
 

 

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. 40    2 okt- 8 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        

27ste Zondag door het jaar. 

Weekend 1 en 2 oktober: geen viering in Westerbeek. 

 

28ste Zondag door het jaar. 

Zaterdag 8 oktober 19.00 uur: Eucharistieviering in   

        Westerbeek. 

Jaarget. Theo Barten.  

Int. Pierre van Lankveld en Truus van Lankveld – Stevelink.  

Int. Diny Schel – Nellissen. 

 

Lector: Hennie van Wanroij. 
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Beste ouders/verzorgers,  

 

bij deze de definitieve uitnodiging voor onze informatie-

avond Fides op 

13 oktober van 19.30 -21.30 uur. 
Wij ontvangen u graag op school, waar we het leerplein 

hiervoor inrichten. De avond zal geleid worden door 

Henk de Visser (bedenker, schrijver, schoolopleider van 

Fides). 

Daarnaast is het volledige team van De Zonnewijzer 

aanwezig. 

Als school hopen we op een zo groot mogelijke aanwezigheid van ouders, verzorgers en an-

dere betrokkenen bij de opvoeding van onze kinderen. 

‘It takes a village to raise a child – er is een dorp voor nodig om 

een kind op te voeden’ is een Afrikaans gezegde dat de spijker 

op de kop slaat. Dus zegt het voort! 

Een kind opvoeden doe je nooit alleen, dat doe je samen. School 

werkt met alle leerlingen vanaf dag één aan sociale vaardig-

heid, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld 

door middel van de Fides-symbolen. Daarom is het fijn om de-

zelfde taal te begrijpen, te spreken én ernaar te kunnen hande-

len. Dit geldt voor zowel binnen als buiten de school, in, rondom en buiten het dorp.  

Van harte welkom donderdag 13 oktober. 

Alvast hartelijk dank en hopelijk tot ziens! 

Met vriendelijke groet,  

Team De Zonnewijzer 

 

Toneelgroep Westerbeek en 

Metropeelorkest zijn er 

klaar voor! 

 

In een avondvullend programma kunt u gaan genie-

ten van een onvervalst stuk historie van ‘100 jaar 

Westerbeek.’ 

Speellocatie: Siberië 5, 5825 HK Overloon 

• Advies aan de inwoners van Westerbeek en 

 misschien omliggende dorpen: 

 bezoekers van ‘SHOWTIME’ worden verzocht 

 om, indien mogelijk, met de fiets te komen. 

 Dit in verband met beperktere  parkeermo-

gelijkheden voor auto’s aldaar. 

 

Dus wie op de fiets kan komen, zou dit dan ook zeker moeten doen. In de pauze en na af-

loop is er voldoende gelegenheid om na te genieten onder het genot van een hapje of drank-

je! 

Gelieve ook hiermee rekening te houden. (dus....op de fiets!) 

 Wij wensen iedereen veel kijk– en luisterplezier 
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Informatie i.v.m. coördinatie vervoer, 

bel Maria van den Oever 384236  

Muzikale omlijsting door 

Troubadour/zanger 

Tonny Wijnands uit Deurne 



 

 

Beste bestuursleden van de 

energiecoöperatie, 
Duurzaamheid is voor de gemeente 

Land van Cuijk een belangrijk on-

derwerp. De energiecoöperaties zijn 

voor ons een belangrijke partner 

voor inwoners, met name als het 

gaat om duurzaamheid. 

De gemeente doet mee aan Junior 

Energiecoach. Een leuk en leerzaam 

spel voor het hele gezin om thuis ge-

makkelijk energie te besparen. Voor 

een schoner milieu en een vollere 

portemonnee. 

Gezinnen in onze gemeente kunnen 

gratis meedoen en zich aanmelden. 

We willen dit graag onder de aan-

dacht brengen van kinderen en ou-

ders. Dit doen wij zelf onder andere 

door sociale media, aandacht in huis

-aan-huis-bladen en een oproep via 

scholen, de bibliotheken en jongeren-

werk. 

Wij zouden het zeer op prijs stellen als ook u ons wil helpen hier bekendheid aan te geven. 

Door het delen van een bericht hierover op uw online communicatiekanalen. De inschrijving 

van Junior Energiecoach is begin september gestart en sluit op 2 oktober. 

Dit spel wordt gratis aangeboden aan inwoners van de gemeente Land van Cuijk.  

Bespaar energie én geld met een superleuk spel. 

'Welke apparaten slurpen de meeste stroom?' En: 'Hoeveel lampen branden er in huis?' Een 

paar van de vragen die voorkomen in het spel Junior Energiecoach. 

Een uitdaging van de gemeente Land van Cuijk aan gezinnen met kinderen van 7 tot 12 

jaar.  Het spel wordt gespeeld in 5 weken tijd, telkens met een activiteit van 15 tot 30 minu-

ten per week. Op een moment dat jullie het beste uitkomt. 

Doe mee met de leerzame challenges, puzzels, experimenten en winacties. Deelname is gra-

tis voor onze inwoners! 

Spelregels 

Deelname voor gezinnen met kinderen van (ongeveer) 7 tot 12 jaar. 

Aanmelden kan tot en met 2 oktober 2022 

Het 1e spel start op 7 oktober. 

