
 

 

• 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. 51  15 dec - 21 dec 2019 

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

3de Zondag van de Advent 

Zaterdag  14 december, 19.00 uur: Eucharistieviering 

Int. overl. ouders  Hendriks-Vogelzangs-Claessens 

      en overl. kinderen. 

Lector:  Carla Verhoeven 

 

4de Zondag ven de Advent 

Zaterdag 21 december 19.30 uur:  Kerstconcert, door   

        het ‘Metropeelorkest’ 

‘METROPEELORKEST ‘ brengt u 

in ‘KERSTSFEER’ 
Het METROPEELORKEST uit Westerbeek verzorgt op 

zaterdag 21 december om 19.30 uur een Kerstconcert. 

Samen genieten van Kerstmuziek in de kerk van Westerbeek. 

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

ren. 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 toegang is gratis! 

K.B.O. KIENEN  

 

Voor alle leden maar ook niet-leden   

0p woensdag 18 december wordt onze maandelijkse 

KIENMIDDAG georganiseerd. Om 13.15 uur begin-

nen 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.  
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Beste  Westerbeekenaren,  
Via deze weg willen wij jullie bedanken voor de enorme warme belangstelling die wij van jullie hebben mogen 

ontvangen, in welke vorm dan ook, bij het overlijden van onze vader, Theo Barten. 

Theo heeft een mooi leven gehad samen met Toos hier in Westerbeek. Hij heeft een respectabele leeftijd be-

reikt, maar het blijft een groot gemis. Theo zou Theo niet zijn geweest als hij niet alles goed achterliet. 

Zo vonden wij dus ook een boodschap voor jullie Westerbeekenaren: 

“Toos en ik hebben het samen heel fijn gehad hier in Westerbeek en we hebben genoten van het feit dat wij 

samen veel voor Westerbeek hebben kunnen doen. Natuurlijk ging het gezinnetje voor, maar direct daarna 

volgde de gezamelijke inzet voor het “dorp”. Tot de Westerbeekse mensen zou ik willen zeggen: bedankt dat 

wij in de kracht van ons leven zoveel voor de gemeenschap hebben mogen doen. 

Tot ziens allemaal, Theo Barten” Het allerlaatste waar Theo zich voor het dorp nog voor inzette was het kruis 

aan het begin van de Stevensstraat. 

Dit kruis staat symbool voor het ontstaan van het dorp Westerbeek. Toen het gebied “den Twist” officieel 

Westerbeek werd, er naast de eerste pioniers boerderijen, een kerk en een school werd gebouwd, er een bak-

ker en café kwam,werd het kruis geschonken ter bescherming van het dorp Westerbeek. 

En kijk nu eens wat voor dorp het is geworden. 

Ondanks dat het klein is gebleven is de kerk er nog steeds, functioneert de lagere school nog prima, is er nog 

een bruisend café en wordt er in het Land van Cuyk naar Westerbeek gewezen als het gaat om het vereni-

gingsleven. Iets waar jullie trots op mogen zijn. 

Dit kruis mag dus niet verloren gaan. Theo heeft het kruis een paar keer op laten knappen uit eigen zak. 

Nu zal er naar andere wegen gezocht moeten worden. 

Tijdens de uitvaart is er een collecte gehouden t.b.v. vernieuwing van het kruis. Dit heeft maar liefst een be-

drag opgebracht van € 351,00! Hartelijk dank hiervoor. 

Dit is heel mooi maar is nog maar een druppel op een gloeiende plaat. Er zal nog veel meer nodig zijn. 

Wij hebben daarom nog een ludieke actie bedacht in de hoop dat er meer Wester-

beekenaren geïnspireerd zullen worden door iets te organiseren ten gunste voor het 

behoud/vernieuwing van het kruis, het symbool voor Westerbeek. Doe dit dan in sa-

menspraak met de dorpscoöperatie en wie  weet, net zoals met hart voor Westerbeek 

de binnenkant van de kerk kon worden opgeknapt…….. Wat wij graag per opbod wil-

len verkopen is een kunstwerk wat Theo een jaar of 10 geleden gekocht heeft in het 

gemeentehuis van Sint Anthonis tijdens een kunstmanifestatie. Het is gemaakt door 

een keramist die d.m.v. verschillende tegeltjes, die ieder verschillende gemeentes 

van de Peel uitbeelden, onze omgeving symboliek weergeeft. 

