
 

 

• 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. 50   8 dec - 14 dec 2019 

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

2de Zondag vanm de Advent 

Weekend 7/8 december: geen viering in Westerbeek 

 

3de Zondag van de Advent 

Zaterdag  14 december, 19.00 uur: Eucharistieviering 

Int. overl. ouders  Hendriks-Vogelzangs-Claessens 

       en overl. kinderen. 

 

Lector;  Carla Verhoeven.          

‘KERSTSFEER’ 
met het ‘METROPEELORKEST ‘  

Het METROPEELORKEST uit Westerbeek verzorgt op 

zaterdag 21 december om 19.30 uur een Kerstconcert. 

Het concert vindt plaats in de 

parochiekerk van Westerbeek. 

Ook dit jaar pakt het orkest weer groots 

uit met een mix van traditionele en 

moderne Kerstnummers.  

Het Metropeelorkest staat onder leiding 

van Marc Thijssen. 

Wat is het allerleukste aan de 

voorbereidingen voor Kerstmis? 

Samen genieten van Kerstmuziek in de kerk van Westerbeek. 

En Kerst is natuurlijk bij uitstek een feest om in gezelschap te 

vieren. Kom met het hele gezin en familie naar Westerbeek en 

geniet van de ‘KERSTSFEER’! 

Om 19.00 uur gaan de kerkdeuren open voor jong en oud . 

De entree is gratis! 



 

 

 

JAARGANG 48 NO 50  PAGINA 2 DORPSJOURNAAL 

OPEN PODIUM 

t.g.v. 75 jaar Vrijheid  
 

Wat geweldig dat de dorpen in onze gemeente Sint 

Anthonis op diverse manieren willen laten zien dat 

we SAMEN nu 75 jaar vrede en vrijheid mogen vie-

ren! 

Op zaterdagavond 18 april 2020 gaan wij dat ook be-

leven 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. 
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JUBILEUMRECEPTIE 
en Feestavond 
Zaterdag 14 december 2019 

vanaf 19:07 uur 

Plaats: Plaggehut 

m.m.v. DJ Barry Fest 

o.a bekend van het 

voorprogramma Snollebollekes 
 

 

 

Uitnodiging 
 
 

Dit jaar bestaat Carnavals Stichting de Twisse Tusstèkers 42 jaar, 
het 6

e
  jubileum alweer. Graag willen we dit met iedereen vieren op onze 

Jubileumreceptie op zaterdagavond 14 december 2019 vanaf 19:07 uur in 
de Plaggehut te Westerbeek. (Wil je iets zeggen of iets doen, laat het dan 
even weten bij Mieke Pannekoek (06-14711423). Langzaam zal de receptie 
overgaan in een feestavond voor alle Tusstèkers en Tusstèkerinnekes en 
iedereen die erbij wil zijn. Tot de 14e! 

Tas op! 



 

 

 

JAARGANG 48 NO 50  PAGINA 5 DORPSJOURNAAL 

• 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 

 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 

Hoi JOW-ers 
 

Vrijdag 6 december staat er weer een activiteit gepland. 

We zien jullie graag om 18.30 bij de Schans.  

Zorg dat je honger hebt! 

Zwemspullen zijn deze keer niet nodig... 

maar zorg er wel voor dat je een slabbetje 

bij je hebt...!! 

Graag op tijd afmelden via de app. 

 

De leiding 

“Een informatieve bijeenkomst Zorgverzekering vergelijken” 

18 december a.s.  in de KBO-Soos te Wanroij 
Binnenkort ontvangt u de nieuwe zorgpolis 2020 en het zal u opvallen dat daar nogal wat gaat 

veranderen. De premie stijgt, de collectiviteitskorting daalt van 10/8% naar 5/4% en in de aan-

vullende verzekeringen leest u ook allerlei veranderingen. Misschien nu dus het moment om 

uw polis eens kritisch te bekijken en eventueel over te stappen. Goed vergelijken is dus be-

langrijk en daarom laten wij u zien hoe u via de websites van “Zorgvergelijker” en “Zorgkiezer” 

voor u de beste polis kunt vinden. Wist u bijv. dat premiebesparingen van € 10,- per maand 

( dus € 120,- per jaar en voor een echtpaar zelfs € 240,-) geen uitzondering zijn?  We kijken 

ook naar de collectieve verzekering van de Gemeente voor minima en we laten u zien hoe u de 

zorgtoeslag aanvraagt. 

Woensdagmorgen 18 december in de Soos van KBO-Wanroij. 

(Langs het Wapen van Wanroij.) 

De koffie/thee staat bruin en u bent van harte welkom. Aanvang 10.00 uur. Deze info-ochtend 

wordt u gratis aangeboden. Wel graag even aanmelden (zie hieronder) en neem uw polis 2020 

gerust mee. 

Graag per telefoon aanmelden voor 12 december bij 

Theo Beckers KBO Westerbeek, telefoon 06 20186292 



 

 



 

 

Zaterdag 14 

december, 

St. Matthias-

kerk te Oploo 
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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 

*zo 22 dec Kerstlichtjeswandeling Vredepeel 

vr 27 dec KWIZZUT  

*di 31 dec Oliebollenactie VCP 

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, ‘Battle of the Bands’ 

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 

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 

ma 14 dec S1W vergadering DB 

za 19 dec inzameling oud papier 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Uitslag:  Westerbeekse Boys 1 - Olympia’18  7  1-6 

Za 7/12 14:30 

14:30 

13:00 

15:00 

12:30 

10:30 

11:30 

  

10:30 

11:00 

09:30 

10:30 

10:45 

10:00 

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

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

JO17-1 Estria/GVV'57/SCV'58 JO17-2 

JO17-2 SV Venray JO17-5 

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

JO15-2 SV Venray JO15-7 

JO13-1 Vitesse'08 JO13-2 

JO13-2 Vrij 

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

JO11-2 Ysselsteyn JO11-2 

JO9-1 Vianen Vooruit HBV JO9-1 

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

JO8-1 Merselo JO8-1 

JO7-1/2 Zaalvoetballen in sporthal de Stap-

pert in Haps 

Sparta'18/Kronenberg JO19-2 

VIOS'38/Toxandria JO19-2 

SVS/Excellent/West.Boys JO17-1 

Excellent/SVS/West.Boys JO17-2 

Stormvogels'28/HRC'27 JO15-1 

SVS/Excellent/West.Boys JO15-2G 

Excellent/SVS/West.Boys JO13-1 

  

Sambeek JO11-1 

Excellent/SVS/West.Boys JO11-2G 

SVS/Excellent/West.Boys JO9-1 

Vitesse'08 JO9-2 

Excellent/SVS/West.Boys JO8-1G 

  

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

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


