
 

 

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. 39     25 sep- 1 oktober 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        

26 ste Zondag door het jaar. 

Weekend 24/25 september: geen viering in Westerbeek. 

 

27 ste Zondag door het jaar. 

Weekend 1 en 2 oktober: geen viering in Westerbeek. 

BELANGRIJKE OPROEP 
 

Voor onze uitvoering van ‘SHOWTIME’, een samenwerking van 

Toneelclub Westerbeek en het Metropeelorkest, zijn wij nog drin-

gend 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 

OUD PAPIER DONDERDAG 22 SEPTEMBER 

Donderdag 22 september tussen 16.00 uur en 

19.00 uur kan het papier worden ingeleverd in de 

containers nabij het sportpark! 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 

Medewerkers: Westerbeekse Boys 

DANKBETUIGING 
 

Bij deze willen wij iedereen bedanken 
voor de vele kaartjes en warme reac-
ties na het overlijden van ons mam, 
oma en omi. Plonie Peters – Rief. In 
deze reacties zien wij terug dat ons 
mam, oma en omi  een bijzondere en 
geliefde vrouw was voor velen. Dit 
heeft ons enorm gesteund in de ver-
werking van dit verlies. 
  
Rossie – Ron – Maarten 
Kelly – Lizzy en Gijs Demi en Boyd – 
Jimmy en Irene 
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Informatiebijeenkomst Persoonsgebonden budget  
Woensdag 28 september van 19.30-21.30 uur. 

Locatie: MFA de Valuwe, de Valuwe 1 in Cuijk 

 

Op woensdagavond 28 september orga-

niseert het Mantelzorg- & vrijwilligers-

plein een informatiebijeenkomst over 

het Persoonsgebonden budget (PGB) 

voor mensen die voor de keuze staan 

hoe ze hun zorg of ondersteuning gaan 

regelen: met een PGB of juist niet, dus 

voor mogelijke budgethouders. 

Het PGB is een budget waarmee men zelf zorgverleners in kan huren voor de zorg die ie-

mand nodig heeft. Mensen met een PGB ontvangen hun budget, afhankelijk van hun zorg-

vraag, uit één van de vier volgende wetten: de Jeugdwet (via de gemeente), de Wmo (via de 

gemeente), de Wlz (via het zorgkantoor) en de Zvw (via de zorgverzekeraar). 

 

Hans van der Knijff van Per Saldo geeft deze avond voorlichting over: 

• Wat is een PGB en wat zijn de verschillen met zorg in natura? 

• Is een PGB iets voor jou? Hoe maak je een bewuste keuze voor het PGB of zorg in na-

tura, of een combinatie van beide? 

• Wat komt er allemaal kijken bij het beheren van een PGB? 

• Waar kun je een PGB aanvragen? 

• Waar kun je terecht voor meer informatie, hulp en advies? 

De bijeenkomst is expliciet bedoeld voor mantelzorgers. 

 

Meer informatie en aanmelden 

Voor meer informatie en aanmelding, kun je terecht bij Mantelzorg- en Vrijwilligersplein. 

Telefoon: 0485-700500 of e-mail: mvplein@sociom.nl. Aanmelden (verplicht) kan voor 21 

september via de website www.mvplein.nl. 

CARNAVALSSTICHTING ‘DE TWISSE TUSSTÈKERS’,  DE BOEZELS, 

DE TWISSE DORSERS, GAZONMAAIER RACE ACTIVITEITEN STICH-

TING, JOEKSKAPEL ‘DE VOLLE BLOAS’, JONGEREN ORGANISATIE 

WESTERBEEK, KBO GERARDUS WESTERBEEK, KWIZZUT WESTER-

BEEK-OPLOO, METROPEELORKEST, WESTERBEEKSE BOYS. 

