
 

 

• 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 

49e jaargang  no. 02   5 jan - 11 jan 2020 

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

Hoogfeest van de openbaring des Heren (Driekoningen) 

Weekend 4/5 januari: geen viering in Westerbeek 

 

                        Feest: Doop van de Heer.        

Zaterdag 11 januari, 19.00 uur: Eucharistieviering. 

Jaarget. Michel van den Boomen en Nelly van den Boomen – 

Cornelissen. 

Jaarget.  Toon Egelmeers. 

Int. Familie Cuijpers – Jonkers, Tien en Nolda. 

Lector: Maria van den Oever – Nooyen. 

AANGEPASTE 

OPENINGSTIJDEN: 

Op Nieuwjaarsdag: 

 Café vanaf 16.00 uur 

 Cafetaria vanaf 

 16.00 uur 

Op vrijdag 3 januari: 

  Café en Cafetaria 

 gesloten i.v.m. 

 Personeelsuitje!! 

 

Op zaterdag 4 januari: 

NIEUWJAARSBORREL 

vanaf 20.30 uur 

Cafetaria  open van 

 16.00 uur 
Wij wensen jullie allemaal: 

heel gezellige feestdagen!                                           

Mandarijnenactie 
Voetbalvereniging Westerbeekse Boys houdt 

a.s. zaterdag 04 januari 2020 haar jaarlijkse 

mandarijnenactie. 

We komen vanaf 13:00 uur langs. Bij voorbaat dank! 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Trainingswinterstop 

De trainingswinterstop van de jeugd is van 

maandag 16 december 2019 tot en met zondag 12 januari 2020. 

Op maandag 13 januari starten de jeugdtrainingen weer. 
Za 04/01 09:00 JO7-1/2 Zaalvoetballen in De Stappert in Haps  
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Flessenactie voor Alpe D’HuZes 

Joost van Katwijk en Marcel van den Oever doen op 4 juni 2020 mee aan Alpe d’HuZes. 
Samen met Arnold Reichert maken zij deel uit van het BIG Challengeteam ‘Ellen onze 
Topper’. Dit is een team rondom onze pas overleden dorpsgenoot Ellen Reichert-
Oosterom. 
Het doel van Joost, Marcel en hun teamgenoten is om zoveel mogelijk geld bij elkaar te fietsen voor on-
derzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Meer infor-
matie vindt u op www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/BIG-Challenge-25-Ellen-onze-Topper. 
Wij willen papa Joost en ome Marcel helpen door statiegeldflessen in te zamelen. We willen op zaterdag 
4 januari vanaf 10.00 uur bij u langs de deur komen. Naast lege flessen/kratten mag u, tegen een vrijwil-
lige bijdrage, ook glaswerk voor de glasbak aan ons meegeven. 
Wanneer u niet thuis bent, mag u het bij de deur zetten. 
Of breng het bij ons langs op Den Eik 14. 
Alvast bedankt voor jullie steun! 

Renske, Lonneke, Baukje, Sef, Ties en Diede 

Zurg dè de Twisse Tusstèkers gin dorst leije 
 

Carnavalsstichting de Twisse Tusstèkers is op zoek naar mensen die 

willen oberen met: 

–  de pronkzitting op zaterdagavond 25 januari en 1 februari  

–  en alle dagen met carnaval kunnen we nog een extra ober gebrui-

ken. 

 

Voor carnaval zoeken we ook nog mensen om te helpen achter de 

bar. Fris/wijn, koffie en thee inschenken en/of glazen spoelen. 

 

Wil je niet alle dagen op de dansvloer of aan een tafeltje staan, maar je wil er toch graag bij 

zijn en ons helpen en ben je 15 jaar of ouder, of je weet iemand anders, laat het dan even 

weten. Vergoeding is op basis van leeftijd. 

Stuur een appje of bel 06-55993347 (Robert Weerts). 

Cor Verberk vertelt over z’n voetreis naar Rome  
 

Op 13 januari a.s. zal Cor Verberk aan de hand van veel foto's op 

een groot scherm, vertellen over zijn voetreis van Oploo naar Ro-

me, die hij maakte van 1 mei t/m 20 aug. 2019. 

Hij heeft zijn pelgrimstocht intussen in een boek vastgelegd met 

daarin meer dan 1.000 foto's. 

  

De avond begint om 

20.00 uur en wordt ge-

houden in gemeen-

schapshuis De Oude 

Heerlijkheid in Op-

loo. Gratis toegang 

voor iedereen. 

http://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/BIG-Challenge-25-Ellen-onze-Topper


 

 

 

JAARGANG 49 NO 2  PAGINA 3 DORPSJOURNAAL 

Zo rond de feestdagen komen 

de datums van de pronkzit-

tingen snel dichterbij! Op 22 

(KBO), 25 en 31 januari en 1 

februari zijn ze er weer. Voor 

iedereen namens ons prin-

senpaar en CSTT fijne dagen 

en een heel mooi 2020! 

Het beloofd weer een mooi 

programma te worden en om 

dit een beetje goed te kunnen 

plannen willen we je vragen 

om je vóór 8 januari op te ge-

ven. Als je je opgegeven hebt 

ontvang je van ons een mail-

tje met verdere info en een 

uitnodiging voor het arties-

tenoverleg, dit zal plaatsvin-

den op 14 januari. Je kunt je 

opgeven 

via opper@tusriek.nl.  

