
 

 

 Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

 E-mail: fra.giesbers@gmail.com 

Colofon 

Het dorpsjournaal wordt uitgegeven 

door Dorpscoöperatie 

“Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretariaat@samen1Westerbeek.nl 

 

Kopij inleveren: 

Vóór zondag 19:00 uur  

Via emailadres: 

fra.giesbers@gmail.com 

 

Het dorpsjournaal is een 

mededelingenblad 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 

kopij. 

Het dorpsjournaal wordt ook 

gepubliceerd op www.kbo-

westerbeek.nl en www.s1w.nl 

Kosten voor plaatsing van 

advertenties 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 

bankrekeningnummer:  

NL35RABO0140220879 t.n.v. S1W 

Bezoek-/Postadres PMMvdK:  
Lepelstraat 13a 5845 BK  
SINT ANTHONIS Tel.nr.: 471246 
www.parochiemariamoedervandekerk.nl  
E-mail: 
secretariaat@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. 08   16 feb - 22 feb jan 2020 

Vieringen 

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

6de Zondag door het jaar. 

Weekend 15/16 februari: geen viering in Westerbeek. 

 

7de Zondag door het jaar 

Weekend 22/23 februari: geen viering in Westerbeek. 

DE BOEZELS 40 JAAR JONG.........14 MAART 2020 

SAMEN NAAR DE HEILIGE JOZEF 

IN SMAKT 
Op bedevaart gaan kan een 

belangrijke impuls geven aan je 

geloof. Het doet goed om in 

andere omgeving met veel 

gelijkgezinden samen te vieren 

en te bidden op voorspraak van 

de heilige die daar vereerd 

wordt. Zo trekken jaarlijks 

miljoenen katholieken naar 

bekende bedevaartsoorden zoals 

Lourdes en Fatima.  

Wij zoeken het niet zo ver, maar net als voorgaande jaren willen 

we als parochie ook dit jaar weer twee mini-bedevaarten houden. 

Op 9 mei gaan we naar Maria in Kevelaer, maar eerder reeds gaan 

we op bezoek bij de heilige Jozef in Smakt, het enige 

bedevaartsoord in Nederland dat aan deze grote heilige gewijd is. 

Op zaterdag 21 maart – twee dagen na het hoogfeest - vieren we 

om 19.15 uur in de kerk van Smakt de mis, die zal worden 

opgeluisterd door het gemengd koor uit Oeffelt. Wie wil kan van 

tevoren al om 18.30 uur het rozenhoedje bidden in de Jozefkapel. 

Na afloop is er gelegenheid om in het naastgelegen Pelgrimshuis 

gezellig te buurten met koffie en iets lekkers.  

We nodigen u van harte uit om mee te gaan en zo samen ons geloof 

te beleven! 

OUD PAPIER ZATERDAG 15 FEBRUARI 

Zaterdag 15 februari tussen 9.00 uur en 12.00 uur kan 

het papier worden ingeleverd bij de containers nabij 

het sportpark! 

Medewerkers: Jan Bos, Remco Manders                

    Ronald van Kempen           
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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 
Marcel 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 
Arnold 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. 

Iedereen 
is van harte welkom!  

De basis om te komen tot leren en ontwikkelen 
is veiligheid en vertrouwen. Daarom werken wij 
graag samen aan een veilig pedagogisch klimaat 
voor onze kinderen. Niet alleen op school en 
thuis, maar ook bij de sportclub, muziek-
vereniging, e.d.  
'Fides' betekent 'vertrouwen'. Vertrouwen als 
kind, als jongere of als volwassene in jezelf. De 
Fides- methodiek geeft via praktische en 
zichtbare manieren inzicht in jezelf en je 
omgeving. Het gaat erom dat men via sociale 
vaardigheden leert zichzelf (bij) te sturen. Henk 
de Visser brengt op inspirerende wijze diverse 
opvoedingskwesties en vragen onder de 
aandacht. 
 

Fides-informatieavond 
 

Dinsdag 14 april 
19.30 tot 21.15 uur 

verzorgd door Henk de Visser 
 
Graag aanmelden via s.vsinten@peelraam.nl 

 
Namens het team van 

Basisschool de Zonnewijzer  

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 

retour 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 

Beste carnavalsvierders van ‟t Tusriek, 

Nog even een korte aanvulling op dit bericht. 

We willen jullie er bij deze aangaande het reglement op attenderen dat iedereen die een 

motorvoertuig(je) bestuurt in bezit dient te zijn van een bijbehorend rijbewijs. Dit houdt 

in dat kinderen niet meer op o.a. gemotoriseerde mini bikes en gazonmaaiers mogen 

deelnemen aan de optocht.        CSTT 

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 

TUSKRANT 

Aanstaande zaterdagochtend 15 februari komen we weer de nieuwe Tuskrant rondbrengen. 

We zullen deze bij u in de brievenbus doen zonder vrijwillige bijdrage te vragen als cadeau 

voor ons 42-jarig jubileum. Alvast veel leesplezier gewenst! 

CSTT 

mailto:ambtenaar@tusriek.nl
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GOEDE INLOOPAVOND DORPSONTWIKKELINGSPLAN. 
 
Donderdag 6 februari 2020 een bijzonder mooie inloopavond gehad rond de projecten, die 
opgenomen worden in het dorpsontwikkelingsplan van Westerbeek. Na de presentatie van de 
projecten: woningbouw, kruisbeeld, vrijwilligerswerk, evenemententerrein en 
gemeenschapshuis De Schans gaven de 35 aanwezigen volmondig aan mee te werken aan de 
realisatie van ons dorpsontwikkelingsplan. De belangrijkste punten van de gepresenteerde 
projecten kunt u vinden op onze website www.samen1westerbeek.nl. 

