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DORPSJOURNAAL
Vrijdag 9 september

• Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur.
• E-mail: fra.giesbers@gmail.com

Colofon
Het dorpsjournaal wordt uitgegeven door Dorpscoöperatie
“Samen1Westerbeek”
Informatie:
secretariaat@samen1Westerbeek.nl
Kopij inleveren:
Vóór zondag 19:00 uur
Via emailadres:
fra.giesbers@gmail.com
Het dorpsjournaal is een mededelingenblad 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 gepubliceerd op www.kbowesterbeek.nl en www.s1w.nl
Kosten voor plaatsing van advertenties 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 bankrekeningnummer:
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, 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

Vieringen
Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u naar de website:
www.mmvdk
24ste Zondag door het jaar.
Zaterdagmiddag 10 september vanaf 13.00 uur: Kerkopenstelling met
tentoonstelling bij gelegenheid van het 100-jarig
bestaan van onze kerk.
25ste Zondag door het jaar.
Zondag 18 september 11.00 uur: Gezongen Jubileum Eucharistieviering bij
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van onze kerk m.m.v. het herenkoor uit
Oploo. Ook staat deze viering in het teken van de Nationale Ziekendag.
Jaarget. Piet van Mil en Mina van Mil – Rutten
Int. Overl. ouders Derkx – Cremers.
Int. Anny van den Oever – Claessens.
Int. Fam van Lankveld - Fransen.
Int. Cor van Kempen en Dina van Kempen Voesten en Cis Rossen – Cobussen.
Lectoren: Carla Verhoeven en Suzan van den Oever.
Na de viering is er gelegenheid om samen koffie te drinken.

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2022
10.00 - 12.30:

feestochtend met o.a. clown Kiko voor de
kinderen (peuters en basisschool)
13.30 - 17.00:
(reünie)middag met Anton Kocken,
Eric Ansems en Ryan Vloet
voor alle
Westerbekers, oudWesterbekers en
betrokkenen bij
``
Westerbeek.
19.00 - 21.00: DJ Timemachine voor de
jeugd
21.00 - 01.00: DJ +
Band "VAN EIGE BOJUM".
Het hele programma is in de feesttent
op het Peelplein tegenover de kerk.
Voor meer info: www.100jaarwesterbeek.nl
Projectgroep 100 jaar Westerbeek: Herald vd Zanden, Martien vd
Oever, Gonnie Emans, Joost Kuijpers, Mieke Pannekoek, Juliette
Janssens, Britt Verhoeven, Rita vd Abbeelen.
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Het feest gaat bijna beginnen!!
Zoals in dorpsjournaal, op de website en in sociale media al is aangekondigd, zal
op 10 september het feest 100 jaar Westerbeek plaatsvinden. We hebben hiervoor vergunning gekregen van de gemeente Land van Cuijk. Op het Peelplein tegenover kerk en voormalige pastorie wordt een grote feesttent neergezet. Voor alle
leeftijden is een mooi programma gemaakt.
10.00 - 12.30:
feestochtend met o.a. clown Kiko voor de kinderen (peuters en
basisschool)
13.30 - 17.00:
(reünie)middag met Anton Kocken, Eric Ansems en Ryan Vloet
voor alle Westerbekers, oud-Westerbekers en betrokkenen bij
Westerbeek.
19.00 - 21.00:
DJ Timemachine voor de jeugd vanaf ongeveer 12 jaar
21.00 - 01.00:
DJ + Band "VAN EIGE BOJUM".
Voor de opbouw van de tent en voorzieningen en natuurlijk het feest zelf,
zal helaas wat overlast zijn omdat het plein wordt afgesloten.
We willen u vragen om vanaf donderdag 8 september na 18.00 uur niet
meer te parkeren op het Peelplein. Er zullen ’s avonds linten worden gespannen.
De tent wordt op vrijdagochtend 9 september opgebouwd en daar is ruimte voor nodig. Op maandag 12 september zal de tent weer worden afgebroken en komt het plein weer vrij.
Er wordt een omleiding ingesteld (rondje om de kerk) vanaf Stevensstraat
– Schoolstraat – Beekstraat – Kerkstraat – Stevensstraat en vice versa.
Het plein wordt afgezet met dranghekken.
We vragen begrip voor dit ongemak en hopen dat iedereen de verjaardag van ons
mooie dorp zal meevieren. Tot 10 september!! Herald van der Zanden, Mieke Pannekoek, Martien van den Oever, Joost Kuijpers, Britt Verhoeven, Juliette Janssens,
Gonnie Emans, Rita van den Abbeelen. Mailadres: info@100jaarwesterbeek.nl

