
 

 

• 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. 11   8 mrt - 14 mrt 2020 

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

2de Zondag van de Vasten. 

Weekend 7/8 maart: geen viering in Westerbeek. 

 

3de Zondag van de Vasten. 

Zaterdag 14/15 maart, 19.00 uur: Eucharistieviering 

Jaarget. Cisca van Densen – Cremers 

Int. Overl. Ouders   Derkx – Cemers. 

  

Lector: Carla Verhoeven. 

INFORMATIEAVOND ‘DE BEZIGE BIJTJES’ DONDERDAG 5 MAART  20.00 UUR 

 
 
 
 
 

 
POTGRONDACTIE 

 
De schoolkinderen van basisschool de Zonnewijzer komen bij u aan 
de deur om potgrond te verkopen.  De zakken potgrond zijn relatief 
niet duurder dan op andere verkoopplekken om ons heen. Daarbij 
heeft u nog een groot voordeel. U hoeft er niet mee te sjouwen, ze 
worden bij u thuis afgeleverd door 
ons. 
 
De opbrengst van deze potgrondactie 
willen wij gebruiken voor het aanleg-
gen van een pannaveld. 
 
De zakken potgrond (40 liter) kosten 

€ 4,50 per zak en 
3 stuks voor € 12,00.  

U kunt zoveel zakken bestellen als u 
wilt.  
De zakken potgrond worden op vrijdag 20 maart of zaterdag 21 
maart bij u bezorgd. 
Wanneer wij uw bestelling afleveren, betaalt u pas! 
 
Voor meer info kunt terecht bij:  
ouderverenigingzonnewijzer@gmail.com 
Alvast bedankt voor uw medewerking, 
 
Kinderen en team basisschool de Zonnewijzer 

pannaveld 
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Wij zijn blij 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 geïn-
teresseerden hierover te informeren organiseert De Bezige 
Bijtjes een informatieavond 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 opne-
men met Sandra Michiels.  

Dit kan telefonisch via 06 5177 3705 of per mail : info@kdvbezigebijtjes.nl  

Help mee met de 
Landelijke Opschoondag 
op 21 maart 2020 
Op zaterdag 21 maart is het Landelijke Opschoondag. In 
heel Nederland komen deze dag buren, verenigingen en 
sportclubs samen in actie voor een schonere buurt. 
Want in een schone buurt voel je je veiliger, spelen kin-
deren fijner en woon je prettiger. Deze dag draagt ook 
bij aan meer verbondenheid en is vaak hartstikke  

       gezellig. 
Doe je mee 
Om de Landelijke Opschoondag een succes te laten zijn, hebben we veel handen 
nodig. Daarom is het belangrijk om met zoveel mogelijk bedrijven, buurtbewoners, 
lokale buurtverenigingen en sportclubs mee te doen. 
Je krijgt opschoonmaterialen 
Als je je hebt aangemeld, krijg je van ons veiligheidshesjes, werkhandschoenen, 
zwerfafvalzakken en natuurlijk afvalknijpers. Zo kan je veilig aan de slag! 
Meedoen?  
Eerst even aanmelden via email noudenjolanda@gmail.com of 06-53228395. 
En kom op zaterdag 21 maart om 9:15 uur naar het Peelplein. 

JAARVERGADERING 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
DORPSCOÖPERATIE “SAMEN 1 WESTERBEEK” 
 

Donderdag 12 maart 2020 

Aanvang 19:53 uur 
Gemeenschapshuis De Schans 

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

AANMELDEN LANDELIJKE OPSCHOONDAG. 
 
Meehelpen!? Meld je aan en kom op deze zaterdag 21 maart om 9:15 uur naar het Peelplein 
en maak samen met jeugdleden van De Boezels en S1W een stukje Westerbeek schoon. 
Aanmelden bij Noud Cornelissen. 

mailto:info@kdvbezigebijtjes.nl
mailto:noudenjolanda@gmail.com
mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.s1w.nl
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De Carnaval in ’t Tusriek zit er weer op, 

Onder het motto van prins Herald d’n urste en zijn prinses Rianne, “Drinke Danse 

Hosse en Zweete, di wurd unne carnaval om noait te vergeete", hebben we er met 

z’n allen weer een kei mooie carnaval van gemaakt. Dat begon dit jaar al met de 

sleuteloverdracht in Stevensbeek waarbij ons prinsenpaar, onze dansmarietjes én 

onze joekskapel van de partij waren. Met heel de gemeente bakt hebben alle dorpen een superleuke 

bijdrage geleverd en met wat extra zendtijd voor ons hebben we het prima gedaan! Het was een 

hartstikke mooie avond en daarmee een prima aftrap naar de carnaval, die voor ons eigenlijk al vrij-

dagochtend begonnen was bij de jeugdprinsenreceptie van prins Hendrik (zoon van!) en prinses Zoë 

en daarna op Bronlaak. 

