
 

 

• 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. 09   23 feb - 29 feb jan 2020 

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

7de Zondag door het jaar 

Weekend 22/23 februari: geen viering in Westerbeek. 

 

Woensdag  26 februari: Aswoensdag, met askruisje 

  9.00 uur Kerk Oploo 

18.30 uur Kerk Overloon  

20.00 uur Kerk St. Anthonis 

 

1ste  Zondag van de Vasten 

Weekend 29 februari/ 1 maart: geen viering in Westerbeek. 

 DRINKE, DANSE, HOSSE EN ZWEETE, DI WURD UNNE CARNAVAL UM NOAIT TE VERGEETE !  

Eind 2019 speelde bij KDV De Speelhoeve, de huidige exploïtant van 
de BSO en PSZ in Westerbeek, de gedachte om de dienstverlening 
daar te beëindigen. KDV De Bezige Bijtjes is eind 2019 in contact ge-
komen met De Speelhoeve om de mogelijkheden voor overname van 
zowel de Peutergroep als de Buitenschoolse opvang te bespreken op 
de huidige locatie binnen het schoolgebouw van De Zonnewijzer.  
 
Wij zijn dan ook erg blij en trots om te kunnen melden dat KDV ‘De 
Bezige Bijtjes’ vanaf 01-04-2020 de PSZ en de BSO gaat exploïteren 
in Westerbeek. Om alle ouders in Westerbeek en andere geïnteres-
seerden hierover te informeren organiseert De Bezige Bijtjes een in-
formatieavond in Westerbeek. 
 

Waar:  Basisschool De Zonnewijzer (speelzaal) 
Datum : donderdag 5 maart 2020 
Tijdstip : 20:00 uur 

 
Als u in de tussentijd nog vragen heeft,  kunt u contact opnemen met 

Sandra Michiels.  
Dit kan telefonisch via 06 5177 3705 of per mail : 

info@kdvbezigebijtjes.nl  

mailto:info@kdvbezigebijtjes.nl
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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 

Oproep aan alle veteranen uit onze 
gemeente 
Uitnodiging Dodenherdenking 
 
Als gemeente nodigen we ieder jaar met  trots ‘onze’ veteranen 
persoonlijk uit voor de gemeentelijke Dodenherdenking op 4 mei.  
Wij sturen de uitnodigingen aan de hand van de gegevens die wij van het Veteranen Instituut ontvan-
gen. Helaas zijn sommige van deze gegevens niet correct of zijn er veteranen in onze gemeente komen 
wonen die niet geregistreerd staan bij het Veteranen Instituut. Dit komt onder andere doordat het Vete-
ranen Instituut geen veteranen volgt, maar dat veteranen zichzelf actief moeten aanmelden en adreswij-
zigingen moeten doorgeven.  
Wij willen natuurlijk graag alle veteranen uit onze gemeente uit kunnen nodigen!  
Dus bent u veteraan en heeft u vorig jaar geen uitnodiging ontvangen voor Dodenherdenking of Her-
denking 75 jaar vrijheid op 25 september 2019, maar wilt u voortaan wel graag uitgenodigd worden? 
Stuur dan een mail aan Anton Schueler (gemeente Sint Anthonis) via antonschueler@sintanthonis.nl. U 
kunt tevens aangeven of wij uw gegevens aan de veteranenvereniging Sint Anthonis mogen doorgeven. 
Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anton Schueler via (0485) 38 88 88. 

Tussen Kunst en Kitsch met 

high tea voor Alpe d‘HuZes 
Wilt u altijd al weten of dat ene schil-

derij niet toevallig een echte Rem-

brandt is of wilt u weten hoeveel dat 

ene beeldje nu eigenlijk waard is? 

Heeft u een ander kunst- of kitschob-

ject in huis waarvan u de achtergrond wil weten? 

U kunt het te weten komen tijdens de gezellige 

Alpe d’HuZes-Tussen Kunst en Kitsch-middag op 

zaterdag 29 februari in Oploo.  

U mag per persoon twee kunstobjecten meene-

men. Marijke van Roosmalen, specialist in advies 

en taxaties van kunst en antiek, zal u die middag 

op een onderhoudende manier van alles over die 

voorwerpen kunnen vertellen.  

Tijdens de presentatie van Marijke van Roosma-

len wordt er een heerlijke high tea geserveerd 

met een soepje en een keur aan hartige en zoete 

lekkernijen met verrassende theetjes. En ook al 

is het een high tea: voor de liefhebbers is er na-

tuurlijk koffie.  

Deze middag wordt georganiseerd door de Op-

loose deelnemers van het BIG Challengeteam El-

len onze Topper. De Tussen Kunst en Kitsch-

middag vindt plaats bij de familie Hendriks, 

Driehoek 7 in Oploo op zaterdag 29 februari van 

14.00 tot 17.00 uur  

Kaarten à € 30,00 zijn te bestellen bij Nellie Kuij-

pers via kuijpers.communicatie@gmail.com 

(bestellen bij voorkeur via de mail, indien dat 

niet mogelijk is via 06-48724635).  Er is een be-

perkt aantal plaatsen dus wacht niet te lang met 

uw kaarten te bestellen. De opbrengst komt ge-

heel ten goede aan Alpe d’HuZes en daarmee aan 

KWF Kankerbestrijding. 



 

 

 

JAARGANG 49 NO 9  PAGINA 3 DORPSJOURNAAL 

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 

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 deel-

nemen aan de optocht.        CSTT 

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.  
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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 

*do 5 mrt Informatieavond ‘De Bezige Bijtjes’ 

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 

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 
VV Achates 5 – Westerbeekse Boys 1  afg 

Carnavalstraining: 
Op woensdag 19 en donderdag 20 februari wordt er een echte carnavalstraining georgani-

seerd voor de jeugdafdeling. Op alle 3 de sportparken (Oploo, Stevensbeek en Westerbeek) 

zal er in Carnavalskleding getraind worden en zullen er ludieke, ongedwongen trainingen 

gegeven worden. De Commissie WTC zal zorgen voor Carnavalsmuziek, wat te drinken en 

iets lekkers. Aanvangstijden van de trainingen blijven ongewijzigd. 
Za 22/2  Geen programma  

Zo 23/2  Carnaval geen programma  


