
 

 

• 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. 07   9 feb - 15 feb jan 2020 

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

5de Zondag door het jaar. 

Zaterdag  8 februari , 19.00 uur: Eucharistieviering   

Jaarget. Peter Johannes Heijligers en 

Petronella Huberta  Heijligers - Sommers   

Jaarget. Jo Lenkens – Willems  

Int. Jan Lenkens 

Int. Pierre van Lankveld en Truus van Lankveld – Stevelink 

Int. Toos Barten –Bernards 

Overl. Ouders Antonius Nabuurs en Theodora Nabuurs – Vloet 

Int. Paul van der Heijden en overleden familie 

 

Lector: Carla Verhoeven 

 

6de Zondag door het jaar. 

Weekend 15/16 februari: geen viering in Westerbeek. 

DONDERDAG 6 FEBRUARI Inloopavond Dorpsontwikkelingsplan 

Beste parochianen, uw deelparochieraad heeft 
Actie Kerkbalans 2020 opgestart 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 rekening-
nummer:NL12RABO0140290745 Parochie Maria, 
moeder van de Kerk t.n.v. H. Hart van Jezus Wes-

terbeek o.v.v. Kerkbalans 2020. 
Hartelijk bedankt!! 
Deelparochieraad Heilig Hart van Jezus Westerbeek 

Het boerenbruidspaar van 2020 is bekend! 
André en Gonny 
Zij zullen op dinsdag 25 februari in de onecht worden 
verbonden, tenminste… als zij bezwaren kunnen 
wegwerken. 
Graag ontvangen wij deze op tijd, zodat we een mooi 
programma kunnen opstellen! 

Stuur uw vragen en bezwaren 
vóór 16 februari naar ambtenaar@tusriek.nl! 

Wij reageren zo snel mogelijk. 
Wij zijn benieuwd naar alle creatieve, 7 minuten durende stukjes of 
bezwaren.      Tas op! Ambtenaar & 2.0 

mailto:ambtenaar@tusriek.nl
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Oproep 
Op verzoek van enkele ouders en kin-
deren uit Stevensbeek willen we pro-
beren om weer te gaan starten met 
mini teams volleybal.  
Omdat er in Westerbeek geen minivol-
leybal is en er vaker in Stevensbeek 
getraind is door kinderen uit Wester-
beek willen we jullie ook graag bena-
deren. 
We zijn dus op zoek naar jongens, 
meisjes uit groep 4 t/m 8 die graag 
willen leren volleyballen! De leukste 
teamsport die er is! 
Bij voldoende animo en onder voorbe-
houd dat we op korte termijn een trai-
ner vinden, willen we binnenkort gaan 
starten met 1 maal per week een trai-
ning en indien mogelijk deelname aan 
mini toernooitjes. 
Je mag ook altijd een paar keer mee 
trainen om te kijken of je het leuk 
vind. 
Dus heb je interesse of wil je meer 
informatie? 
Mail ons.. 
Namens bestuur SVS Volleybal: 
Hetty koks 
svsvolleybal@hotmail.nl 

Alle oud-boezelleiding en oud-boezelleden zijn welkom. 
Dus ken je iemand die ooit boezelleiding of boezellid is geweest. Geef het door. 
Alvast bedankt. 

De Boezelleiding 

Worstenbrood-actie voor Alpe d’HuZes 

 

Opgeven is geen optie! Onder dat motto starten Joost van Katwijk en Mar-
cel van den Oever een nieuwe actie voor Alpe d’HuZes. In samenwerking 
met Bakkerij Degen uit Overloon bieden zij ambachtelijke Brabantse 
worstenbroodjes aan. Lekker makkelijk tijdens Carnaval. 
 

U kunt de worstenbroodjes per vijf stuks bestellen voor €7,50. 
Geef uw bestelling voor maandag 17 februari 2020 per e-mail door 
aan joost@eikhorst.com of info@marcelvandenoever.nl. Bestellen 

kan ook per telefoon op 06 – 17 83 65 03 (Joost van Katwijk) of 06 – 30 25 06 17 (Suzan van 
den Oever). 

