
 

 

• 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 

49e jaargang  no. 39 20 sep - 26 sep 2020 

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

Donateursactie maandag 21 t/m vrijdag 25 september 2020 

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

te: www.mmvdk.nl.  

 

25ste  zondag door het jaar. 

Weekend 19/20 september: geen viering in Westerbeek. 

 

26ste  zondag door het jaar. 

Weekend 26/27 september: geen viering in Westerbeek. 

OUD PAPIER ZATERDAG 19 september 

Zaterdag 19 september tussen 9.00 uur en 12.00 uur 

kan het papier worden ingeleverd bij de containers na-

bij het sportpark! Vriendelijk verzoek: 

De containers staan er, echter zonder medewerkers. 

Deponeer het papier zelf in de container, zover mogelijk 

naar voren! Bij voorbaat dank! 
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Uitnodiging informatieavond 1e Heilige Communie 
Parochie Maria Moeder van de Kerk  
Deelparochies Sint Anthonis, Ledeacker, Oploo, Oeffelt, Beugen, Wanroij, Landhorst, Rij-

kevoort, Overloon, Westerbeek, Stevensbeek, Vierlingsbeek, Maashees, Groeningen 

 

Ouders die overwegen om hun kind in groep 4 of 5 van de basisschool mee te laten doen 

aan de 1e Heilige Communie, nodigen wij uit voor een informatieavond op: 

 

1. woensdag 7 oktober van 20.00 – 21.00 uur in het parochiecentrum Maria Moeder van 

de Kerk, Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis of 

2. donderdag 8 oktober van 20.00 – 21.00 uur in de pastorie, Kerkplein 4, 5441 BE Oef-

felt. 

 

Ook als uw kind nog niet gedoopt is, bent u van harte welkom. 

 

U krijgt deze avond informatie over het communieproject, de activiteiten in de voorberei-

ding en u ontvangt het inschrijfformulier. De voorbereiding start in november en de 1e 

Heilige Communiemis vieren we in april 2021. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op 

één van deze avonden aanwezig te zijn, dan kunt u een e-mail sturen naar secretari-

aat@mmvdk.nl of bellen naar 0485-471246 (op werkdagen van 9.00 – 12.30 uur behalve 

donderdags) en zenden wij u een formulier toe. Het inschrijfformulier kunt u uiterlijk vrij-

dag 16 oktober in leveren bij de communiewerkgroep ter plaatse of opsturen naar/ af te ge-

ven bij het parochiecentrum Maria Moeder van de Kerk, Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint 

Anthonis.  

Pastoor Van der Sluis en pastor Tullemans 

UITNODIGING PAROCHIEBEDEVAART NAAR 

KEVELAER ZATERDAG 10 OKTOBER 2020 
Zaterdag 10 oktober kunt u weer mee met de parochie Maria, Moeder van de Kerk op bede-

vaart naar Kevelaer. Kevelaer is al eeuwenlang een bekend Mariabedevaartsoord. Al sinds 

1642 wordt er in deze plaats een wonderbaarlijk genadebeeld van de Maagd Maria vereerd. 

Dit genadebeeld staat bekend als de ‘Consolatrix Afflictorum’: de ‘Troosteres der  

   bedroefden’. Jong en oud van harte welkom!  

Programma: 

12.30 uur:  Vertrek vanaf de diverse plaatsen richting Kevelaer (carpoolen) of rechtstreeks rijden 

  Parkeren direct achter de Mariabasiliek, parking Basilikastraße 2  

13.30 uur:  Eucharistieviering in de Biechtkapel (ingang via pleintje links naast de Mariabasiliek)  

14.30 uur:  Bezoek genadebeeld in de Genadekapelle op de Kapellenplatz 

14.45 uur:  Gezamenlijk koffie drinken met taart in het Priesterhuis, Kapellenplatz 35, Kevelaer 

15.30 uur:  Kruisweg in het Marienpark of rozenkransgebed in de Biechtkapel voor degene die minder 

mobiel   zijn 

17.00 uur:  Vertrek huiswaarts 

Kosten: Bijdrage voor Kaffee mit Kuche 7,00 euro, carpoolen verrekenen met chauffeur ter plaatse. Bent u 

wat minder mobiel en neemt u een rollator of rolstoel mee, laat dit dan weten. 

 

Aanmelden: Vóór 3 oktober via pastoraal werkster Jantje Bax 

  E: bax@mmvdk.nl  

  T: 06 - 30 51 76 29 

 

Mondkapje:  Zorg dat u een mondkapje mee neemt vanwege de mondkapjesplicht waar de 1,5 meter af-

stand-regel niet hanteerbaar is. In de kerk en in het Priesterhuis zijn mondkapjes verplicht als u zich ver-

plaatst. Let op: een automobilist mag in Duitsland geen mondkapje dragen. 
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Beste dorpsgenoten, 

hopelijk bent u en uw familie de afgelopen maanden 

goed doorgekomen. Wat was het een saai voorjaar zon-

der allerlei activiteiten en vooral zonder muziek. Ge-

lukkig proberen we daarin verandering te brengen met 

ons “Groen van Toen” concert op zondagmiddag 

27 september 2020 om 14.30 uur in het parkje naast 

De Schans.  

De opmaat naar dit jaarlijkse concert vormt onze donateursactie welke plaats zal vinden 

in de week voorafgaande aan ons optreden van 

maandag 21 t/m vrijdag 25 september 2020.  

