
 

 

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. 38    18 sep- 24 sep 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 ge-

publiceerd 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        

25ste  Zondag door het jaar.  

Zondag 18 september 11.00 uur: 

Gezongen Jubileum 

Eucharistieviering 

bij gelegenheid van het 

100-jarig bestaan 

van onze kerk. 
Met medewerking van 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. 

Int. Fam Nabuurs – Schepers.  

Int. Diny Schel - Nellissen 

Lectoren: Carla Verhoeven en Suzan van den Oever. 

 

Na de viering is er gelegenheid om samen koffie te drinken. 

 

26 ste Zondag door het jaar. 

Weekend 24/25 september: geen viering in Westerbeek. 

Vrijdag 16  september 

BELANGRIJKE OPROEP 
 

Voor onze uitvoering van ‘SHOWTIME’, een samenwerking van 

Toneelclub Westerbeek en het Metropeelorkest, zijn wij nog 

dringend op zoek naar vrijwilligers die op zaterdag 1 oktober in de 

avonduren hand– en spandiensten willen/kunnen verrichten. 

Het wordt ongetwijfeld een leuke avond, waarbij jouw hulp heel 

belangrijk zal zijn. Voor info: Toon Bardoel 06  23782723 

E-mail: toonbardoel@gmail.com 
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KBO-Sint Gerardus 

Westerbeek doet mee aan 

RABO ClubSupport. 
 

Vanaf 5 september kunt u stemmen via de 

Rabo App 

of 

rabobank.nl/clubsupport 

 

Mogen wij op uw stem rekenen? 

Hartelijk dank! 

Vanaf 5 september kunt u stemmen via de 

Rabo App of rabobank.nl/clubsupport 

Mogen wij op uw stem rekenen? 

Hartelijk dank! 

Na een leven geleefd te hebben op jouw eigen wijze en met je doorzettingsvermogen ben je, omringd door je 

dierbaren, naar Jan, Plonie-An en Heino gegaan. 

 

Wij hebben afscheid moeten nemen van onze dappere, moedige, 

lieve (schoon)moeder, oma en omi 

 

Plonie Peters - Rief 

 

* Amsterdam, 11 oktober1940  † Westerbeek, 10 september 2022 

 

 

      Jan †  

      Rossie en Ron 

       Kelly 

       Lizzy en Gijs, Demi, Boyd 

       Jimmy en Irene 

      Plonie-An †  

      Heino †  

      Maarten 

 

U kunt persoonlijk afscheid van haar nemen op woensdag 14 september van 18.30 tot 20.00 uur en 

donderdag 15 september van 16.00 tot 18.00 uur, bij haar thuis aan de Koehardstraat 2 te Westerbeek. 

 

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 17 september om 11.00 uur in gemeenschapshuis De Schans, 

Schoolstraat 1 te Westerbeek. Aansluitend zullen we haar te rusten leggen op het parochiekerkhof aldaar. 

 

In plaats van bloemen wordt een gift voor Dagbesteding Tante Sjaan bijzonder op prijs gesteld. Een collecte-

bus hiervoor is aanwezig. 

 

Koehardstraat 2, 5843 AM Westerbeek 
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Hallo allemaal, 
De zomer is voorbij, 
we gaan weer starten 

met de activiteiten bij 
de JOW. Het beloofd 
weer een grote groep 

te worden komend 
seizoen, geweldig! 
Mocht je je nog niet 
opgegeven hebben 
dan kan dit nog bij  
 

Carolien v/d Heuvel, 06-13841092. 
Alle leden ontvangen een dezer dagen een brief met 
informatie over het seizoen en het voldoen van de 
contributie. 
Voor komende vrijdag, 16 september, staat al met-
een een superleuke activiteit op het programma, 
wat dat is???? Dat blijft uiteraard een verrassing! 

Jullie worden om 18.30 verwacht op het plein. Doe 
makkelijk zittende kleding aan en zorg dat je het 
niet koud krijgt, we zijn buiten. De avond duurt 
zoals gewoonlijk tot 21.00. 
Afmelden graag zo snel mogelijk via de app. 
Natuurlijk willen jullie er ook voor zorgen dat je de 
andere datums kunt komen, dus bij deze de datums 
voor komend seizoen: 
Vrijdag 16 september  
Vrijdag 14 oktober  
Vrijdag 18 november  
Vrijdag 16 december  
Vrijdag 13 januari   
Vrijdag 24 februari  
Vrijdag 17 maart  
Vrijdag 12 mei  
Vrijdag, Zaterdag  2, 3 juni  
Vrijdag  7 juli  

Tot vrijdag, de leiding! 