Dansen bij Dance4U
Ben je tussen de 4 en 16 jaar en vind je dansen leuk.
Meld je dan nu aan voor 2 proeflessen. Vanaf 12 september beginnen we weer met onze lessen voor de jeugdleden.
Elk seizoen sluiten we af met een spetterde show!
Ook hebben we een groep op woensdag om 19.30 uur vanaf 14
jaar. Tijdens deze les wordt er gedanst op muziek.
Iedereen kan meedoen op eigen niveau.
Op de maandag om 19.45 uur gaan we starten met een nieuwe groep, “Dancepower” dit is
ook vanaf 14 jaar. Tijdens de les is er dansen op muziek, maar ook workout en krachtoefeningen. Heb je interesse mail dan naar d4u.secretariaat@outlook.com
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Blokfluitlessen in Westerbeek
Zing en dans je mee als je muziek hoort?
Is samen muziek maken leuk?
Blokfluitspelen is dat moeilijk?
Zou je ook op muziekles willen?
Zie je het helemaal zitten?
Of twijfel je nog?
Dan is dit je kans….!
Donderdag 8 en 15 september is er beide dagen van 16.30
tot
17.00 uur in De Schans de mogelijkheid om gratis blokluitlessen te volgen. Zit je in groep 3, 4 of 5?
Dan mag je gezellig 2x gratis mee komen doen. Als je het leuk vindt, kun je je daarna nog aanmelden
om voortaan elke week naar de blokfluitlessen te komen.
Laat je het even aan Jelle weten als je donderdag komt?
Voor vragen en meer info kun je ook bij haar terecht.
Jelle van de Beten 06 23846156 e-mail: opleidingen@metropeelorkest.nl
Dit schooljaar worden er, bij voldoende aanmeldingen,
blokfluitlessen gegeven in Westerbeek.
Deze zullen gegeven worden op de donderdag aan het
einde van de middag.
Binnenkort komen er ook proeflessen voor slagwerk.
Zit je in groep 4 of hoger dan kan je je daarvoor ook bij Jelle aanmelden.
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Kaartverkoop 100 jaar Westerbeek:
”SHOWTIME”!
De organisatie heeft besloten naast de digitale kaartverkoop voor het klapstuk van de activiteiten van 100
jaar Westerbeek, ook de mogelijkheid te geven om fysiek
een kaartje te bemachtigen. Op zondag 11 september
van 13:00 tot 15:00 uur bij Café Dinges.
Toneelgroep Westerbeek en het Metropeelorkest bieden een avondvullend programma gebaseerd op de geschiedenis van 100 jaar Westerbeek, ook bekend onder de naam “d’n
Twist”. Geschreven door Henny Lenkens, bekend van de succesverhalen Tôntje d’n Dwerg,
in de schaduw van de Rômfabriek en d’n Twist blieft d’n Twist. Geregisseerd door Jan van
Gorp uit Rijkevoort. Met sketches over het ploeterende, prille begin tot en met de bloeiende
actualiteit. Variërend van bekende anekdotes, tot historische onthullingen! Over de klok en
de klepel, een lach en een traan. Eigenzinnigheid en natuurlijk ook twist.
En ook onbetwist een ondernemend dorp met een rijk en spectaculair verenigingsleven, aan
de Peelrand van het Land van Cuijk. Muzikaal ondersteund en omlijst door het Metropeelorkest onder leiding van Marc Thijssen uit Sint Anthonis.
Het spektakel wordt opgevoerd in het Aardappeltheater aan Siberië 5 in Overloon. Speeldata vrijdag 30 september 2022 en zaterdag 1 oktober om 20:00 en zondag 2 oktober om
14:00 uur.

