
 

 

• 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  

‘GROEN VAN TOEN’ zondagmiddag 27 september  14.30 uur 

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

website: www.mmvdk.nl.  

 

26ste  zondag door het jaar. 

Weekend 26/27 september: geen viering in Westerbeek. 

 

26ste  zondag door het jaar. 

Weekend 3/4 oktober: geen viering in Westerbeek. 

“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.  
Om dit alles te kunnen blijven doen voor onze dorpsgemeenschap 

zijn we mede afhankelijk van uw steun, zowel financieel als mo-

reel. Met uw morele steun klinkt alles nog beter en met uw finan-

ciële steun kunnen we ervoor zorgen dat ook de jeugd van Wester-

beek muziekles kan volgen en dat we onze instrumenten goed kun-

nen onderhouden en nieuwe muziekstukken kunnen aanschaffen.  

Al met al willen we als dorpse muziekvereniging blijven doorgroei-

en! Vindt u het mooi dat Westerbeek een eigen muziekvereniging 

in stand houdt en wilt u het METROPEELORKEST een warm 

hart toedragen, dan stellen wij het zeer op prijs als u ons wilt steu-

nen middels deze donateursactie.  

In verband met corona vragen wij u 

de envelop klaar te leggen. 



 

 

 

 

Op 1 september 2020 had 

Westerbeek 674 inwoners 
(350 mannen en 324 vrouwen) 
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NIEUWSBRIEF 
Informatie of vragen via: secretariaat@samen1westerbeek.nl 

Website: www.samne1westerbeek.nl   
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GEMEENSCHAPSHUIS  

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samne1westerbeek.nl
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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 26 september 
 15:00 

14:30 

14:30 

12:00 

12:30 

12:30 

13:30 

11:00 

09:15 

11:00 

09:30 

09:30 

09:30 

  

09:15 

09:30 

JO19-1 Odiliapeel/Braks Gro JO19-1G 

JO19-2 Olympia'18 JO19-2 

JO17-1 Excellent/SVS/WB JO17-1 

JO15-1 SSS'18/Holthees-Sm. JO15-2G 

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

JO13-1 Excellent/SVS/WB JO13-1 

JO13-2 Vitesse'08 JO13-2 

JO11-1 Toxandria JO11-1G 

JO10-1 SV DWSH'18 JO10-1 

JO10-2 SIOL JO10-3G 

JO9-1 Olympia'18 JO9-3 

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

JO7-1 SVS/Excellent/WB JO7-1 

JO7-2 Vrij 

JO7-3 Excellent/SVS/WB JO7-3 

JO7-4 Excellent/SVS/WB JO7-4 

SVS/Excellent/WB JO19-1 

Excellent/SVS/WB JO19-2G 

Keldonk/Boerdonk JO17-1 

SVS/Excellent/WB JO15-1 

SV Venray JO15-6G 

Olympia'18 JO13-2 

Excellent/SVS/WB JO13-2G 

Excellent/SVS/WB JO11-1 

Excellent/SVS/WB JO10-1G 

Excellent/SVS/WB JO10-2G 

SVS/Excellent/WB JO9-1G 

Stormvogels'28/HRC'27 JO8-1 

Mini-toernooi bij Olympia'18 

  

Mini-toernooi bij ZSV 

Mini-toernooi bij Excellent 

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”  


