
 

 

• 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. 05   26 jan - 2 feb jan 2020 

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

3de Zondag door het jaar. 

Weekend 25/26 januari: geen viering in Westerbeek. 

 

4de Zondag door het jaar. 

Weekend  1 en 2 februari: geen viering in Westerbeek. 

PRONKZITTINGEN CSTT  22-25-31 JAN ÈN 1 FEB 

ACTIE 
KERKBALANS 
2020 
 
Beste parochianen, 
uw deelparochieraad heeft 
Actie Kerkbalans 2020 op-
gestart en het thema van 
deze actie is: ‘Geef voor je 
kerk’. De actieperiode loopt 
van zaterdag 18 januari tot 
zaterdag 1 februari 2020. 
In die periode ontvangt u 
de nodige informatie in uw 
brievenbus. 

Bijdrage kunt u overmaken naar de rekening van ONZE kerk en wel 
naar rekeningnummer: NL12RABO0140290745 Parochie Maria, 
moeder van de Kerk t.n.v. H. Hart van Jezus Westerbeek o.v.v. 
Kerkbalans 2020. 
Hartelijk bedankt!! 
 
Deelparochieraad Heilig Hart van Jezus Westerbeek 

KAARTVERKOOP 
PRONKZITTINGEN 
 
Afgelopen woensdag hebben we in de Schans kaart-
verkoop gehad voor de pronkzittingen. De laatste 
zaterdag was daarbij meteen uitverkocht! 

Wil jij er ook bij zijn!!? 
Voor de 25e en 31e januari zijn er nog kaarten. 
Je kunt ze bestellen/ophalen bij Ans aan de Stevensstraat 73d. 
Je mag haar ook appen op 06 142 260 27. 

https://www.facebook.com/ans.vankempen.35?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCQ5U0oao5bmtCL-qfNg0ehw7gxNDZNdi17i-4zt2vDQbu04e_LklRAJqtujm6w3x4HkOlptxfU7cTH&dti=1577570902459061&hc_location=group
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NIEUWSBRIEF 
secretariaat@samen1westerbeek.nl / www.s1w.nl 

Kom JIJ ook naar de inloopavond voor het 

dorpsontwikkelingsplan van Westerbeek? 

 
Donderdag 6 februari vanaf 19.30 uur in De Schans. 

Tientallen inwoners uit jouw dorp hebben samen met de ge-

meente hun mouwen opgestroopt!! Ze hebben projecten opge-

zet om de leefbaarheid in jouw kern te verbeteren. Wil jij we-

ten welke projecten? Of heb jij zelf goede ideeën? 

Kom dan naar de inloopavond! 

 
Is dit nodig?    Dit is niet nodig! 

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

Doe gewoon, houd Westerbeek schoon! 

Broekstraat: op 17 
december 2019 
zwerfafval opge-
raapt. 
 
Resultaat 
2 volle zakken. 
 
 

Broekstraat: op 8 januari 
2020 
zwerfafval opgeraapt.  
 
Nu wederom 
1 volle zak zwerfaval 

Uitnodiging        Boezelpronkzitting 
Graag willen we jullie uitnodigen voor de Boezelpronkzitting op 
zondagmiddag 2 februari in gemeenschapshuis De Schans. Het thema is: 
De Boezels in beweging. Als de kinderen het leuk vinden mogen ze 
verkleed komen. De deuren zijn om 13.00 uur geopend. Aanvang pronkzit-
ting 13.30 uur. 
Entree: tot en met 12 jaar gratis, vanaf 13 jaar € 2,00. 

We hopen er weer een gezellige middag met een gevarieerd programma van te maken. 
       de boezelleiding 

 
Jeugdprins en jeugdprinses 2020 
                                           
Ook benieuwd wie het zullen worden.                

Kom dan kijken naar de onthulling van de jeugdprins en jeugdprinses 
van Westerbeek 
tijdens de Boezelpronkzitting op 
zondagmiddag 2 februari. 

Tusstèkers en 
Tusstèkerinnekes 

Tas op! 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.s1w.nl
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Woongemeenschap 

binnentuin in ontwikkeling 
Na een drukbezochte informatieavond in november vorig jaar 

in gemeenschapshuis ’t Stekske in Stevensbeek is de ontwik-

keling om op het terrein van Hof Lindebeek (voorheen Ste-

venshof) in Stevensbeek in positieve zin verder gegaan. Het 

bestemmingsplan is definitief gewijzigd, zodat de bouw van de 

woningen voor de woongemeenschap gerealiseerd kan wor-

den. Het plan is dat achter het langwerpige lage hoofdgebouw 

3 woongebouwen komen staan in een U-vorm. Daarmee ont-

staat een grote binnentuin voor de bewoners van de gemeen-

schap, waar bezoekers welkom zijn. Er zijn woningen en ap-

partementen in verschillende groottes voor gezinnen, stellen 

en voor alleenstaanden van alle leeftijden.                                                                                  

Het hoofdgebouw uit 1910 was tot 1934 een modelboerderij. 

