
 

 

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  

• Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

• E-mail: fra.giesbers@gmail.com 

DORPSJOURNAAL 

51e jaargang  no. 28  10 juli-16 juli 2022 

Colofon  

Het dorpsjournaal wordt uitgege-

ven door Dorpscoöperatie 

“Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretari-

aat@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 

kopij. 

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 

Vieringen 

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

www.mmvdk.nl 

15e Zondag door het jaar. 

Zaterdag 9 juli, 19.00 uur: Eucharistieviering. 

Lector: Carla Verhoeven. 

 

16e Zondag door het jaar. 

Weekend 16/17 juli: geen viering in Westerbeek.   

In de week van maandag 1 augustus verschijnt er 

geen dorpsjournaal (nr. 31) 

Dorpsjournaals nr’s 30 en 31 worden gecombineerd! 

34ste Oogstdag in Westerbeek 
Op zondag 17 juli 2022 wordt door de Twisse Dorsers de 34ste 

Westerbeekse oogstdag georganiseerd. Wat ooit op een mooie Wes-

terbeekse zomerdag in juli is begonnen door het demonstreren 

van trekpaarden en hun werktuigen, is 34 jaar later uitgegroeid 

tot een prachtig oogstfeest met diverse activiteiten. Denk hierbij 

aan activiteiten als het dorsen met de hand, het paard of de trac-

tor, demonstraties van oude ambachten, een onderdelenmarkt, 

historische werktuigen en vervoersmiddelen. 

De Westerbeekse oogstdag, een interessante dag om te bezoeken. 

Op deze dag nemen wij u zomaar 50 tot 100 jaar mee terug in de 

tijd. Zo ziet u trekpaarden, die steeds zeldzamer worden, aan het 

werk. De ontwikkelingen in de landbouw worden hier voor u in-

zichtelijk gemaakt: in eerste instantie werd alle arbeid geleverd 

door handwerk, later door paarden en 

daarna met tractoren en stationaire moto-

ren. Verder worden activiteiten als ploe-

gen, maaien, dorsen en ander boerenwerk-

zaamheden in hun ontwikkeling van vroe-

ger tot nu vertoont. In verband met het 100

-jarige bestaan van Westerbeek zal dit jaar 

de graanoogst van 100 jaar geleden tot nu 

tentoongesteld worden. 

Het evenement vindt plaats op het evenemententerrein 

Stevensstraat 41, 5843 AB Westerbeek. 

Zondag 17 juli is het terrein geopend vanaf 11:00 tot 17:00u 

Entree is gratis! 

Meer informatie en inschrijven: www.twissedorsers.nl 

‘’De Twisse Dorsers’’ 

http://www.twissedorsers.nl/
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Vriendjes van het Metropeel-orkest 
 

Op maandag 11 juli zullen de kinderen van De Zonnewijzer samen met het 

Metropeelorkest een concert verzorgen onder de naam “Vriendjes van het Metropeelor-

kest”. Hiervoor zijn ouders en andere belangstellenden van harte uitgenodigd. 

De afgelopen weken hebben de leerlingen met muziekdocent Giel Verstraten tijdens de 

muzieklessen op school hard gewerkt aan het programma. 

Iedere groep laat tijdens het concert zien en horen wat ze geleerd hebben. Het concert be-

gint om 18.45 uur in De Schans en zal ongeveer een uur duren. De zaal is open vanaf 

18.30 uur. De entree is gratis. 

De kinderen die interesse hebben in een muziekopleiding kunnen zich aanmelden voor 

een gratis vrijblijvende proefles op blokfluit, saxofoon of een koper blaasinstrument 

(trompet/bugel/trombone/euphonium/hoorn). 