www.100jaarwesterbeek.nl
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OPEN DAG
Aanstaande zondag geef ik (Lis) van
GymTunnis samen met Autobedrijf Zegers een gezamenlijke opendag.
Samen openen wij onze deuren.
Ik ben recent verhuisd naar een showroom van autobedrijf Zegers waar ik
mensen onder begeleiding laat sporten.
En André heeft sinds begin 2022 het bedrijf van zijn vader overgenomen en zijn
hele showroom vernieuwd.
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Hallo jongens en meisjes van groep 3 t/m 8!
De vakantie is weer voorbij en dus beginnen de clubochtenden van “De Boezels”weer.
Op zaterdag 17 september 2022 is de eerste clubochtend. Op
10 september hebben we het grote dorpsfeest 100 jaar Westerbeek waar er voor de kinderen een feestochtend is. Vandaar dat we een weekje later beginnen.
We verzamelen op 17 september bij de Schans en de nieuwe
kinderen die graag lid
willen worden, mogen hun papa en/of mama ook meebrengen. De koffie/thee
staat klaar. We beginnen altijd om 9.30 uur en om 11.00 uur is het afgelopen.
Wij vragen een contributiebedrag van € 40,- per kind (excl. kamp).
Als je bij de Boezels wilt en nog geen lid bent, kun je je aanmelden via onze site,
www.deboezels.nl . Op de startpagina kun je je aanmelden. Mocht dit niet lukken,
kun je dit doorgeven via het mailadres secretariaat@deboezels.nl . We mailen
dan een aanmeldingsformulier. Graag aanmelden vóór 1 oktober 2022.
Heb je nog vragen, dan kun je uiteraard ook telefonisch contact opnemen met
Wilmie Kurvers 06-28204631 of via de mail info@deboezels.nl.
Hopelijk tot zaterdag 17 september,
De Boezelleiding.

Nieuw bij
Salon Nanc

re wasmiddel. Gebruik dus je gewone, favoriete wasmiddel en doe enkele druppels in
het kleine spoelbakje ernaast, waardoor de
parfum volledig wordt opgenomen tijdens de
laatste spoeling. (max. 5 ml. per volle wastrommel)
Hoe te bestellen?
Stuur een appje met welke grootte en geur.
Of kom gezellig naar de salon om ze eerst
zelf te ruiken.
Af te halen in Westerbeek, Koehardstraat 6.
06 12202157
In mijn salon hebben we ook heerlijke parfums te koop van Yodeyma.
Deze parfums zijn
een kopie van de
welbekende geuren,
alleen dan voor een
aantrekkelijke
prijs.
Hoe te bestellen?
stuur een appje met
welke grootte en geur.
Of kom gezellig naar de salon om ze eerst
Wasparfum van Le Essenze Di Elda
zelf te ruiken.
Hoe gebruik je wasparfum als geurbooster
Af te halen in Westerbeek, Koehardstraat 6.
voor de was?
Elke geur kan bijbesteld worden in de
Wasparfum is een toevoeging aan je regulie- gewenste grootte.
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Voetbalvereniging Westerbeekse Boys
Zat. 10 sep
JO19-1
Leunen JO19-1
JO17-1
SVS/Excellent/WB JO17-1
JO17-2
SVS/Excellent/WB JO17-2
JO15-1
SV Unitas'59 JO15-3
JO15-2
Excellent/SVS/WB JO15-2
JO13-1
Volharding/Sambeek JO13-3
JO11-1
Vrij
S’beek
JO10-1
SVS/Excellent/WB JO10-1
S’beek
JO9-1
SVS/Excellent/WB JO9-1
JO9-2
Hapse Boys/De Zwaluw JO9-2
JO9-3
Hapse Boys/De Zwaluw JO9-3
JO8-1
SIOL JO8-1
JO7-1
Toernooi bij Excellent in Oploo
JO7-2
Toernooi bij DSV in Sint Anthonis
Inlooptraining
7 september 2022
Leiders en trainers bijeenkomst
9 september 2022
Start bekerwedstrijden JO13/JO19
10 september 2022
Start competitie JO7 t/m JO11
10 september 2022
Inlooptrainingen
14 september 2022
S’beek
S’beek