Daarna werd het verbouwd tot een klooster voor de zusters 

van Bethanië. De laatste jaren was er een groepsaccomodatie 

in gevestigd.                

De ambitie van de initiatiefnemers is om een zorgzame ge-

meenschap te creëren voor de bewoners en voor de aarde. Tot nu toe zijn er zo’n 15 serieuze belang-

stellenden voor een woning. Elke 4 weken houden we op een zaterdag een ontmoetingsdag om el-

kaar beter te leren kennen.De eerstvolgende ontmoetingsdag is op zaterdag 8 februari in gemeen-

schapshuis ’t Stekske in Stevensbeek. U bent van harte welkom. ’t Is wel fijn als u aan Jo van der 

Putten emailadres: secretaris@binnentuin-hoflindebeek.nl laat weten dat u wilt komen. Op onze 

website www.binnentuin-hoflindebeek vindt u veel informatie.                           

mailto:secretaris@binnentuin-hoflindebeek.nl
http://www.binnentuin-hoflindebeek
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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 

*vr 14 feb Bestuursvergadering KBO 

za 15 feb inzameling oud papier 

*wo 19 feb Kienen KBO 

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 

*vr 6 mrt Gemeentelijke dansdag KBO 

ma 9 mrt S1W vergadering DB 

wo 11 mrt ‘Samen eten’ bij Dinges 

do 12 mrt S1W Algemene Jaarvergadering 

*vr 13 mrt AJV KBO 

vr 13 mrt JOW-avond 
za 14 mrt Jubileumfeest ‘De Boezels’ 

*wo 18 mrt Kienen KBO 

za 21 mrt inzameling oud papier 

za 21 mrt Landelijke Opschoondag 

vr 27 mrt Toneelgroep W’beek ‘Generale repetitie’ 

*vr 27 mrt Bestuursvergadering KBO 

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  

*di 7 apr PaasBloemschikWorkshop KBO 

wo 8 apr ‘Samen eten’ bij Dinges 

ma 13 apr S1W vergadering DB 

*wo 15 apr Kienen KBO 

*vr/za 17/18 apr Seniorenbeurs Mill KBO 

za 18 apr inzameling oud papier 

*vr 24 apr Bestuursvergadering KBO 

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 

*wo 20 mei Kienen KBO 

*za 23 mei Aspergesdiner KBO 

*vr 29 mei Bestuursvergadering KBO 

wo 1 jun 50 jaar vv. Westerbeekse Boys 

vr-za 5/6 jun JOW-overnachting 

ma 8 jun S1W vergadering DB 

wo 10 jun ‘Samen eten’ bij Dinges 

*di-vr 16-19 jun ‘Westerbeek Wandelt’ 

*wo 17 jun Kienen KBO 

za 20 jun inzameling oud papier 

ma 22 jun S1W Kwartaaloverleg 

*wo 24 jun Dagfietstocht KBO 

*vr 26 jun Bestuursvergadering KBO 

vr 26 jun JOW-avond 

za 11 jul Feestmiddag/-avond 

  50 jaar  Westerbeekse. Boys 

ma 13 jul S1W vergadering DB 

*wo 15 jul Kienen KBO 

za 18 jul inzameling oud papier 

*wo 22 jul Busreis KBO 

*vr 31 jul Bestuursvergadering KBO 

ma 10 aug S1W vergadering DB 

za 15 aug inzameling oud papier 

*wo 19 aug Kienen KBO 

*wo 26 aug Dagfietstocht KBO 

*vr 28 aug Bestuursvergadering KBO 

*wo 9 sep SociaalCultureleDag KBO 

ma 14 sep S1W vergadering DB 

*wo 16 sep Kienen KBO 

za 19 sep inzameling oud papier 

*vr 25 sep Bestuursvergadering KBO 

*vr 2 okt DagvandeOuderen KBO 

ma 12 okt S1W vergadering DB 

za 17 okt inzameling oud papier 

*wo 21 okt Kienen KBO 

ma 26 okt S1W Kwartaaloverleg 

*vr 30 okt Bestuursvergadedring KBO 

ma 9 nov S1W vergadering DB 

*wo 18 nov Kienen KBO 

za 21 nov inzameling oud papier 

*za 21 nov Herfstdiner KBO 

*vr 27 nov Bestuursvergadering KBO 

ma 14 dec S1W vergadering DB 

*wo 16 dec Kienen KBO 

*vr 18 dec Kerstviering KBO 

za 19 dec inzameling oud papier 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
 

Za 25/01 14:30 

 

12:45 

14:30 

12:30 

10:00 

JO19-1 Mifano JO19-1  SVS/Excellent/WB JO19-1 

JO19-2 evt. oefenwedstrijd   

JO17-1 Bavos JO17-1  Excellent/SVS/WB JO17-1 

JO15-1 Bavos JO15-1  SVS/Excellent/WB JO15-1 

JO13-1 Excellent/SVS/WB JO13-1  Olympia'18 JO13-2 

JO7-1/2 Zaalvoetballen in de Stappert in Haps   

 

Zo 2 feb 10.00 SV Venray 13 – Westerbeekse Boys 1                    vertrek: 9.00 uur   


