-

tieven voor zorgafhankelijke ouderen tot bloei kunnen komen. 

Oftewel: ZOSA helpt en verbindt. Iedere aanvraag wordt met 

zorg in behandeling genomen zodat kan worden bepaald of deze 

in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit de stichting. 

Donaties 

Stichting ZOSA is voor 100 procent afhankelijk van subsidies en 

donaties. Wilt u stichting ZOSA als particulier of als ondernemer 

steunen met een gift en daarmee bijdragen aan de leefbaarheid binnen de gemeente Sint 

Anthonis? Dat kan! Er zijn diverse donatiemogelijkheden. Stichting ZOSA is een zoge-

noemde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daardoor is een donatie ook fiscaal 

interessant. 

Meer informatie 

Het stichtingsbestuur bestaat uit voorzitter Gerard van Dasler, secretaris Eric Kemper-

man en penningmeester Henri van Gemert. Wilt u meer informatie over de stichting 

ZOSA, hebt u een initiatief voor zorgafhankelijke ouderen waar u hulp bij nodig hebt of 

wilt u een donatie doen? Neem dan contact op met Gerard van Dasler via 06-53178905 of 

stuur een e-mail naar info@zosasintanthonis.nl. 
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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 

do 12 mrt S1W Algemene Jaarvergadering 

vr 13 mrt JOW-avond 

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 

*za 11 jul Feestmiddag/-avond 

  50 jaar  Westerbeekse. Boys 

ma 13 jul S1W vergadering DB 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Uitslag:  Sambeek 5 – Westerbeekse Boys 1    3-2 

Wo. 

27/11 

18:30 

18.30 

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

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

Olympia'18 JO12-1 

Olympia'18 JO12-2 

Za 

30/11 

S’beek 

 

 

S’beek 

 

 

 

 

S’beek 

 

 

S’beek 

15:00 

14:30 

14:30 

  

13:00 

11:30 

12:30 

12:30 

10:00 

10:30 

09:30 

10:00 

09:30 

09:30 

JO19-1 Maasduinen JO19-1 

JO19-2 Vianen Vooruit HBV JO19-1 

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

JO17-2 Vrij 

JO15-1 Volharding/Sambeek JO15-2 

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

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

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

JO11-1 JVC Cuijk JO11-3 

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

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

JO9-2 Constantia/Menos JO9-1 

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 JO19-2 

DSV JO17-1 

  

Excellent/SVS/West.Boys JO15-1 

Olympia'18 JO15-3 

Gemert JO13-3 

JVC Cuijk JO13-2 

Excellent/SVS/West.Boys JO11-1 

Fiducia/Elsendorp JO11-1G 

Heijen JO9-1G 

Excellent/SVS/West.Boys JO9-2 

SSS'18 JO8-2G 

Constantia JO7-1/2 

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 

GOEDE RESULTATEN VOOR LEDEN VAN DE PEELRUITERS 
WANROIJ/OVERASSELT - Op 2/3 november werd in Wanroij de tweede selectiewedstrijd dressuur paar-

den verreden voor afvaardiging naar de Brabantse Kampioenschappen. Op 16/17 november vond de derde 

selectiewedstrijd plaats in Overasselt. Merel van Veen wist met haar paard Bugatti beide wedstrijden te win-

nen in de klasse M2. In Wanroij behaalde zij 399 punten en in Overasselt een goed percentage van 66,58%. 

UDEN - Daphne Geerts kwam in Uden aan start tijdens een dressuurwedstrijd op 10 november. Samen met 

haar paard Alfa’s Black Boy wist deze combinatie in de klasse Z2 de 2e prijs te winnen met een mooie score 

van 65,14%. 


