
 

 

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

Kom in actie om uw stem uit te brengen tijdens de Rabo Club-support campagne  

Vieringen 
Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u naar 

de website: www.mmvdk.nl.  

                               28ste zondag door het jaar. 

Zaterdag 10 oktober naar Kevelaer. ( zie binding pagina 7) 

Zaterdag 10 oktober 19.00 uur: Eucharistieviering. 

1ste Jaarget. Theo Barten. 

Int. Pierre van Lankveld – Stevelink. 

Int. Overl. ouders Derkx – Cremers. 

Lector: Maria van den Oever – Nooijen. 

 

29 ste zondag door het Jaar. 

Weekend 17/18 oktober: geen viering in Westerbeek. 

Heel jammer! 
 

Westerbeek zal nooit hetzelfde zijn als er 

straks een nieuw kruisbeeld komt te 

staan. Jammer! 

Dit kruisbeeld heeft de oorlog overleefd, 

ons beschermd tegen het kwade. 

Jammer! Theo Barten heeft zijn laatste 

collecte gesponsord, om dit kruisbeeld in 

stand te houden. Heel veel jaren deed hij 

dit al, door zelfwerkzaamheid of een door 

hem betaalde vakman. 

Dat dit kruisbeeld moet wijken voor iets 

‘moderns’! 

Heel jammer!     Een dorpsgenoot. 

Vanaf 5 oktober kan er weer gestemd worden via 

Rabo Clubsupport. Alvast dank voor jullie stem! 

CSTT  

 

Rabo Clubsupport geeft weer de mogelijkheid om vanaf 

5 oktober te stemmen. 

We zijn blij met elke stem die we krijgen!  Dank! 

De Boezels 



 

 

NIEUWSBRIEF 
Informatie of vragen via: secretariaat@samen1westerbeek.nl 

Website: www.samne1westerbeek.nl   
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KBO-Westerbeek 
 

 
Het bestuur van KBO St Gerardus 
Westerbeek 
Vraagt u allen om de ouderen uit onze ge-
meenschap te ondersteunen tijdens de 
RABO Clubsupport. Deze verkiezing vindt 
plaats van 5 t/m 25 oktober. 
Zeker in deze rare tijden kunnen onze ouderen 
een steuntje in de rug goed gebruiken. Stem 
daarvoor op de internet site van “Rabo Club-
support”. 
 
U klikt eerst op de provincie Noord-Brabant en 
daarna op Rabobank Land van Cuijk & Maas-
duinen, via de knop “Actief in” klikt u op Wes-
terbeek en vervolgens kunt u stemmen op 
KBO Westerbeek. 
 
Stemmen kan alleen als u een RABO rekening 
heeft. Stem en steun de ouderen in onze ge-
meenschap. Alvast hartelijk dank voor uw 
steun en moeite. 

Als Metropeelorkest vragen wij, 

kom in actie om 

uw stem uit te brengen tijdens de 

Rabo Club-support campagne  

ie tussen 5 t/m 25 oktober plaatsvindt. 

 

Hoe werkt het? U kunt als lid van de Rabo-

bank (of word nog gratis lid als u hier ban-

kiert), ons steunen door op onze vereniging 

te stemmen. 

Het aantal stemmen wordt omgezet in eu-

ro’s. Hoe meer stemmen, des te meer voor 

de kas. Mogen wij op u rekenen en zeggen 

bij voorbaat hartelijk dank! 

Als Dorpscoöperatie “Samen 1 Westerbeek” vra-
gen wij, kom in actie om uw stem uit te brengen 
tijdens de Rabo Clubsupport campagne die tus-
sen 5 t/m 25 oktober plaatsvindt. 
De opbrengst wordt gebruikt voor de realisering 
van een nieuw kruisbeeld aan de Loonseweg en 
de inrichting van de ruimte erom heen. Mogen 
wij op u rekenen en zeggen bij voorbaat hartelijk 
dank! MOGEN WIJ OP UW STEM REKENEN? 
OOK VOOR:  SCHAATSBAANTJE, PAASVUUR, KONINGS-
DAG, KERMIS, SINTERKLAAS, 100 JAAR WESTERBEEK. 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samne1westerbeek.nl


 

 

 
De inschrijving voor editie 2021 loopt van 
1 september tot en met 31 oktober 2020. 

 
 

https://www.kernmetpit.nl/Beheer/
Registraties/1736682.aspx 
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Oudervereniging de Zonnewijzer 

Beste inwoners van Westerbeek e.o. 
 
Ook dit jaar vindt er weer een kledinginzamelingsactie van Bag2School plaats. De opbrengst 
van de kledinginzamelingsactie komt geheel ten goede aan de leerlingen van basisschool de 
Zonnewijzer. 

