
 

 

 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@mmvdk.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. 37  6 sep - 12 sep 2020 

Vieringen 

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

Nationale Ziekendag. ZATERDAG 12 SEPTEMBER 

Vieringen  
Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u naar de 

website: www.mmvdk.nl. Het hervatten van de vieringen, zal gepaard 

gaan met concrete maatregelen die staan in de Binding .(pagina 7) 

 

23ste  zondag door het jaar. 

Weekend 5/6 september: geen viering in Westerbeek. 

 

24ste zondag door het jaar. 

Zaterdag 12 september, 19.00 uur: Eucharistieviering. 

De viering staat in het teken van de Nationale Ziekendag. 

Jaarget. Piet van Mil en Mina van Mil – Rutten. 

Jaarget. Trien van Kempen – Pluk en Int. Piet van Kempen. 

Int. Cor Egelmeers.  

Int. Piet van Densen. 

Int. Sjef van den Oever, Miet van den Oever – Hofmans en 

overleden familieleden. 

Int. Familie Egelmeers-Hermens 

 

Lector: Hennie van Wanroij. 
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VPTZ: Hospice de 

Cocon en Thuis: 

er zijn voor de ander 
 

In hospice de Cocon te St. Anthonis, maar ook bij mensen thuis in het Land van Cuijk, 

begeleidt een team van betrokken en gedreven vrijwilligers mensen in de laatste fase van 

hun leven om menswaardig te sterven. De afkorting VPTZ staat voor vrijwilligers 

palliatieve terminale zorg.  

Na de corona-uitbraak gaat de ondersteuning en begeleiding weer van start, en zijn 

vrijwilligers „die er willen zijn voor de ander‟ meer dan welkom. 

 

Ondersteunende zorg door vrijwilligers 

De vrijwilligers zijn gemotiveerde, evenwichtige en integere mannen en vrouwen, die een 

luisterend oor en emotionele ondersteuning kunnen bieden. Zij hebben in hun begeleiding 

aandacht voor zowel de lichamelijke als geestelijke situatie van mensen die voor het 

afscheid van hun leven staan. De ondersteuning sluit zoveel mogelijk aan op de behoeften 

en wensen van de gast of cliënt en de directe naasten.  

 

Wat houdt het in? 

Er is behoefte aan vrijwilligers in de directe zorg, als aanvulling op en in samenwerking 

met de mantelzorg en de professionele zorg. Bij directe zorg valt te denken aan het helpen 

bij de lichamelijke verzorging, samen met de thuiszorg, of bij het eten en drinken, 

voorlezen, zorg voor de gastenkamer en wat huishoudelijke taken. 

 

Medische zorg 

De verpleegkundige zorg wordt geleverd door een thuiszorgorganisatie. Voor de medische 

begeleiding blijft in principe de eigen huisarts verantwoordelijk. 

 

Aanmelden of vragen? 

Neem contact met ons op: 0485-381927 of kijk op de website: www.vptzlandvancuijk.nl  

Beste Boezels, 

 

aankomende zaterdag (5 september) staat er weer een leuke 

Boezelactiviteit op de planning. 

We willen jullie vragen om 09:30 uur klaar te staan bij de 

Schans met de fiets. 

De clubochtend duurt ook iets langer dan normaal, om 

11:30 uur zijn we weer terug bij de Schans. 

We vragen jullie om speelkleren aan te doen die vies mogen 

worden en vergeet je niet af te melden als je niet komt. 

 

Tot zaterdag! 

 

De Boezelleiding  

http://www.vptzlandvancuijk.nl
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 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
 

Zat 5/9 

S‟beek 

 

 

S‟beek 

 

 

 

 

 

 

 

 

S‟beek 

S‟beek 

 

15:00 

15:00 

14:30 

13:00 

12:00 

12:30 

13:00 

10:30 

10:30 

10:00 

09:00 

09:00 

11:00 

09:30 

09:30 

08:45 

 

JO19-1 S.V. Oostrum JO19-1 

JO19-2 ZSV JO19-2 

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

JO15-1 ST Constantia/Menos JO15-1 

JO15-2 Erp JO15-2 

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

JO13-2 Olympia'18 JO13-2 

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

JO10-1 Excellent/SVS/W.Boys JO10-1 

JO10-2 SES JO10-1 

JO9-1 EGS'20 JO9-2 

JO8-1 DSV JO8-2 

JO7-1 SVS/Excellent/W.Boys JO7-1 

JO7-2 SVS/Excellent/W.Boys JO7-2 

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

JO7-4 Excellent/SVS/W.Boys JO7-4 

 