Joost van Katwijk en Marcel van den Oever doen op 4 juni 2020 mee aan Alpe d’HuZes. Samen met Ar-
nold Reichert maken zij deel uit van het BIG Challengeteam ‘Ellen onze Topper’. Dit is een team rondom 
onze overleden dorpsgenoot Ellen Reichert-Oosterom. Hun doel is om zoveel mogelijk geld bij elkaar te 
fietsen voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met 
kanker. Meer informatie vindt u op www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/BIG-Challenge-25-Ellen-
onze-Topper. 

mailto:joost@eikhorst.com
mailto:info@marcelvandenoever.nl
http://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/BIG-Challenge-25-Ellen-onze-Topper
http://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/BIG-Challenge-25-Ellen-onze-Topper
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Carnavals-kinderoptocht  

zondag 23 Februari 2020 
                                                                                                                                                                                                           

Opstellen van enkelingen en loopgroep(en)in 

de Koehardstraat;  

Opstellen van de wagens wederom via de Nieuweweg in het 

onverhard gedeelte van de Koehardstraat. 

Plaats de wagens aan de rechterkant van de weg, waardoor 

de linkerkant van de weg vrij blijft.  

Volg hier de aanwijzingen van de verkeerregelaars, Tjeu,  

Paul, Riny en Tiny  op!  

Bestuurders van voertuigen en deelnemers absoluut geen alcohol 

De optochtcommissie en de carnavalsstichting  “de Twisse Tusstèkers“, 

kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen 

aan deelnemers en publiek voor, tijdens  en na de optocht. 

Voor het opstellen van loopgroepen en wagens, graag aanwezig zijn om 9.30 uur. 

Optocht begint om 10.00 uur. 

Iedereen die deelneemt aan de optocht kan inschrijven tot 

zaterdag 22 februari 10.00 uur. 

Opgave voor de optocht bij Tiny Weerts  per email: cstt.optochtcommissie@gmail.com 

Het inschrijfformulier dat op de site staat volledig ingevuld en ondertekend re-

tour naar Tiny Weerts. 

Graag bij opgave de namen van de kinderen t/m 12 jaar vermelden. En natuurlijk even 

aangeven wat je uitbeeldt/voorstelt als eenling, duo, loopgroep of wagen 

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

Kom JIJ ook naar de informatieavond over het dorpsontwikkelingsplan van Westerbeek? 
 
Tientallen inwoners uit jouw dorp hebben samen met de gemeente hun mouwen opgestroopt!! 
Ze hebben projecten opgezet om de leefbaarheid in jouw kern te verbeteren. 
 
De voorgestelde projecten zijn:  

• woningbouw,  

• vrijwilligerswerk, 

• modernisering/verduurzaming De Schans; 

• Aanpassingen evenemententerrein ‘t Heitje; 

• het kruisbeeld en 

• andere dorpsoverstijgende projecten. 
 
Wil jij meepraten over de projecten? 
Of heb jij zelf goede ideeën? 
Kom dan naar de inloop/informatieavond! 
 
Donderdag 6 februari vanaf 19.30 uur in De Schans 

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

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
SV Venray 13 – Westerbeekse Boys 1   afg. 

Za 8/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’beek 

15:00 

14:30 

12:45 

14:30 

13:00 

12:30 

12:00 

11:00 

08:45 

  

