
 

 

• 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: 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, brand-
weer,  
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 
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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 websi-

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

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

 

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 overle-

den familieleden. 

Int. Familie Egelmeers-Hermens 

 

Lector: Hennie van Wanroij. 

 

25ste  zondag door het jaar. 

Weekend 19/20 september: geen viering in Westerbeek. 

POLITIEBERICHT 

september 2020 
Wij zien de laatste tijd (weer) een 

toename van het aantal diefstal-

len van onder andere zitmaaiers 

en mini-loaders. 

Mocht u verdachte personen en/of voertuigen zien, geeft u dat dan 

door met een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving. 

Heeft u vragen? U weet ons te vinden. 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 

Hans Ooms en Rachel Rongen 

Wijkagenten gemeente Sint Anthonis 

Telefoon: 0900-8844 (geen spoed) 

Email: wijkagent-sint-anthonis.maas-en-lijgraaf@politie.nl 

 

Heeft u met spoed politie nodig? Bel dan svp 112. 
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Hallo allemaal, 

 

we gaan weer starten. Ondanks dat er een grote groep ge-

stopt is, zijn we toch al weer met 37 leden dit seizoen, gewel-

dig! 

Mocht je je nog niet opgegeven hebben dan kan dit nog bij 

Carolien v/d Heuvel, 

06-13841092. 

Alle leden ontvangen een dezer dagen een brief met infor-

matie over het seizoen en het voldoen van de contributie. 

Voor komende vrijdag staat al meteen een super leuke acti-

viteit op het programma, wat dat is???? Dat blijft uiteraard 

een verrassing! Jullie worden om 18.30 uur verwacht op de 

parkeerplaats bij de ponyhut. Doe kleding aan die vies mag worden en zorg dat je het niet 

koud krijgt, we zijn de hele avond buiten. De avond duurt zoals gewoonlijk tot 21.00. 

Afmelden graag zo snel mogelijk via de app. 

Groetjes en tot vrijdag, de leiding! 

 

 

Beste kinderen en ouders,  

 

vrijdag 4 september is onze muziekdocent op school 

geweest om een demonstratieles te geven. Muziekdo-

cente Mayke Diepeveen is in groep 3/4 en 5/6 geweest om uitleg te geven over 

“basisvorming muziek” wat voorheen ook wel blokfluitles werd genoemd. Zij heeft haar ei-

gen lesmethode ontwikkeld. Deze is echter veel breder dan de traditionele blokfluitles en 

er komen veel meer aspecten aan de orde. Ritmische oefeningen, klank, zang, concentratie, 

geheugentraining, stimulans samenspel enz... worden in deze lessen behandeld. En 

“basisvorming muziek” is een goede opstap naar de vervolgopleiding muziek (het bespelen 

van een instrument) bij een orkest.  

 

      Gratis proeflessen 

Kinderen die het leuk vinden om blokfluit te gaan spelen, of die nog 

twijfelen, kunnen gratis 3x naar de proeflessen komen. Op deze ma-

nier kunnen ze proberen of het daadwerkelijk bij ze past. Daarna 

kan besloten worden om definitief op les te komen.  

De proeflessen worden gegeven op vrijdag 11, 18 en 25 september, 

van 14.15 uur tot 14.45 uur, in De Schans te Westerbeek. 

Via een appje, mailtje of belletje kun je aan Jelle doorgeven als je 

naar de proeflessen komt. 

 

Mocht u meer informatie wensen of heeft u vragen?  

Neem dan contact met ons op met onze coördinator jeugdopleidingen: 

Jelle van de Beten 06-23846156 

opleidingen@metropeelorkest.nl 

 

Vriendelijke groet, namens het METROPEELORKEST Westerbeek 
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 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
 

Zat 

12/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’beek 

 

S’beek 

15:00 

14:30 

14:30 

13:00 

12:30 

12:15 

12:30 

09:30 

10:30 

10:30 

10:00 

09:30 

10:00 

11:15 

10:00 

09:30 

JO19-1 SSS'18/Holthees-Smakt JO19-1 

JO19-2 Excellent/SVS/WB JO19-2G 

JO17-1 SV Venray JO17-4 

JO15-1 Olympia'18 JO15-2 

JO15-2 Excellent/SVS/WB JO15-2G 

JO13-1 Toxandria/VIOS'38 JO13-1 

JO13-2 Merselo JO13-1 

JO11-1 Sambeek JO11-1 

JO10-1 Excellent/SVS/WB JO10-2G 

JO10-2 Excellent/SVS/WB JO10-2G 

JO9-1 SVS/Excellent/WB JO9-1G 

JO8-1 Excellent/SVS/WB JO8-1G 

JO7-1 SVS/Excellent/WB JO7-1 

JO7-2 SVS/Excellent/WB JO7-2 

JO7-3 Excellent/SVS/WB JO7-3 

JO7-4 Excellent/SVS/WB JO7-4 

SVS/Excellent/WB JO19-1 

MVC'19 JO19-2 

Excellent/SVS/WB JO17-1 

SVS/Excellent/WB JO15-1 

Blauw Geel'38/JUMBO JO15-5 

Excellent/SVS/WB JO13-1 

Excellent/SVS/WB JO13-2G 

Excellent/SVS/WB JO11-1 

Excellent/SVS/WB JO10-1G 

Excellent/SVS/WB JO10-1G 

JVC Cuijk JO9-1 

VCA JO8-1 

Mini-toernooi bij SVS 

Mini-toernooi bij SSS'18 

Mini-toernooi bij Ysselsteyn 

Mini-toernooi bij Vianen Vooruit 

wo 9 sep SociaalCultureleDag KBO 

wo 9 sep ‘Samen eten’ bij Dinges 

vr 11 sep JOW 

ma 14 sep S1W vergadering DB 

za 19 sep inzameling oud papier 

vr 25 sep Bestuursvergadering KBO 

vr 9 okt JOW 

ma 12 okt S1W vergadering DB 

za 17 okt inzameling oud papier 

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 

za 21 nov inzameling oud papier 

vr 27 nov Bestuursvergadering KBO 

wo 9 dec ‘Samen eten’ bij Dinges 

vr 11 dec JOW 

ma 14 dec S1W vergadering DB 

za 19 dec inzameling oud papier 

wo 23 dec Kerstconcert Metropeelorkest 

zo 27 dec Kwizzut Oploo/Westerbeek 