 

Voor meer informatie over de 

muziekopleiding bij het 

Metropeelorkest kan contact 

opgenomen worden 

met Jelle van de Beten, 

06-23846156, opleidin-

gen@metropeelorkest.nl 

Zonnebloemloterij van start 
 

Een samenleving waaraan mensen met een lichamelijke beperking volwaardig en 

onbezorgd deelnemen. Daar zet de Zonnebloem zich iedere dag voor in. Nu de 

versoepelingen compleet zijn, kan de afdeling Sint Anthonis e.o. weer volop activi-

teiten organiseren voor alle deelnemers. En hiervoor is geld nodig. Met de opbrengst van de 

jaarlijkse loterij geeft de Zonnebloem mensen met een lichamelijke beperking iets om naar uit 

te kijken: een vrijwilliger die op bezoek komt, samen een dagje uit of een mooie vakantie. Men-

sen die meespelen met de loterij maken kans op mooie prijzen. Een loterij met uitkijkgarantie 

dus! 

De landelijke lotenverkoop van de Zonnebloem is gestart. In Westerbeek zal in juli langs de 

deuren worden gegaan met de lotenboekjes. Voor € 2,- koopt u een lot en maakt u lokale acti-

viteiten mede mogelijk. Bovendien steunt u de landelijke projecten van de Zonnebloem. Die 

zorgen er o.a. voor dat in heel Nederland de Zonnebloem rolstoelauto te huur is en dat musea, 

attractieparken, theaters en voetbalstadions toegankelijker worden voor mensen in een rolstoel 

of scootmobiel. 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij het verkopen van de loten in 

Westerbeek. Bij interesse kunt U dit doorgeven aan Hennie van Wanroij (tel 384515). 

Mooie prijzenpot 

Met uw deelname aan de loterij maakt u kans op een prijs uit het uitgebreide prijzenpak-

ket. Er zijn geldprijzen te winnen, met een hoofdprijs van maar liefst € 15.000. Daarnaast 

zijn er vele prijzen in natura, zoals e-bikes, een vakantie in eigen land of een leuk dagje 

uit. De trekking vindt plaats op 10 oktober 2022. Mensen die hun loten online registreren 

ontvangen automatisch bericht over de uitslag.  
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MUSICAL 

GROEP 7/8 

Basisschool 

‘De Zonnewijzer’ 
 

Het goud van eiland Albatros! 
Geruchten over opgedoken piratengoud zorgen 

voor chaos en rivaliteit tussen allerlei schatzoe-

kers op het paradijselijke eiland Albatros. 

Op het eiland Albatros blijken gouden munten 

van een oude piratenschat te zijn opgedoken. 

Het kleine paradijselijke eiland wordt al snel 

overspoeld door allerlei bezoekers die hopen ook goud te vinden: 

schatzoekers, avonturiers, schipbreukelingen, maar ook dagjes-

mensen, klunzige piraten en andere bijzondere bezoekers stap-

pen aan wal. Stuk voor stuk gaan ze enthousiast op zoek! 

 

De gouverneur van het eiland, mevrouw Snow, ziet het met lede 

ogen aan: ze wil helemaal geen pottenkijkers, ze wil het goud voor zich- zelf! 

Samen met archeoloog professor Zandkorrel zet ze een deel van het eiland af om daar 

ongestoord te kunnen zoeken. Overal zetten ze borden neer met ‘Wegwezen!’ en ‘Verboden 

toegang’. De snel ingehuurde bewakers, Hummer en Dodge, proberen iedereen op afstand te 

houden. 

 

De plaatselijke horeca-eigenaar Danilo is daar echter niet van gediend. Hij runt een cocktail-

bar, beautysalon en kapsalon en probeert samen met Barry Beachboy juist zoveel mogelijk 

mensen naar het eiland te lokken om naar de schat te zoeken. Dit leidt tot chaos, een hoofp 

gedoe en hilariteit. Wordt de schatkist van kapitein Goudbaard teruggevonden? En wie gaat 

er met de inhoud vandoor? 

 

De afgelopen tijd hebben de leerlingen van de groepen 7 en 8 keihard gewerkt aan de voorbe-

reidingen voor deze musical. Tekst, liedjes en decor staan garant voor een musical boorde-

vol humor, grappige en stoere personages, spannende scènes en liedjes. Alle kinderen gaan 

stralen! 

U bent van harte welkom op dinsdag 19 juli. De musical begint om 19.15 uur in De Schans. 