 
CONTRIBUTIE 2020 

Beste leden van Dorpscoöperatie “Samen 1 Westerbeek”, op maandag 2 maart a.s. zal de 
jaarlijkse contributie van € 15,- van uw rekening worden afgeschreven. Wij willen u bedanken 
voor uw bijdrage. Wij zien u graag op onze jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 
12 maart 2020. De uitnodiging zal u tegen die tijd via de email ontvangen. 
 

Lid worden!? U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier: 
https://www.samen1westerbeek.nl/dorpscooperatie/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BESTUURSLEDEN EN/OF LEDEN VOOR HET 
KWARTAALOVERLEG. 

 
Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek zoekt nieuwe, enthousiaste bestuursleden en/of leden 
voor het Kwartaal Overleg, die een steentje willen bijdragen aan een leefbaar en prettig 
Westerbeek. Mensen met een verfrissende kijk op het dorpsgebeuren, die willen meedenken 
aan de verdere ontwikkeling van het dorp. Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek is actief in 
overleg met gemeente en andere instanties om de leefbaarheid van ons dorp te garanderen en 
daar waar nodig te versterken. Er zijn grote belangen voor het dorp zoals de uitvoering van het 
DORPSONTWIKKELINGSPLAN. Een plan met investeringen, dat gericht is op de toekomst van 
ons dorp. Ook de gemeentelijke fusie zal onze rol mogelijk wat veranderen. Hoe zal de 
kernendemocratie uitpakken en hoe houden we zoveel mogelijk zeggenschap en inspraak in 
het dorp in plaats van besturen op grote afstand? Wilt u hier een rol in spelen, laat het ons 
weten. Meld je dan aan en praat, denk en beslis voortaan mee! Voor meer informatie kunt u 
terecht bij de huidige bestuursleden. 
Aanmelden kan via secretariaat@samen1westerbeek.nl 

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

JAARVERGADERING 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
DORPSCOÖPERATIE “SAMEN 1 WESTERBEEK” 
 

Donderdag 12 maart 2020 

Aanvang 19:53 uur 
Gemeenschapshuis De Schans 

http://www.samen1westerbeek.nl
https://www.samen1westerbeek.nl/dorpscooperatie/%0d
mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.s1w.nl
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K.B.O. KIENEN  

 

Voor alle leden maar ook niet-leden   

0p woensdag 19 FEBRUARI wordt onze maandelijkse KIENMIDDAG 

georganiseerd. 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.  

MOOIE RESULTATEN 

VOOR 

CLAUDIA FRANSSEN 

EN DAPHNE GEERTS 

 
SOMEREN - Zondag 19 

januari heeft Claudia 

Franssen met haar 

haflinger J‟adore 

deelgenomen aan een 

koudbloeden competitie 

bij het Keelven te 

Someren. 

Deze combinatie zette 

een keurig resultaat 

neer door de 2e en 3e 

prijs te bemachtigen met 198 en 193 punten. 

 

OVERASSELT - Zaterdag 25 januari kwam 

Daphne Geerts met Alfa‟s Black Boy aan start 

tijdens een dressuurwedstrijd in Overasselt. 

Ook zij hebben samen een mooi resultaat behaald 

door de 3e prijs te winnen in de klasse Z2.  

- VERVOLG- 

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 

ACTIVITEITEN-KALENDER   * nieuwe activiteit 
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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 

*di 14 apr FIDES informatieavond 

  „De Zonnewijzer‟ 

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 

vr-ma 3-6 jul KERMIS WESTERBEEK 

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 

ACTIVITEITEN-KALENDER   * nieuwe activiteit 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Westerbeekse Boys 1 – SV Milsbeek 3    afg. 

Za 15/2 

 

 

 

 

 

W‟beek 

15:30 

15:00 

14:30 

14:00 

13:00 

12:45 

12:30 

12:30 

10:30 

10:30 

10:00 

09:00 

09:30 

09:30 

09:00 

JO19-1 Juliana Mill JO19-1 

JO19-2 Olympia'18 JO19-2 

JO17-1 Excellent/SVS/West.Boys JO17-1 

JO17-2 SV DWSH'18 JO17-1 

JO15-1 Stormvogels'28/HRC'27 JO15-1 

JO15-2 Bavos JO15-2 

JO13-1 Excellent/SVS/West.Boys JO13-1 

JO13-2 Excellent/SVS/West.Boys JO13-2 

JO11-1 Excellent/SVS/West.Boys JO11-1 

JO11-2 Excellent/SVS/West.Boys JO11-2 

JO9-1 Constantia/Menos JO9-1 

JO9-2 DSV JO9-2G 

JO8-1 SV DWSH'18 JO8-1 

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

JO7-3 Volharding JO7-1/JO7-2 

SVS/Excellent/West.Boys JO19-1 

Excellent/SVS/West.Boys JO19-2 

ASV'33 JO17-1 

SVS/Excellent/West.Boys JO17-2 

SVS/Excellent/West.Boys JO15-1 

Excellent/SVS/West.Boys JO15-2 

Venlosche Boys JO13-3 

FC Uden JO13-2 

V.V. Achates JO11-1G 

DSV JO11-2G 

Excellent/SVS/West.Boys JO9-1 

Excellent/SVS/West.Boys JO9-2 

Excellent/SVS/West.Boys JO8-1G 

Montagnards JO7-1/2G 

SVS/Excellent/West.Boys JO7-3 

Zo 16/2 

Zo 23/2 

10.00 VV Achates 5 – Westerbeekse Boys 1   

Carnaval geen programma 

vertrek 9.00 uur 