De oudervereniging van basisschool de Zonnewijzer zal de kleding inzamelen op: 
• Dinsdag 27 oktober 2020 van 19:00u tot 21:00u 
• Woensdag 28 oktober 2020 van 08.30u tot 10.30u 
 
Breng uw zakken alstublieft naar Sportpark d'n Twist en help ons om samen een fantasti-
sche inzameling neer te zetten!  
Vanwege de huidige maatregelen rondom het Covid-19 virus vragen we u om de (plastic) 
zakken goed afgesloten aan de poort bij het sportpark af te zetten op bovenstaande dagen 
en tijden. 

"Spelregels" 

Wat mag wél ingezameld worden: 
• Goede kwaliteit tweedehands kleding 
• Lakens 
• Dekens 
• Gordijnen 
• Knuffelbeesten 
• Schoenen (per paar aan elkaar geknoopt) 
• Riemen / ceintuur 
• Handtassen 
 
 
 

Wat mag niet ingezameld worden: 
• Vuile en natte kleding 
• Gescheurde of beschadigde kleding 
• Enkele schoenen 
• Afgeknipt materiaal 
• Matten 
• Tapijten 
• Kussens 
• Dekbedden 
• Snuisterijen 
• Bedrijfskleding  
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GEMEENSCHAPSHUIS  
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vr 9 okt JOW 

ma 12 okt S1W vergadering DB 

za 17 okt inzameling oud papier 

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 

vr 8 jan JOW 

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 
Uitslag: Merselo 3 – Westerbeekse Boys 1   n.b. 

Zat 10 oktober 
 14:30 

14:45 

14:30 

12:30 

12:30 

12:30 

11:30 

11:00 

11:00 

10:30 

10:00 

  

09:30 

09:30 

09:30 

09:30 

JO19-1 De Zwaluw/Hapse Boys JO19-1 

JO19-2 Boekel Sport JO19-2 

JO17-1 Excellent/SVS/WB JO17-1 

JO15-1 Montagnards JO15-2 

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

JO13-1 Excellent/SVS/WB JO13-1 

JO13-2 Volharding/Sambeek JO13-3 

JO11-1 SIOL JO11-1 

JO10-1 VCA JO10-1G 

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

JO9-1 DSV JO9-1 

JO8-1 Vrij 

JO7-1 Excellent/SVS/WB JO7-3/4 

JO7-2 Excellent/SVS/WB JO7-3/4 

JO7-3 Excellent/SVS/WB JO7-3/4 

JO7-4 Excellent/SVS/WB JO7-3/4 

SVS/Excellent/WB JO19-1 

Excellent/SVS/WB JO19-2G 

Juliana Mill JO17-1 

SVS/Excellent/WB JO15-1 

SIOL JO15-2 

Astrantia/SV Milsbeek JO13-1 

Excellent/SVS/WB JO13-2G 

Excellent/SVS/WB JO11-1 

Excellent/SVS/WB JO10-1G 

Hapse Boys JO10-2G 

SVS/WB/Excellent JO9-1G 

  

SVS/WB/Excellent JO7-1/2 

SVS/WB/Excellent JO7-1/2 

SVS/WB/Excellent JO7-1/2 

SVS/WB/Excellent JO7-1/2 

11-10-2020 Westerbeekse Boys 1 – VV Holthees-Smakt 2  09:45  10:30 

18-10-2020 Inhaalwedstrijd 

25-10-2020 Fiducia 3 –Westerbeekse Boys 1   09:15  10:00 

01-11-2020 Westerbeekse Boys 1 – SSS’18 5   09:45  10:30 

Hoi allemaal, 

Ondanks de maatregelen 

kunnen we aanstaande vrij-

dagavond gelukkig toch een 

JOW-activiteit organiseren. 

Jullie worden om 18.30 ver-

wacht in De Schans. Trek je 

mooiste pyjama of onesie 

aan en neem een lekker kussen mee. 

We willen jullie vragen om bij binnenkomst en 

andere verplaatsingen een mondkapje te dra-

gen. Zit je op je plek, dan mag hij af. 

Onderling hoeven jullie geen 1,5 meter afstand 

te houden, tot ons als leiding wel. 

Het allerbelangrijkste blijft natuurlijk: heb je 

klachten BLIJF THUIS! 

Hopelijk zien we jullie allemaal aanstaande 

vrijdag! 

Groetjes de JOW 

POLITIE 

BERICHT 
oktober 2020 

De donkere maanden zijn weer begonnen. Dat 

houdt in, dat de politie met het oog op de verkeers-

veiligheid intensiever op het voeren van fietsver-

lichting gaat controleren. Dus: laat je zien en voor-

kom een boete van € 55,- (excl. € 9,- administratie-

kosten). 

Bij 12- tot 16-jarigen wordt het boetebedraggehal-

veerd en naar boven afgerond op hele Euro’s. 

 

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. 


