
 

 

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

4de Zondag van de Vasten. 

Weekend 21/22 maart: geen viering in Westerbeek 

 

5de Zondag van de Vasten. 

Weekend 28/29 maart: geen viering in Westerbeek. 

 

Lokale toneelspelers in voorstelling 
’Iets met boeren’ 
Kaartverkoop startte op 8 maart 
 
Op 8, 9 en 10 mei presenteert Bureau Pees in Sint Anthonis ‘Iets met Boe-
ren’, een voorstelling die boeren en niet-boeren dichter bij elkaar wil bren-
gen. Leden van Toneelgroep Westerbeek, Doekmaroploo, wagenspeelgroep 
Karrespel (Oploo), Kakelbond (Ledeacker) en Onderlinge Vriendschap 
(Wanroij) spelen samen met professionals een voorstelling waarin op een 
creatieve en interactieve manier inzicht wordt gegeven over de veranderende 
landbouw.  
Allemaal aan tafel, iedereen aan het woord 
Het platteland is in rep en roer. Boeren krijgen steeds vaker te maken met te 
hoge kosten, te lage prijzen, te weinig waardering en telkens nieuwe regels. 
De boer is het beu!  

Er is iets aan de hand. 
Er moet iets gebeuren. 
Terwijl de kip en het ei op elkaar staan te wachten.  

Iets met Boeren geeft op speelse, theatrale wijze inzicht in de actuele land-
bouw, als het begin van begrip voor het standpunt van de ander. De voor-
stelling brengt boeren, burgers en buitenlui samen aan tafel over de transitie 
van hun eigen buitengebied. 
Kaartverkoop 
Op 8, 9 en 10 mei wordt de voorstelling gespeeld in Gemeenschapshuis de 
Schans, Schoolstraat 1 in Westerbeek. Aanvangstijden: vrijdag en zaterdag 
20.00 uur, op zondagmiddag start de matineevoorstelling om 14.30 uur. 
Kaarten à €10,- zijn online te bestellen via www.sintanthonis.nl/
kaartverkoop. De kaartverkoop start op zondag 8 maart.  
Initiatief 
Bureau Pees produceert Iets met Boeren in opdracht van FoodUp! Brabant 
(onderdeel van het provinciale programma Landbouw en Voedsel) en de ge-
meenten Sint Anthonis en Reusel-De Mierden; ondersteund door het Prins 
Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.  

OUD PAPIER ZATERDAG 21 MAART 

Zaterdag 21 maart tussen 9.00 uur en 12.00 uur kan het pa-

pier worden ingeleverd bij de containers nabij het sportpark! 

Vriendelijk verzoek: 

de containers staan er, echter zonder medewerkers. 

Deponeer het papier zelf in de container. Bij voorbaat dank! 

http://www.sintanthonis.nl/kaartverkoop
http://www.sintanthonis.nl/kaartverkoop


 

 

Landelijke Opschoondag 21 maart gaat niet door 
Tijdens de Landelijke Opschoondagen is het fijn om samen in actie te komen tegen zwerfaf-

val. En juist dat samenkomen, dat wordt door het RIVM in ieder geval t/m 31 maart afgera-

den. Daarom hebben we besloten om de Landelijke Opschoondag 21 maart 2020 niet door te 

laten gaan.  
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Afgelasting activiteiten KBO 
In verband met het coronavirus heeft het bestuur 

v.d. KBO Westerbeek besloten enkele 

activiteiten voorlopig niet door de laten gaan. 

 Kienen op woensdag 18 maart. 

 Het biljarten en kaarten  op dinsdagmiddag 

en de gym op donderdag. 

 De gym wordt uitgesteld tot 31 maart en dan 

zien we verder. 

 Bloemschikken gaat ook niet door. Dit wordt opgeschoven. 

Wij hopen na 5 april weer te kunnen opstarten. 

 

Bestuur KBO.  Westerbeek 

Oproep Oproep Oproep Oproep 

  

Op zaterdag 4 april hebben wij, de Boezels, onze jaarlijkse paasactie. Hiervoor zijn we op 

zoek naar eierdoosjes waar 10 eieren in kunnen. 

Mocht je deze hebben en er niets mee doen, zouden wij deze graag wil-

len ontvangen. Je mag ze afgeven bij onze leiding. 

We willen ze ook graag op komen halen. 

Je kunt dan contact opnemen met Wilmie Kurvers 06-28204631. 

 

Alvast bedankt. 