5 weken lang, 15 tot 30 minuten per week. 

Meedoen is gratis! 

Doe je ook mee? Voor meer informatie, inschrijven en een voorproefje kijk op de website 

van www.juniorenergiecoach.nl      

Bespaar energie en geld met Junior Energiecoach: een superleuk spel! 

Junior Energiecoach is een gratis energiespel voor gezinnen in de gemeente Land van Cu-

ijk.  Door leerzame challenges, puzzels, experimenten en winacties ontdekken kinderen en 

ouders via dit spel waar ze eenvoudig energie kunnen besparen. 
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Aanmelden kan tot en met 2 oktober 2022 op www.juniorenergiecoach.nl/aanmelden. 

 

Welke apparaten slurpen de meeste stroom? Hoeveel lampen branden er in jouw huis? Het 

gratis spel Junior Energiecoach daagt jou en je gezin uit. Wedden dat jij straks ook zegt: 

'Met energie kun je lachen!' 

Voor kinderen van 7 tot en 12 jaar en hun ouders. 

Met echte post en online challenges, winacties en puzzels. 

Vijf weken lang, zo'n 15 tot 30 minuten per week. 

Speel op het moment dat jullie het beste uitkomt. 

Leer op een leuke manier over je energieverbruik. 

Goed voor onze planeet, goed voor je portemonnee. 

  

Dit spel wordt gratis aangeboden aan inwoners van de gemeente Land van Cuijk.          

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Meer informatie over het JuniorenEnergiecoachproject 
De kinderen die zich aanmelden voor dit project ontvangen na afloop van de wervingsperi-

ode een startpakket. Ook krijgen zij een unieke gebruikersnaam en wachtwoord om in te 

loggen op de website van Junior Energiecoach. Het spel duurt vijf weken, deels online, 

maar ook in de echte (offline) wereld. Iedere week staat een ander onderwerp centraal: 

Spel 1: op Lampenjacht (verlichting) 

Spel 2: Graadje lager (verwarming) 

Spel 3: Op stekker expeditie (elektrische apparatuur) 

Spel 4: Met de billen bloot (warm water verbruik en korter douchen) 

Spel 5: Meten is weten (check je eigen verbruik en help je familie/buren aan de hand van 

de Junior Energiecoach thuis-test. 

Het eerste spel start op 7 oktober 2022. Op 11 november sluit het laatste spel. 

Er is wekelijks een winactie en ieder kind dat deelneemt verdient een diploma. Hiervoor 

zal eind november een bijeenkomst in het gemeentehuis worden georganiseerd.  

Lees alles over dit project op www.juniorenergiecoach.nl.  Heb je vragen? Neem dan con-

tact met mij op. Telefoonnummer 06-28889729. 

  

Alvast hartelijk bedankt voor jullie medewerking. 

Wist u dat!!! 

 
 Het eerste dorpsjournaal werd gemaakt in het jaar 1972. 

 Destijds gemaakt door Pastoor Evers! Dus nu 50 jaar geleden! 

 Frans Giesbers toen werd gevraagd om het journaal te stencillen op de H. Hartschool! 

 Na enkele blanco ‘koppen’, werd door Theo Barten in tekening gemaakt. 

 Toen pastoor Evers in 1982 vertrok kwam redactie en afdrukken geheel in handen 

van Frans, onder beheer van de parochie Westerbeek. 

 Dit betekent dat Frans dit al 40 jaar beheert! 

 Later werd het Dorpsjournaal onderdeel van S1W! 

 

Bedankt! Namens een trouwe lezer! 
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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 

*do 13 okt INFORMATIEAVOND ‘FIDES’ 

  Bs. DE ZONNEWIJZER 

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. 1 okt 

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 

ZSV JO19-1 

SVS/Excellent/WB JO17-1 

SVS/Excellent/WB JO17-2 

Excellent/SVS/WB JO15-1 

SJO Maasduinen JO15-2 

Excellent/SVS/WB JO13-1 

Excellent/SVS/WB JO11-1 

SVS/Excellent/WB JO10-1 

Vrij 

SSS'18/Holthees-Smakt JO9-2 

Excellent/SVS/WB JO9-3 

EGS'20 JO8-1JM 

Toernooi bij JVC Cuijk in Cuijk 

Toernooi bij Olympia'18 in Boxmeer 

Excellent/SVS/WB JO19-1 

V.V. Achates JO17-1JM 

Gemert JO17-5 

VOW JO15-1JM 

Excellent/SVS/WB JO15-2 

United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO13-3 

VIOS'38/Toxandria JO11-1 

S.V. Oostrum JO10-1 

  

Excellent/SVS/WB JO9-2 

Vitesse'08 JO9-3JM 

Excellent/SVS/WB JO8-1 

  

  

15:30 

14:00 

14:00 

12:30 

12:00 

12:30 

10:30 

10:30 

  

09:00 

09:30 

09:00 

09:00 

09:30 

Westerbeekse Boys 1 Excellent 3   1-2 

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 

CS. “De Twisse Tusstèkers” 

 

Hint 1: ‘Het is niet wat je denkt! 

   Groetjes Conny’ 



 

 



 

 