Bij het Auw Wievebal was iedereen weer hartstikke mooi verkleed, het was weer een mooie avond. 

Prins Herald d'n urste en prinses Rianne hebben genoten van alle mooie creaties en leuk uitgewerk-

te ideeën. De jury heeft de volgende prijswinnaars gekozen; eenlingen 1 Groen blaadje Dianne, 2 

wizard of Oz Lieke , 3 Pauw meisje Mariëlle vd Winkel. Duo's 1Ger en Riek recherche 2 Farao en 

Cleopatra Ilze en René 3  Nemo Anke en Manon. Groepen 1 zombie huwelijken Annelies Ellie Rene 

Wim Henk 2 vkp  processie rups 3 poppen aan het dansen Paula en Jean Marc, Marco en Patricia.  

Zondag morgen bij de “Kienderoptocht” was het ook weer volle bak, veel wagens uit eigen dorp en 

ook die van ver naar het Tusriek zijn gekomen om hier rond te rijden. Leuke, originele groepen en 

wagens kwamen voorbij, helaas zat het weer niet mee. Bij de eenlingen is Anne Jeuken weer de ge-

lukkige geworden, bij de Duo's Lisse en Benthe, bij de loopgroepen was Optocht loopgroepen 1 touw-

tjes in handen 2 processie rupsVKP. 3 Ouwehands anders Joost Kuipers. Bij de wagens was de eer-

ste prijs voor De vriendengroep van de prins, de 2e prijs voor de hondenbende  en de 3e prijs voor 't 

Hukske.  ‘s Avonds hadden we weer Crazy Sunday, speciaal voor de jeugd vanaf de brugklas. Ieder-

een heeft een superavond gehad, het dak ging er weer van af en het bezoekersaantal was ook prima!  

Maandagmorgen bij het “Snotneuzenbal” werd met de kinderen een heel leuk feestje gebouwd sa-

men met prins Herald d’n urste en jeugdprins Hendrik en jeugdprinses Zoë en de voltallige jeugd-

raad. De uitslag van de kleurplaten wedstrijd werd bekend gemaakt. Winnaars waren Soof, Sofie, 

Liv, Ties, Puck, Renske, Hidde, Lisa, Myla, Mitchel  

Ons jeugdprinsenpaar heeft samen met de jeugdraad laten zien dat ze een mooi feestje met de jeugd 

kunnen bouwen. Maandagavond hebben we het grote 't Mos nie mugge bal gehouden. Er was van 

alles wa nie mug... en dj Peerke deed de rest!    

Dinsdagmiddag de Boerebruiloft 2.0 gehouden. En wat voor een!! André en Gonny hebben genoten 

van deze geweldige middag. Weer een mooie opkomst, ook van familie en vrienden en leuke bezwa-

ren! Daarna door naar t tuscrematie bal waarbij veel jeugd ons heeft vergezeld naar het einde van 

weer een hele mooie carnaval. Na een mooie, emotionele speech van opper Olaf, prins Herald d'n 

urste en ons jeugdprinsenpaar, naar buiten gegaan met Tuske, en is hij op de brandstapel gezet. 

Dan is de carnaval over, het is weer voorbij gevlogen! Woensdag nog een lekker herring schellen 

om het helemaal echt af te sluiten... Speciaal woord van dank voor iedereen die meegeholpen heeft 

om de rommel van de optocht op te ruimen; de jeugd die ons op woensdag overdag meegeholpen 

heeft maar ook de omwonenden die zelf al eerder aan de slag gegaan zijn! Weet dat dit ontzettend 

gewaardeerd wordt!  