Leer je kind over het verkeer 
Kinderen zijn kwetsbaar en moeten nog veel leren over het 

verkeer. Als ouder kun je thuis ook actief meehelpen je kind 

verkeerswijs te maken. Op school gaan we deze week extra 

aandacht besteden aan het gedrag van kinderen in het ver-

keer. De leerlingen maken praktisch kennis met verschillende 

aspecten van het verkeer. Stoplichten, oversteekplaatsen, 

richting aangeven, etc. 

Leuk om te doen en leren om jezelf in het steeds drukkere ver-

keer toch ‘veilig’ te bewegen! 
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DIT MOET NIET DE BEDOELING ZIJN! 
Bewoners van de Beekstraat ergeren zich aan de hondenpoep die steeds vaker overal ligt.  

- Hondenpoep op het gras van bewoners  

- In en bij de ingang van de speeltuin 

- Of zomaar poep op de weg!! 

→ Binnen de bebouwde kom ruim je de hondenpoep op!!  
Laat ons mooie Westerbeek niet verslonzen,  

maar zorg er zelf voor dat je ook bij een ongelukje van je hond de poep op-

ruimt!! 

 

Bedankt namens de bewoners van de Beekstraat 

Hallo allemaal, 
 

Daar is alweer de laatste activiteit van het seizoen. Alvast 

bedankt voor jullie gezelligheid en enthousiasme het afgelo-

pen jaar.  

Op vrijdag 8 juli worden jullie om 18.30 op het voetbalveld 

verwacht. Zoals altijd duurt de avond tot ongeveer 21.00 

uur. 

Wat heb je nodig: sportieve kleding die nat en vies mag wor-

den en een handdoek. 

Verder is het fijn als je je op tijd afmeldt als je niet kunt!! 

 

Traditiegetrouw zijn ook de jongeren uit groep 8 op deze avond van harte uitgenodigd om 

een kijkje te nemen bij de JOW en deze activiteit lekker mee te doen. Hiervoor kun je je op-

geven (als je dat nog niet hebt gedaan) bij Carolien v/d Heuvel, 0613841092 

 

de JOW- leiding 

vr 8 jul JOW ‘afsluiting seizoen’ 

ma 11 jul S1W vergadering dagelijks bestuur 

ma 11 jul ‘Vriendjes van het Metropeelorkest’  

wo 13 jul “Samen eten” bij Café Dinges 

zo 17 jul 34e Oogstdag ‘De Twisse Dorsers’ 

wo 20 jul Kienen KBO 

wo 20 jul Busreis KBO 

za 23 jul-4 sep Schoolvakantie 

do 28 jul Oud papier inzameling 16.00-19.00 

wo 3 aug Dagfietstocht KBO 

wo 17 aug Kienen KBO 

vr 19 aug  KBOLezing Cor Verberk, 

  ihkv 100 jaar 

do 25 aug Oud papier inzameling 16.00-19.00 

za/zo 3/4 sep  NK Gazonmaaierracen 

za 10 sep Kerk-/Parochieopenstelling 

za 10 sep Groot Dorpsfeest 100 jaar Westerbeek 

ma 12 sep S1W vergadering dagelijks bestuur 

wo 14 sep Sociaal Culturele Dag in Mill 

wo 14 sep “Samen eten” bij Café Dinges 

zo 18 sep Kerkviering ikv 100 jaar Westerbeek 

wo 21 sep Kienen KBO 

do 22 sep Oud papier inzameling 16.00-19.00 

vr 30 sep  ‘SHOWTIME’ 100 jaar Westerbeek 

za 1 okt ‘SHOWTIME’ 100 jaar Westerbeek 

zo 2 okt ‘SHOWTIME’ 100 jaar Westerbeek 

wo 5 okt “Samen eten” bij Café Dinges 

ma 10 okt S1W vergadering dagelijks bestuur 

wo 19 okt Kienen KBO 

do 20 okt Oud papier inzameling 16.00-19.00 

wo 9 nov “Samen eten” bij Café Dinges 

ma 14 nov  S1W Kwartaaloverleg 

wo 16 nov Kienen KBO 

do 17 nov Oud papier inzameling 16.00-19.00 

za 19 nov KBO Herfstdiner (17.00 uur) 

ma 12 dec S1W vergadering dagelijks bestuur 