De Boezelleiding 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
  DSV 7 – Westerbeekse Boys 1 uitgesteld  

Za 21/3  Geen programma  

22-03-2020 geen wedstrijd 

29-03-2020 geen wedstrijd 

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

12-04-2020 Inhaalwedstrijd 



 

 

 

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

In mei vieren we nationaal, dus ook in onze gemeente Sint 

Anthonis, dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn door de geal-

lieerden. Het betekende het einde van de Tweede Wereld-

oorlog en voor Nederland het einde van 5 jaar bezetting. 

Als burgemeester van onze gemeente hecht ik er veel 

waarde aan dat de bevrijding in onze gemeenschap op verschillende manieren gevierd kan 

gaan worden. Uitgangspunt is: herdenken van de Bevrijding en vieren van Vrijheid. Ook 

in Sint Anthonis stimuleren we initiatieven, coördineren we daar waar nodig en bieden we 

financiële ondersteuning. Met het doel dat zoveel mogelijk van onze inwoners dit belangrij-

ke moment beleven. Eén van deze initiatieven, die we met enthousiasme ondersteunen, is 

de Vrijheidsbrunch op 5 mei in Oploo. Inwoners van ver-

schillende dorpen zijn betrokken met de opzet en uitvoe-

ring van deze brunch. Namens de organisatie wil ik hier-

bij een beroep doen op de dorpsraden van onze gemeente 

en woon- en leefgemeenschap Bronlaak dit initiatief te 

ondersteunen zodat inwoners van al onze dorpen naar 

evenredigheid de mogelijkheid krijgen deel te nemen aan 

de brunch.  

Marcel Fränzel Burgemeester Sint Anthonis 

 

GRATIS KAARTEN VOOR VRIJHEIDSBRUNCH. 
Vanwege 75 jaar bevrijding organiseert men in Oploo op 5 mei 
van 11.00 tot 14.00 uur een Vrijheidsbrunch. Na een openings-
woord door de burgemeester zal de brunch van start gaan en 
opgeluisterd worden door diverse gastoptredens. De Vrijheids-
brunch vindt plaats op het plein voor gemeenschapshuis “De 
Oude Heerlijkheid” in Oploo. Bij slecht weer zal gebruik gemaakt worden van het gemeenschaps-
huis. Aangezien er daar maximaal 175 personen binnen kunnen, heeft dat ook meteen het aantal 
personen bepaald dat kan deelnemen aan de brunch. De Vrijheidsbrunch die men organiseert, is be-
doelt voor iedereen die in de Gemeente Sint Anthonis woont. Om inwoners vanuit de verschillende 
dorpen te kunnen laten deelnemen, zijn er voor elk dorp een vast aantal toegangskaarten beschik-
baar. 
Dorpscoöperatie “Samen 1 Westerbeek” geeft 20 kaarten gratis weg en/of wil deze verloten onder 
de belangstellenden. Laat weten dat u wilt deelnemen aan de vrijheidsbrunch en misschien bent u 
wel één van de gelukkigen. Graag voor 30 maart 2020 aanmelden via de email 
(secretariaat@samen1westerbeek.nl), post (Stevensstraat 54) of telefoon (0651728153). 

Landelijke Opschoondag 21 maart gaat niet door 
Tijdens de Landelijke Opschoondagen is het fijn om samen in actie te komen tegen zwerf-
afval. En juist dat samenkomen, dat wordt door het RIVM in ieder geval t/m 31 maart afge-
raden. Daarom hebben we besloten om de Landelijke Opschoondag 21 maart 2020 niet 
door te laten gaan.  

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.s1w.nl
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za 21 mrt inzameling oud papier 

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  

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 

vr/zo 19-21 jun Concours Hippique voor paarden en 

  pony’s, org. De Peelruiters 

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 

vr/zo 19-21 jun Concours Hippique voor paarden en 

  pony’s, org. De Peelruiters 

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 

 
 
 
 
 

 
POTGRONDACTIE 

 
De schoolkinderen van basisschool de Zon-
newijzer komen bij u aan de deur om pot-
grond te verkopen.  De zakken potgrond 
zijn relatief niet duurder dan op andere 
verkoopplekken om ons 
heen. Daarbij heeft u 
nog een groot voor-
deel. U hoeft er niet 
mee te sjouwen, ze 
worden bij u thuis af-
geleverd door ons. 
 
De opbrengst van deze 
potgrondactie willen 
wij gebruiken voor het 
aanleggen 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 be-
zorgd. 
Wanneer wij uw bestelling afleveren, be-
taalt u pas! 
Voor meer info kunt terecht bij email: 
ouderverenigingzonnewijzer@gmail.com 
Alvast bedankt voor uw medewerking, 

Kinderen en team basisschool 

de Zonnewijzer 

pannaveld 