09:30 

10:30 

09:45 

09:30 

09:30 

JO19-1 SIOL/VCA JO19-1 

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

JO17-1 Bavos JO17-1G 

JO17-2 Volharding/Sambeek JO17-3 

JO15-1 DSV JO15-1 

JO15-2 Excellent/SVS/West.Boys JO15-2 

JO13-1 SSS'18/Holthees-Smakt JO13-2 

JO13-2 VCO JO13-1G 

JO11-1 Juliana Mill JO11-1 

JO11-2 Vrij 

JO9-1 Excellent/SVS/West.Boys JO9-1 

JO9-2 Excellent/SVS/West.Boys JO9-2 

JO8-1 SJO Vianen Vooruit HBV JO8-1 

JO7-1/2 Merselo JO7-1 

JO7-3 SVS/Excellent/West.Boys JO7-3 

SVS/Excellent/West.Boys JO19-1 

Erp JO19-2 

Excellent/SVS/West.Boys JO17-1 

SVS/Excellent/West.Boys JO17-2 

SVS/Excellent/West.Boys JO15-1 

RKDSO/DEV-Arcen JO15-2 

Excellent/SVS/West.Boys JO13-1 

Excellent/SVS/West.Boys JO13-2 

Excellent/SVS/West.Boys JO11-1 

  

Gassel JO9-1 

De Zwaluw JO9-1 

Excellent/SVS/West.Boys JO8-1G 

Excellent/SVS/West.Boys JO7-1/ 2 

Olympia'18 JO7-1/2 

Zo 9/2 

Zo 16/2 

Zo 23/2 

10.30 

10.00 

Westerbeekse Boys 1 – SV Milsbeek 3 

VV Achates 5 – Westerbeekse Boys 1   

Carnaval geen programma 

vertrek: 9.00 uur  

aanwezig: 9.45 uur 

vertrek 9.00 uur 

De Pronkzittingen in ‘t Tusriek zitten er weer op 
Een heleboel mensen hebben het weer mogelijk gemaakt dat wij hier in ‘t Tusriek 

kunnen zeggen, dat we weer een geweldige Pronkzitting gehad hebben, en daar zijn 

we heel erg trots op. 

Heel veel mensen van eigen bodem, maar ook van buiten de dorpsgrenzen; licht, 

geluid, kapel, artiesten en alles wat je maar kunt bedenken, om alles te laten sla-

gen. Op vrijdag is bekend geworden wie er op Carnavalsdinsdag in de Plaggehut, 

door onze ambtenaar Nancy Verheijen met haar veldwachter 2.0 Rob van den Oever in het onoffici-

ële huwelijksbootje stappen, en dan wederom volgens de boerenbruiloft 2.0! André Egelmeers en 

Gonny Kurvers zijn ons nieuwe boerenbruidspaar, (André kan CSTT toch nog niet missen) Iedereen 

is welkom op 25 februari, zaal open om half 4 en we starten om 16:00 en gaan er weer een heel mooi 

feest van maken! Tijdens de eerste zaterdag is bekend geworden dat  Toon Bardoel de Ere Tusstèker 

van het jaar 2020 is geworden. Met een prachtig gedicht werd al snel duidelijk dat Toon dit jaar de 

eer heeft. Van harte Toon! Verdiend! 

Zondag waren we te gast bij de Boezels op hun pronkzitting "De Boe-

zels in beweging" waar het nieuwe Jeugdprinsenpaar is uitgekomen. 

We gaan een kei mooie carnaval hebben met Hendrik van der Zanden 

en Zoë Bergmans als het jeugdprinsenpaar van 2020 met als motto 

"We zijn nu even niet aan de bal, maar we dansen en springen met de 

carnaval!" 't Was weer 'n hele mooie pronkzitting met veel afwisselen-

de stukjes.  

Het waren weer zeer geslaagde avonden. Daarom alle mensen die hun 

steentje daaraan bijgedragen hebben heel erg BEDANKT. Zaterdag 

15 februari zal de Raad de Tuskrant rond komen brengen, de Tusre-

dactie heeft weer haar uiterste best gedaan om de krant weer kei 

mooi te maken en op tijd af te krijgen. 

En onder ’t motto van prins Herald d’n 1e en prinses Rianne 

DRINKE, DANSE, HOSSE EN ZWEETE,  

DI WURD UNNE CARNAVAL UM NOAIT TE VERGEETE …... 

zien we iedereen weer terug met de carnaval. Tas op! 