Succes met de voorbereidin-

gen! Tas Op! 

 

Kaartverkoop 

pronkzittingen 
15 januari 19:00 Schans 

Op woensdag 15 januari be-

gint om 19:00 uur de kaart-

verkoop voor de Pronkzittin-

gen 2020 die gehouden wor-

den op 25 en 31 januari en 1 

februari in de Plaggehut in 

Westerbeek. 

Alle artiesten zijn druk bezig 

met de voorbereidingen voor 

deze avonden die weer met 

veel humor en lachwerk ge-

vuld zijn en nog veel meer!!. 

Op 1 van deze avonden zal 

bekend gemaakt worden wie 

op Carnavalsdinsdag in het 

onofficiële huwelijksbootje 

stappen en als eerste aan de 

boeremoes met worst mogen 

beginnen. Ook zal er iemand 

in het zonnetje gezet worden 

die al veel voor ons dorp ge-

daan heeft en daarom geëerd 

wordt met de titel Ere Tus-

stèker(in) van het jaar 2020. 

Dus zorg dat ook jij een 

kaartje weet te bemachtigen 

voor een van deze mooie 

avonden om samen met ons 

prinsenpaar prins Herald d'n 

1e en z'n prinses Rianne naar 

een geweldige pronkzitting te 

gaan kijken. 

DRINKE, DANSE, HOSSE 

EN ZWEETE, DI WURD 

UNNE CARNAVAL UM 

NOAIT TE VERGEETE ! 

Tas Op!! 

 
Carnavalsstichting de Twisse 

Tusstèkers is op zoek naar 

mensen die willen oberen met: 

–  de pronkzitting op zaterdag-

avond 25 januari en 1 februari  

–  en alle dagen met carnaval kun-

nen we nog een extra ober gebrui-

ken. 

Voor carnaval zoeken we ook nog 

mensen om te helpen achter de bar. 

Fris/wijn, koffie en thee inschenken 

en/of glazen spoelen. 

Wil je niet alle dagen op de dans-

vloer of aan een tafeltje staan, 

maar je wil er toch graag bij zijn en 

ons helpen en ben je 15 jaar of ou-

der, of je weet iemand anders, laat 

het dan even weten. Vergoeding is 

op basis van leeftijd. 

Stuur een appje of bel 06-55993347 

(Robert Weerts). 

DE TWISSE TUSSTÈKERS 

Het Metropeelorkest wenst 

een gezond en muzikaal 

2020 
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NIEUWSBRIEF 
secretariaat@samen1westerbeek.nl 

www.samen1westerbeek.nl 

INLOOPAVOND VOOR HET 

DORPSONTWIKKELINGSPLAN 
 

De gemeente Sint Anthonis heeft als op-

volger van Vitale Kernen een project met 

dorps-ontwikkelingsplannen opgezet. De 

kerkdorpen van de gemeente schrijven in groepen van twintig inwoners aan een plan om 

hun dorp te verbeteren. De dorpsraden en dorpscoöperatie zijn hier nauw bij betrokken. 

De Westerbeekse Groep heeft al een concept plan opgesteld. Een plan met projecten en in-

vesteringen om de leefbaarheid in ons dorp te verbeteren en/of versterken. Op dit moment 

staan de volgende doelen in het vizier: 

 het behoud en aantrekken van vrijwilligers voor verenigingen en organisaties; 

 het moderniseren van De Schans 

 woningbouw voor jongeren. 

Deze doelen willen wij met het dorpsinvesteringsplan gaan aanpakken. Donderdag 

6 februari 2020 wordt voor alle inwoners een info-/inloopavond over de projecten georgani-

seerd. Tijdens deze avond heeft u gelegenheid om mee te praten en eventueel ideeën aan te 

reiken voor de investering van € 100.000,-. 

Kom jij ook naar deze inloopavond? 

MEREL VAN VEEN EN 

DAPHNE GEERTS 

AFGEVAARDIGD NAAR 

BRABANTSE 

KAMPIOENSCHAPPEN 

 

UDEN - Nu de laatste selectie-

wedstrijd dressuur is verreden 

in Uden zijn de afvaardigingen 

naar de Brabantse Kampioen-

schappen indoor te Schijndel be-

kend. 

Daphne Geerts won met haar 

Hollywood tijdens deze laatste 

selectiewedstrijd een keurige 2e 

prijs met 448 punten totaal in de 

klasse Z1. Hiermee is deze com-

binatie afgevaardigd naar de 

Brabantse Kampioenschappen.  

Ook Merel van Veen en Bugatti 

zijn afgevaardigd naar de Bra-

bantse Kampioenschappen in de 

klasse M2. 

di 31 dec Oliebollenactie VCP 

za  4 jan Mandarijnenactie vv. Westerb. Boys 

za 4 jan Flessenactie Alpe D’HuZes 
wo 8 jan ‘Samen eten’ bij Dinges 

vr 10 jan JOW-avond 

za 11 jan Feestavond KWIZZUT 

ma 13 jan S1W vergadering DB 

wo 15 jan Kaartverkoop Pronkzitting 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samen1westerbeek.nl

