
 

 

• 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. 03   12 jan - 18 jan 2020 

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

                        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. 

Jaarget. Piet van Densen. 

Int. Cisca van Densen –Cremers. 

Lector: Maria van den Oever – Nooyen. 

 

                          2de Zondag door het jaar. 

Weekend 18/19 januari: geen viering in Westerbeek.   

INLOOPAVOND VOOR HET 
DORPSONTWIKKELINGSPLAN 

De gemeente Sint Anthonis heeft als opvolger 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 dorpscoöperatie is hier nauw bij 
betrokken. 
De Westerbeekse Groep is al tot een plan gekomen. Een concept 
plan met projecten en investeringen om de leefbaarheid van 
Westerbeek te verbeteren. Het projectteam heeft op dit moment 
enkele doelen in het vizier: 
 het behoud en aantrekken van vrijwilligers voor verenigingen en 

organisaties; 
 het moderniseren van De Schans en  
 woningbouw voor jongeren. 

 

Deze doelen willen wij met dit 
dorpsontwikkelingsplan gaan 
aanpakken. 
Donderdag 06 februari 2020 
wordt voor onze inwoners een 

infoavond/inloopavond over de projecten georganiseerd. Tijdens 
deze avond heeft u gelegenheid om mee te praten en ideeën aan te 
reiken voor de investering van € 100.000,-. 
 

KOM JIJ OOK NAAR DEZE INLOOPAVOND? 

NIEUWSBRIEF 
secretariaat@samen1westerbeek.nl / www.s1w.nl 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.s1w.nl
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Verdrietig maar dankbaar dat hij ondanks alles 
toch van het leven heeft weten te genieten, 

hebben wij afscheid moeten nemen van onze 
lieve pap, opa, levenspartner en 

vriend van velen 
 

Martien Bexkens 
 

* 1 juni 1943    1 januari 2020 
 

weduwnaar van Annie Bexkens-Lange 
levenspartner van Door Christiaens  

 
Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt, als 

veel je wordt ontnomen, als je moet toelaten 
dat een ander je verzorgt, als het leven niet 
meer jouw leven is, dan komt de tijd dat het 

einde goed is.  
 

Astrid & Henk Sven, Finn 
 

Jeffry & Cindy 
Inge, Mirte 

 
Door 

kinderen en kleinkinderen  

Ons pap is in zijn eigen kamer H 2.07 van zorg 
centrum Sint Anna, afdeling Maaspoort, 
Veerstraat 49 te Boxmeer, waar hij de laatste 
fase van zijn leven zo fi jn gewoond heeft. 
Daar is gelegenheid om persoonlijk afscheid 
van hem te nemen op zondag 5 en 
maandag 6 januari van 14.00 tot 16.00 uur. 
 
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op 
dinsdag 7 januari om 13.30 uur in gemeen-
schapshuis De Schans, Schoolstraat 1 te 
Westerbeek. Daarna leggen wij hem te rusten 
bij ons mam. 
 
Correspondentieadres: 
Burgemeester Moorenstraat 41, 5443 AC Haps  

Wij wensen familie 

en kennissen erg 

veel sterkte bij het 

verwerken van dit 

grote verlies. 

Op 9 januari beginnen we weer met sporten voor de senioren. 

Op de donderdagmiddag van 13:30 – 14:15 uur 

  

Iedereen is van harte welkom 

Fijne jaarwisseling 

K.B.O. KIENEN  

 

Voor alle leden maar ook niet-leden   

0p woensdag 15 januari wordt onze maandelijkse KIENMIDDAG georganiseerd. 

Om 13.15 uur beginnen we met de kaartverkoop en om 13.30 uur met het kie-

nen. 

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.  

Hallo JOW, 

Gelukkig nieuwjaar allemaal!!! 

Komende vrijdag, 10 januari, is het weer JOW en verzamelen we om 18.30 

op het plein. Deze keer moet je je identiteitsbewijs meenemen. Graag op 

tijd afmelden via de app!  

Tot vrijdag, de leiding 
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Westerbeek bedankt en 

vrijwilligers bedankt! 
 

Dit team van enthousiastelingen hielp zaterdag 4 januari voor Alpe d'HuZes mee met de 

flessenactie. Hiermee hebben we 761 euro opgehaald, waar we super trots op zijn! 

Dit bedrag komt geheel ten goede aan onderzoek naar kanker en verbetering van de 

kwaliteit van leven van mensen met kanker. 

 

We willen Jos Jaegers van de SPAR bedanken voor de medewerking aan deze actie. 

We wensen Arnold Reichert, Chantal Reichert, Anouk Reichert, Joost van Katwijk, Marcel 

van den Oever en alle andere deelnemers heel veel succes op 4 juni 2020 wanneer zij 

samen de berg gaan trotseren! 

Zurg dè de Twisse Tusstèkers gèn 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 

 gebruiken. 

 

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). 
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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 

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 

do 6 feb Inloopavond Dorpsontwikkelingsplan 

ma 10 feb S1W vergadering DB 

wo 12 feb ‘Samen eten’ bij Dinges 

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 

wo 11 mrt ‘Samen eten’ bij Dinges 

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 

wo 8 apr ‘Samen eten’ bij Dinges 

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’ 

wo 13 mei ‘Samen eten’ bij Dinges 

za 16 mei inzameling oud papier 

vr-za 5/6 jun JOW-overnachting 

ma 8 jun S1W vergadering DB 

wo 10 jun ‘Samen eten’ bij Dinges 

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 
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 11/01 10:00 JO7-1/2 Zaalvoetballen in D'n Hoepel in Wanroij  

SUCCESSEN VOOR TIEN VOESTEN 
In de IJsselhallen in Zwolle zijn de kampioenschappen van de NBvV 

gehouden. Het resultaat is weer prima. 

Het maximale aantal punten van 95 is behaald.                                                                                                                                                                                                                

Red vented blue bonnet parkiet Nederlands kampioen met 95 punten. 

Red vented blue bonnet parkiet Zilver met 93 punten. 

Gefeliciteerd! 

Zaal open: 19.30 uur 

Aanvang: 20.00 uur 