SVS/Excellent/W.Boys JO19-1 

Excellent/SVS/W.Boys JO19-2G 

Bavos JO17-1G 

SVS/Excellent/W. Boys JO15-1 

Excellent/SVS/W.Boys JO15-2G 

DSV JO13-2G 

Excellent/SVS/W.Boys JO13-2G 

Montagnards JO11-1 

Hapse Boys JO10-2G 

Excellent/SVS/W.Boys JO10-2G 

SVS/Excellent/W.Boys JO9-1G 

Excellent/SVS/W.Boys JO8-1G 

minitoernooi bij DSV 

minitoernooi bij Merselo 

minitoernooi bij Excellent 

minitoernooi bij JVC Cuijk 

Yoga “EEN GESCHENK 

AAN JEZELF” 
Yoga betekent letterlijk: je verbinden met jezelf. 

Het is een levenswijze, een vorm van bewustzijn 

die bij elke leeftijd en omstandigheid past. 

Kinderen, ouderen, volwassenen, zwangere 

vrouwen, lichamelijk beperkten, iedereen 

beoefenende yoga in het Oude India. Het is een 

oefening in concentratie, inspanning en 

ontspanning, het beheersen van je geest en 

ademhaling.  

Door de lichamelijke oefeningen blijf of word je steeds soepeler. Door te ontspannen ontdek 

je hoe vaak je gespannen bent. Yoga maakt je hiervan steeds bewuster. 

En gelukkig verspreidt deze eeuwenoude wijsheid zich inmiddels over de hele wereld. 

In mijn lessen zijn altijd oefeningen verwerkt voor kracht, flexibiliteit, concentratie en 

ademhaling. Het laatste deel van de les bestaat altijd uit een volledige ontspanning.  

 

Op donderdag drie september om 19.30 u start Camilla Brouwer weer Hata yogalessen in 

De Schans. De lessen kosten € 8,- per uur en zijn bedoeld voor jong en oud, mannen en 

vrouwen. Omdat we ons aanpassen aan de coronaregels is afgesproken dat we gebruik 

maken van de grote zaal. Iedereen neemt zijn eigen yoga mat, kussentje en dekentje mee.  

Camilla is geschoold volgens de traditie van de Yoga Vedante en opgeleid in Aalst, België 

aan de dependance van de Sivananda Ashram te Rishikesh in India. Na jarenlange 

verdieping in Indiase cultuur, massage en yoga startte zij in 2013 haar eigen bedrijfje 

Surya massage en Yoga. In 2016 verbleef zij een maand in de Sivananda Ashram te India 

waar zij o.a. dagelijks mediteerde, filosofielessen volgde en aan yoga deed. 

Bent u geïnteresseerd, kom voor een proefles!  

Voor meer informatie en opgave belt u Camilla, 06 12947139 of bezoek de website 

www.suryamassageyoga.nl   
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wo 9 sep SociaalCultureleDag KBO 

wo 9 sep „Samen eten‟ bij Dinges 

vr 11 sep JOW 

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 

vr 9 okt JOW 

ma 12 okt S1W vergadering DB 

za 17 okt inzameling oud papier 

wo 21 okt Kienen KBO 

za 24 okt Twisse Oktoberfest 

ma 26 okt S1W Kwartaaloverleg 

*wo 28 okt Kledinginzameling ‘De Zonnewijzer’ 

vr 30 okt Bestuursvergadedring KBO 

ma 9 nov S1W vergadering DB 

wo 11 nov „Samen eten‟ bij Dinges 

vr 13 nov JOW 

wo 18 nov Kienen KBO 

za 21 nov inzameling oud papier 

za 21 nov Herfstdiner KBO 

vr 27 nov Bestuursvergadering KBO 

wo 9 dec „Samen eten‟ bij Dinges 

vr 11 dec JOW 

ma 14 dec S1W vergadering DB 

wo 16 dec Kienen KBO 

vr 18 dec Kerstviering KBO 

za 19 dec inzameling oud papier 

wo 23 dec Kerstconcert Metropeelorkest 

zo 27 dec Kwizzut Oploo/Westerbeek 

vr 8 jan JOW 

za 9 jan Prijsuitreiking Kwizzut 

vr 19 feb JOW Fruitactie 

vr 12 mrt JOW 

vr 9 apr JOW 

zo 2 mei JOW 

vr/za 4/5 jun JOW overnachting 

vr 9 jul JOW 

ACTIVITEITEN-KALENDER   * nieuwe activiteit 

OPENING ‘PANNAVELD’  

WESTERBEEK 