Excellent/SVS/WB JO19-1
Juliana Mill JO17-1
Venhorst JO17-1
Excellent/SVS/WB3 JO15-1
ZSV JO15-2JM
Excellent/SVS/WB JO13-1

15:00
14:00
14:00
12:45
12:30
11:30

JVC Cuijk JO10-1
Constantia JO9-1
Excellent/SVS/WB JO9-2
Excellent/SVS/WB JO9-3
Excellent/SVS/WB JO8-1JM

10:30
10:30
09:30
09:30
09:45
09:30
09:00

Aanmelden nieuwe (jeugd)leden en Wassen van
wedstrijdkleding Westerbeekse Boys
De start van de competitie is aanstaande.
Ondertussen zijn de trainingen voor zowel de senioren als de junioren gestart.
Vind je voetballen leuk, kom dan voetballen bij de Westerbeekse Boys.
Voor komend seizoen is Westerbeekse Boys op zoek naar iemand die
de wedstrijdkleding van de senioren na de wedstrijden wil wassen en
opvouwen. Hier tegenover staat een mooie vergoeding.
Voor meer informatie over de trainingstijden en/of over het wassen
van de kleding, kunt u contact opnemen met
Conny Verhoeven (06-54310935)

za
za

10 sep Kerk-/Parochieopenstelling
do
10 sep Groot Dorpsfeest 100 jaar Westerbeek vr
vr
10.00 - 12.30: feestochtend met o.a. clown Kiko voor
za
de kinderen (peuters en
zo
basisschool)
wo
13.30 - 17.00: (reunie)middag met Anton Kocken,
vr
Eric Ansems en Ryan Vloet
ma
voor alle Westerbekers, ouddo
Westerbekers en betrokkenen bij
do
Westerbeek.
vr
19.00 - 21.00: DJ Timemachine voor de jeugd
wo
21.00 - 01.00: DJ + Band "VAN EIGE BOJUM".
ma
*zo
11 sep Kaartverkoop SHOWTIME
do
13.00 UUR TOT 15.00 UUR
do
CAFÉ ‘DINGES’ WESTERBEEK
za
ma
12 sep S1W vergadering dagelijks bestuur
vr
wo
14 sep Sociaal Culturele Dag in Mill
ma
do
15 sep Kienen KBO
wo
wo
14 sep “Samen eten” bij Café Dinges
do
wo
14 sep Sociaal Culturele Dag KBO
do
zo
18 sep Kerkviering ikv 100 jaar Westerbeek vr

22 sep
30 sep
30 sep
1 okt
2 okt
5 okt
7 okt
10 okt
20 okt
20 okt
28 okt
9 nov
14 nov
17 nov
17 nov
19 nov
25 nov
12 dec
14 dec
15 dec
15 dec
16 dec

Oud papier inzameling 16.00-19.00
Bestuursvergadering KBO
‘SHOWTIME’ 100 jaar Westerbeek
‘SHOWTIME’ 100 jaar Westerbeek
‘SHOWTIME’ 100 jaar Westerbeek
“Samen eten” bij Café Dinges
Dag van de Ouderen
S1W vergadering dagelijks bestuur
Kienen KBO
Oud papier inzameling 16.00-19.00
Bestuursvergadering KBO
“Samen eten” bij Café Dinges
S1W Kwartaaloverleg
Kienen KBO
Oud papier inzameling 16.00-19.00
KBO Herfstdiner (17.00 uur)
Bestuursvergadering
S1W vergadering dagelijks bestuur
“Samen eten” bij Café Dinges
Kienen
Oud papier inzameling 16.00-19.00
KBO Kerstviering

