
 

 

• 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. 04   19 jan - 25 jan 2020 

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

2de Zondag door het jaar. 

Weekend 18/19 januari: geen viering in Westerbeek. 

 

3de Zondag door het jaar. 

Weekend 25/26 januari: geen viering in Westerbeek. 

OUD PAPIER ZATERDAG 18 JANUARI 

Zaterdag 18 januari tussen 9.00 uur en 12.00 uur kan 

het papier worden ingeleverd bij de containers nabij 

het sportpark! 

Medewerkers: Angèle van Bergen, Jos Wijnands, Mar-

tine Reijnders, Daan Versleijen, Frank van Wely 

Broekstraat 
17 december 2019 
2 zakken zwerfafval 

  

Broekstraat 8 januari 2020 
Wederom 1 zak zwerfaval 

  

Is dit nodig?    Dit is niet nodig!  

Neem je afval mee naar huis en 
het milieu bedankt jullie.   

Doe gewoon, houd Westerbeek schoon! 

KWIZZUTTEAMS ‘WESTERLOO’ EN 

‘DUBBELGELIKT REFURBISHED’ 
schenken prijzenpot aan 

 

www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/BIG-Challenge-25-Ellen-onze-Topper 
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K.B.O. KIENEN  

 

Voor alle leden maar ook niet-leden 

   

0p woensdag 15 januari wordt onze 

maandelijkse KIENMIDDAG georga-

niseerd. Om 13.15 uur beginnen 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.  

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

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 twin-
tig inwoners aan een plan om hun dorp te verbe-
teren. De dorpscoöperatie is hier nauw bij be-
trokken. 
De Westerbeekse Groep is al tot een plan geko-

men. 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 in-
vestering van € 100.000,-. 

Kom jij ook naar deze inloopavond? 
Donderdag 6 februari - 19:30 uur - De Schans 

“U WILT TOCH 

OOK HET BES-

TE VOOR WES-

TERBEEK?” 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.s1w.nl
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Zoals jullie weten komt de BOEZELPRONKZITTING er binnenkort 
weer aan op zondagmiddag 2 februari 2020, aanvang 13.30 uur. 
We hopen er weer een mooie middag van te maken! 
Maar daar hebben we wel jullie hulp voor nodig. 
 
Alle kinderen van groep 3 t/m groep 8 mogen meedoen.  
Je kunt je opgeven via onze website: www.deboezels.nl 
We willen de opgave uiterlijk 19 januari binnen hebben. 
Alvast veel inspiratie en voorpret!  

De Boezelleiding. 

WINST VOOR 

DAPHNE GEERTS 
 

SOMEREN - Zondag 12 januari verscheen Daphne Geerts 

met haar Hollywood aan start tijdens een dressuurwed-

strijd in Someren. 

Dit duo behaalde een keurig resultaat door de klasse Z1 op 

hun naam te schrijven. 

http://www.deboezels.nl
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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 

*zaterdag  

14 maart 

Jubileumfeest 

‘De Boezels’ 
 

 

za 21 mrt inzameling oud papier 

za 21 mrt Landelijke Opschoondag 

*vr 27 mrt Toneelgroep W’beek ‘Generale repetitie’ 

*zo 29 mrt Uitvoering 1 Toneelgroep W’beek  

vr 3 apr JOW-avond 

*vr 3 apr Uitvoering 2 Toneelgroep W’beek 

*za 4 apr Uitvoering 3 Toneelgroep W’beek  

wo 8 apr ‘Samen eten’ bij Dinges 

ma 13 apr S1W vergadering DB 

za 18 apr inzameling oud papier 

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 
 
Za 18/01 14:00 

14:00 

13:00 

13:00 

11:30 

11:30 

11:30 

10:30 

10:30 

10:30 

nb 

nb 

nb 

nb 

nb 

JO19-1 Bootcamp bij de Radioplassen in Stevensbeek     

JO19-2 Bootcamp bij de Radioplassen in Stevensbeek     

JO17-1 Bootcamp bij de Radioplassen in Stevensbeek     

JO17-2 Bootcamp bij de Radioplassen in Stevensbeek     

JO15-1 Bootcamp bij de Radioplassen in Stevensbeek     

JO15-2 Bootcamp bij de Radioplassen in Stevensbeek     

JO13-1 Bootcamp bij de Radioplassen in Stevensbeek     

JO13-2 Bootcamp bij de Radioplassen in Stevensbeek     

JO11-1 Bootcamp bij de Radioplassen in Stevensbeek     

JO11-2 Bootcamp bij de Radioplassen in Stevensbeek     

JO9-1 Bezoek aan binnenspeeltuin     

JO9-2 Bezoek aan binnenspeeltuin     

JO8-1 Bezoek aan binnenspeeltuin     

JO7-1/2 Bezoek aan binnenspeeltuin     

JO7-3 Bezoek aan binnenspeeltuin     

 