TOT EN MET 27 SEPTEMBER 

http://www.pgb.nl/dit-is-een-persoonsgebonden-budget/jeugdwet-gemeente
http://www.pgb.nl/dit-is-een-persoonsgebonden-budget/wmo-gemeente
http://www.pgb.nl/dit-is-een-persoonsgebonden-budget/wmo-gemeente
http://www.pgb.nl/dit-is-een-persoonsgebonden-budget/wlz-zorgkantoor
http://www.pgb.nl/dit-is-een-persoonsgebonden-budget/zvw-zorgverzekeraar
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Salon Je Schoonheid 
Hallo dorpsgenoten, 

Graag wil ik jullie even op de hoogte 

brengen over het volgende. Mijn naam 

is Jol Mattijssen van Veldweg 1 Wes-

terbeek. Al vele jaren run ik mijn 

schoonheidssalon in Milsbeek. 

Aangezien ik mijn werktijden wil gaan 

uitbreiden en thuis ook een leuke ruim-

te heb om aan te passen als schoon-

heidssalon, wil ik binnenkort mijn sa-

londeur ook gaan openen in Wester-

beek. 

 

Mijn specialisatie is permanent make-up. Dit is een blijvende make-up van wenkbrauwen, 

eyeliner of lipliner, waarin ik vele jaren ervaring heb. 

Maar natuurlijk kun je bij mij ook terecht voor een ontspannen gezichtsbehandeling.Ik heb 

er al veel zin in en houd jullie graag op de hoogte wanneer "het bakhuus" klaar is! 

En wil je meer weten over mijn salon kijk dan op www.salonjeschoonheid.nl 

Groetjes Jol.  

Zo ziet mijn salon er van binnen uit! 
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do 22 sep Oud papier inzameling 16.00-19.00 

vr 30 sep  Bestuursvergadering KBO 

wo 5 okt “Samen eten” bij Café Dinges 

vr 7 okt Dag van de Ouderen, Wanroij 

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. 24 sep 

 

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 

DSV JO17-1 

JVC Cuijk/SIOL JO17-3 

Blauw Geel'38/JUMBO JO15-3 

Excellent/SVS/WB JO15-2 

Olympia'18 JO13-2 

Volharding JO11-1JM 

Vitesse'08 JO10-2 

Olympia'18 JO9-1JM 

Excellent/SVS/WB JO9-2 

V.V. Achates JO9-1 

Excellent/SVS/WB JO8-1 

Toernooi bij Toxandria in Rijkevoort 

Toernooi bij SSS'18 in Overloon 

United/BVV'27/SVOC '01 JO19-1 

SVS/Excellent/WB JO17-1 

SVS/Excellent/WB JO17-2 

Excellent/SVS/WB JO15-1 

SV Venray JO15-4 

Excellent/SVS/WB JO13-1 

Excellent/SVS/WB JO11-1 

SVS/Excellent/WB JO10-1 

SVS/Excellent/WBoys JO9-1 

Volharding JO9-2JM 

Excellent/SVS/WB JO9-3 

Astrantia JO8-1 

  

  

14:30 

13:00 

10:30 

13:00 

12:30 

12:00 

10:00 

09:00 

09:30 

10:30 

09:00 

09:30 

09:00 

11:00 

25-9-2022 09:45 10:30 Westerbeekse Boys 1 Excellent 3 WESTERBEEK 

2-10-2022 10:00 11:00 Elsendorp 2 Westerbeekse Boys 1 ELSENDORP 

9-10-2022 09:45 10:30 Westerbeekse Boys 1 Boekel Sport 6 WESTERBEEK 

16-10-2022 09:00 10:00 Volkel 6  - Westerbeekse Boys 1 VOLKEL 

vr 30 sep  ‘SHOWTIME’ 100 jaar Westerbeek 

za 1 okt ‘SHOWTIME’ 100 jaar Westerbeek 

zo 2 okt ‘SHOWTIME’ 100 jaar Westerbeek 

Carnavalsstichting “DE TWISSE TUSSTÈKERS” 
 

We zijn weer begonnen! De eerste vergadering is geweest en we hebben er alle-

maal weer heel veel zin in! De komende tijd zullen er hints voorbij gaan komen 

over de nieuwe prins in het dorpsjournaal en op social media. Zo kan iedereen beginnen 

met raden! Trouwens, we doen natuurlijk weer mee met Rabobank clubsupport dus ver-

geet niet te stemmen!  CSTT  
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