1 Tegeltje is echter stuk. Theo heeft destijds dit kunststuk gekocht voor € 400,00. 

Wij beginnen met € 25,00! 

Interesse? U kunt bieden door te mailen met W.barten@artez.nl 

Veel groeten en bedankt, Anja en Wendy Barten 

NIEUWSBRIEF 
secretariaat@samen1westerbeek.nl 

www.samen1westerbeek.nl 

Dringend ondersteuning gevraagd. 
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. 

 
 
https://www.twanpoels.nl/aanbod/woningaanbod/

WESTERBEEK/koop-huur/ 
Nummering van de huizen van links naar rechts is 

van 1 t/m 10. 
Onder optie nummer 2 – 6 - 9 -10. 

Verkocht nummer 7 
Van Reuvers Bouw begrepen dat de bouwwerkzaamheden in het voorjaar van 2020 beginnen. 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samen1westerbeek.nl
https://www.twanpoels.nl/aanbod/woningaanbod/WESTERBEEK/koop-huur/
https://www.twanpoels.nl/aanbod/woningaanbod/WESTERBEEK/koop-huur/
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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. 

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! 

DRINKE, DANSE, 

HOSSE EN ZWEETE, 

DI WURD UNNE 

CARNAVAL UM 

NOAIT TE 

VERGEETE !  
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wo 11 dec ‘Samen eten’ bij Dinges 

vr 13 dec Jubileum CSTT 

*za 14 dec Kerstconcert mv. Excelsior Oploo  

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 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Uitslag:  Westerbeekse Boys 1 – Fiducia 3 0-0 

Za 

14/12 

 

 

 

 

 

 

 

W’beek 

14:30 

14:30 

15:00 

  

13:00 

13:30 

09:00 

10:00 

10:15 

10:30 

10:00 

11:00 

09:30 

09:00 

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

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

JO17-1 SSS'18/Holthees-Smakt JO17-1 

JO17-2 Vrij 

JO15-1 DSV JO15-1 

JO15-2 SSS'18/Holthees-Smakt JO15-2 

JO13-1 Vitesse'08 JO13-2 

JO13-2 DSV JO13-2 

JO11-1 Olympia'18 JO11-1 

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

JO9-1 Constantia/Menos JO9-1 

JO9-2 Vitesse'08 JO9-3 

JO8-1 Ysselsteyn JO8-2 

JO7-1/2 Zaalvoetballen in sporthal De Hoe-

pel in Wanroij 

Melderslo JO19-1 

DSV JO19-2 

SVS/Excellent/West.Boys JO17-1 

  

Excellent/SVS/West.Boys JO15-1 

SVS/Excellent/West.Boys JO15-2G 

Excellent/SVS/West.Boys JO13-1 

Excellent/SVS/West.Boys JO13-2 

Excellent/SVS/West.Boys JO11-1 

Venhorst JO11-2 

SVS/Excellent/West.Boys JO9-1 

Excellent/SVS/West.Boys JO9-2 

Excellent/SVS/West.Boys JO8-1G 

  

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

MEREL VAN VEEN KRINGKAMPIOEN KLASSE M2 
NISTELRODE - In het weekend van 7/8 december werd in Nistelrode de vierde 

selectiewedstrijd dressuur voor paarden georganiseerd. 

Merel van Veen kwam in de klasse M2 van start met haar paard Bugatti en 

behaalde een hele nette 1e prijs met 392,5 punten. Daarmee is deze combi-

natie Kringkampioen geworden. 

Daphne Geerts verscheen in de klasse Z1 in de ring met haar paard 

Hollywood. Samen wonnen zij een mooie 3e prijs met 438,5 punten. 

Beste inwoners van Westerbeek,  

 

We gaan alweer richting jaarwisseling 2019-2020!  

Net als vorig jaar houdt volleybalvereniging VCP een traditionele oliebollen-

verkoop op oudejaarsdag: dinsdag 31 de-

cember.  

De oliebollen zullen huis-aan-huis verkocht worden. 

Tussen 09:30 uur en 12:30 uur zullen onze leden in 

Oploo en Westerbeek aan de deur komen. De opbrengst 

van de actie komt volledig ten goede aan 

volleybalvereniging VCP. 

Wij hopen dat u onze vereniging wilt steunen!  