Terugkijkend op het hele carnavals gebeuren, het prinsenbal en de prinsenre-

ceptie, de pronkzittingen, de sleuteloverdracht, en de hele 

(jeugd)carnaval hebben we weer ontzettend genoten! Prins Herald d’n urste en 

prinses Rianne en onze jeugdprins Hendrik en jeugdprinses Zoë hebben met 

iedereen heel veel plezier gehad. Als CSTT zijn we hartstikke trots op iedereen 

die aan deze onvergetelijke carnaval heeft meegewerkt. Iedereen bedankt 

daarvoor! 

We hopen jullie allemaal volgend jaar weer te zien! Tas op!  

do 5 mrt Informatieavond ‘De Begize 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’ 
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Paas/lente bloemstuk maken  

KBO Westerbeek organiseert 
voor iedereen die geinteresseerd is, een workshop 

• Paas/lente bloemstuk maken onder leiding 

van Mirjam Swinkels. 

• De workshop vindt plaats in de Schans,Westerbeek 

    op dindsdag 7 april. 

• De kosten bedragen €20,- voor niet leden €22,50) 

    inclusief materiaal en kopje koffie/thee. 

• Graag opgeven voor 14 maart en geef even de voorkeur aan voor   

  de middag (13:30 uur) of avond (20:00 uur). 

• Opgeven bij: Elly Nielen, per telefoon 384453 op per mail:     

 ellynielen@outlook.com 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Za 7/3 

S’beek 

 

 

S’beek 

S’beek 

 

 

 

 

 

 

 

S’beek 

S’beek 

S’beek 

 

14:30 

  

14:45 

14:00 

11:30 

12:30 

11:30 

11:15 

11:00 

09:00 

09:30 

10:30 

09:30 

09:30 

09:30 

 

JO19-1 SVS/Excellent/West.Boys JO19-1 

JO19-2 Vrij 

JO17-1 UDI'19/CSU JO17-3 

JO17-2 SVS/Excellent/West.Boys JO17-2 

JO15-1 SVS/Excellent/West.Boys JO15-1 

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

JO13-1 JVC Cuijk JO13-3 

JO13-2 Festilent JO13-2 

JO11-1 FC Uden JO11-1 

JO11-2 UDI'19/CSU JO11-6 

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

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

JO8-1 SVS/Excellent/West.Boys JO8-1G 

JO7-1/2 SVS/Excellent/West.Boys JO7-3 

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

 

NLC'03 JO19-1 

  

Excellent/SVS/West.Boys JO17-1 

Venhorst JO17-2 

SV Venray JO15-4 

SV Venray JO15-5 

ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO13-1 

ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO13-2 

ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO11-1 

ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO11-2G 

SV Venray JO9-2 

SES JO9-1 

SIOL JO8-1 

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

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

08-03-2020 Westerbeekse Boys 1 – Heijen 4               09:45  10:30 

15-03-2020 DSV 7 – Westerbeekse Boys 1   11:00  12:00 

22-03-2020 Inhaalwedstrijd 

29-03-2020 Westerbeekse Boys 1 – Excellent 4  09:45  10:30 

05-04-2020 Olympia’18 7 – Westerbeekse Boys 1  11:00  12:00 

12-04-2020 Inhaalwedstrijd 

Walking Football bij Westerbeekse Boys     
Bewegen is goed voor iedereen. Dit samen doen met een groepje mensen werkt 

stimulerend en is gezelliger. Mede daarom wil Westerbeekse Boys het “Walking 

Football” in Westerbeek/Oploo opstarten.  

Walking Footbal wordt in de buitenlucht gespeeld op een klein veldje en is qua 

regels redelijk vergelijkbaar met zaalvoetbal, er mag alleen niet gerend worden. 

Iedereen kan deelnemen, ook als je nog nooit of weinig gevoetbald hebt.  

Ook in de omliggende dorpen Wanroy, Stevensbeek en 

Oploo wordt nu onderzocht of er animo is. 

 

Heb je interesse om (weer) eens een balletje te trappen, 

of wil je er meer van weten, mail dan naar 

onderstaande contactpersoon.   

e-mail: Westerbeekseboys@gmail.com 

 

mailto:Westerbeekseboys@gmail.com
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do 5 mrt Informatieavond ‘De Begize 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 

za 25 apr Oud ijzer actie 

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 