Hallo jongens en meisjes van groep 3 t/m 8! 

 

De vakantie is weer voorbij en dus beginnen de clubochten-

den van “De Boezels”weer. 

Op zaterdag 17 september 2022 is de eerste clubochtend. Op 

10 september hebben we het grote dorpsfeest 100 jaar Wes-

terbeek waar er voor de kinderen een feestochtend is. Van-

daar 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 meebren-

gen. 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. 
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wo 14 sep Sociaal Culturele Dag in Mill 

do 15 sep Kienen KBO 

wo 14 sep “Samen eten” bij Café Dinges 

wo 14 sep Sociaal Culturele Dag KBO 

*vr 16 sep JOW 

zo 18 sep Kerkviering ikv 100 jaar Westerbeek 

do 22 sep Oud papier inzameling 16.00-19.00 

vr 30 sep  Bestuursvergadering KBO 

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 

vr 7 okt Dag van de Ouderen 

ma 10 okt S1W vergadering dagelijks bestuur 

*vr 14 okt JOW 

do 20 okt Kienen KBO 

do 20 okt Oud papier inzameling 16.00-19.00 

vr 28 okt Bestuursvergadering KBO 

wo 9 nov “Samen eten” bij Café Dinges 

ma 14 nov  S1W Kwartaaloverleg 

do 17 nov Kienen KBO 

*vr 18 nov JOW 

do 17 nov Oud papier inzameling 16.00-19.00 

za 19 nov KBO Herfstdiner (17.00 uur) 

*zo 20 nov Sinterklaas bezoekt Westerbeek 

vr 25 nov Bestuursvergadering 

ma 12 dec S1W vergadering dagelijks bestuur 

wo 14 dec “Samen eten” bij Café Dinges 

do 15 dec Kienen 

do 15 dec Oud papier inzameling 16.00-19.00 

vr 16 dec KBO Kerstviering 

*vr 16 dec JOW 

*vr 13 jan JOW 

*vr 24 feb JOW 

*vr 17 mrt JOW 

*vr 12 mei JOW 

*vr/za 2/3 jun JOW 

*vr 7 jul JOW 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Zat. 17 sep 

 

S’beek 

S’beek 

 

 

 

 

S’beek 

S’beek 

 

JO19-1 

JO17-1 

JO17-2 

JO15-1 

JO15-2 

JO13-1 

JO11-1 

JO10-1 

JO9-1 

JO9-2 

JO9-3 

JO8-1 

JO7-1 

JO7-2 

 

Excellent/SVS/WB JO19-1 

SVS/Excellent/WB JO17-1 

SVS/Excellent/WB JO17-2 

Excellent/SVS/WB JO15-1 

Gemert JO15-3 

Excellent/SVS/WB JO13-1 

ZSV JO11-2 

SVS/Excellent/WB JO10-1 

SVS/Excellent/WB JO9-1 

Excellent/SVS/WB JO9-2 

Excellent/SVS/WB JO9-3 

SV Venray JO8-1 

Toernooi bij DSV in Sint Anthonis 

Toernooi bij Excellent in Oploo 

 

Rood Wit'62 JO19-1 

SSS'18/Holthees-Smakt JO17-1 

De Zwaluw/Hapse Boys JO17-1 

Gemert JO15-2 

Excellent/SVS/WB JO15-2 

Vitesse'08 JO13-2 

Excellent/SVS/WB JO11-1 

SIOL JO10-2 

SIOL JO9-1 

Olympia'18 JO9-2JM 

Gassel JO9-1 

Excellent/SVS/WB JO8-1 

  

  

 

14:30 

14:00 

14:00 

12:30 

13:45 

12:30 

10:30 

10:30 

10:30 

10:30 

09:30 

10:30 

11:00 

09:30 

Inlooptrainingen                               14 september 2022 

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 Wester-

beekse Boys. 

Voor komend seizoen is Westerbeekse Boys op zoek naar ie-

mand die de wedstrijdkleding van de senioren na de wedstrij-

den 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) 
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