Ook in het afgelopen jaar heeft u op diverse momenten weer kunnen genieten van de muzi-

kale klanken van het  Metropeelorkest. Velen van u waren aanwezig tijdens Let’s Twist 

Again 2.0, maar ook tijdens de Sinterklaasintocht of het Kerstconcert in ons sfeervolle 

dorpskerkje. We mochten weer vele positieve 

reacties ontvangen op onze optredens. Daarna gooide het coronavirus roet in het eten en 

moesten we noodgedwongen in een ‘muzikale lockdown’.                                                                            

Inmiddels zijn we weer volop aan het repeteren voor het “Groen van Toen” concert.  

Om dit alles te kunnen blijven doen voor onze dorpsgemeenschap zijn we mede afhankelijk 

van uw steun, zowel financieel als moreel. Met uw morele steun klinkt alles nog beter en 

met uw financiële steun kunnen we ervoor zorgen dat ook de jeugd van Westerbeek muziek-

les kan volgen en dat we onze instrumenten goed kunnen onderhouden en nieuwe muziek-

stukken kunnen aanschaffen.  

Mede daarom doen we tijdens de donateursactie een beroep op u. 

Zoals u zult begrijpen, kost het in stand houden van het METROPEELORKEST veel inzet 

en doorzettingsvermogen zowel van eigen leden als ondersteuning door derden. Zodoende is 

elke financiële bijdrage, hoe klein dan ook, voor ons van zeer groot belang.  

Al met al willen we als dorpse muziekvereniging blijven doorgroeien! Vindt u het mooi dat 

Westerbeek een eigen muziekvereniging in stand houdt en wilt u het METROPEELOR-

KEST een warm hart toedragen, dan stellen wij het zeer op prijs als u ons wilt steunen 

middels deze donateursactie.  

 

Misschien kunt of wilt u nog op een andere manier iets voor het METROPEELORKEST be-

tekenen??  

Voorheen ooit muzikant geweest? Durf de stap aan en begin weer met muziek maken! 

 

 

Binnenkort komen onze leden persoonlijk bij u langs om de donateurs-enveloppe op te ha-

len.  

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage en u bent van harte welkom tijdens het ‘Groen 

van Toen’ concert op zondagmiddag 27 

september. Koffie, thee en frisdrank is 

aanwezig.                                           Ook 

voor een hapje wordt gezorgd.  

Met muzikale groet,  

METROPEELORKEST                                                                                                          

In verband met corona 

vragen wij u de envelop 

klaar te leggen. 
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za 19 sep inzameling oud papier 

*ma-vr 21-25 sep donateursactie Metropeelorkest 

vr 25 sep Bestuursvergadering KBO 

*zo 27 sep ‘Groen van Toen’ Metropeelorkest 

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 14 nov 14e van de 11-bal CSTT 

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 

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 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Zat 19 september 
S’beek 

 

 

S’beek 

 

 

 

 

 

 

S’beek 

 

 

S’beek 

14:30 

14:30 

14:45 

12:30 

13:30 

13:00 

12:30 

10:30 

10:30 

09:30 

10:00 

10:30 

09:30 

10:00 

09:00 

09:00 

JO19-1 SVS/Excellent/WB JO19-1 

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

JO17-1 UDI'19/CSU JO17-3 

JO15-1 SVS/Excellent/WB JO15-1 

JO15-2 SSS'18 JO15-3G 

JO13-1 Elsendorp/Fiducia JO13-1G 

JO13-2 Excellent/SVS/WB JO13-2G 

JO11-1 Excellent/SVS/WB JO11-1 

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

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

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

JO8-1 Vitesse'08 JO8-2 

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 

VIOS'38/Toxandria JO19-2 

SIOL JO19-2 

Excellent/SVS/WB JO17-1 

SVOC'01 JO15-1G 

Excellent/SVS/WB JO15-2G 

Excellent/SVS/WB JO13-1 

Leunen JO13-2G 

De Zwaluw JO11-1G 

SES JO10-1 

DSV JO10-2 

SIOL JO9-1 

Excellent/SVS/WB JO8-1G 

Mini-toernooi bij Toxandria 

Mini-toernooi bij SVS 

Mini-toernooi bij ZSV 

Mini-toernooi bij JVC Cuijk 

Treffen we jou op het 14e van de 11e bal?? 

Als CSTT zitten we niet stil en proberen we binnen de coronamaatregelen te bedenken hoe 

we vorm kunnen geven aan de 14e november, de aftrap van het nieuwe carnavalsseizoen. 

Om te weten wat onze mogelijkheden zijn en wat we daarvoor moeten regelen hebben we 

jullie nodig! Hoe dan? Door aan te geven of je naar het 14 e van de 11e bal komt! 

We willen, afhankelijk van de animo bij jullie als dorpsbewoners, een buitenevenement op-

zetten. De precieze invulling hebben we nog niet, maar denk aan een grote open tent, podi-

um, staantafels met krukken (want je moet zitten), en een leuk programma! We zullen het 

geheel volgens de coronamaatregelen invulling geven, dus de polonaise zal er deze keer niet 

zijn. 

Als je erbij bent, reageer dan voor 30 september via mail 

naar opper@tusriek.nl , geef aan of je alleen of met z'n 2-en komt. Als 

we de knoop doorhakken en we daadwerkelijk het evenement gaan 

opzetten, zullen we voor degenen die zich hebben aangemeld een plek 

reserveren. We vragen je dan 6 euro te betalen. In ruil daarvoor krijg 

je 3 munten op het 14e van de 11e bal. Met andere woorden geen ech-

te entree. Mocht door omstandigheden alsnog moeten worden afgelast 

dan krijgt iedereen het geld terug. 

We zijn erg benieuwd naar jullie reacties dus laat maar komen! Alvast bedankt! Cstt”  


