
 

 

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. 47 20 nov- 26 nov 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.nl 

Dinsdag 15 november 14.00 uur uitvaartdienst van Adrienne  

   Latuni – Grijsbach in de kerk van Westerbeek 

34e Zondag door het jaar 

Weekend 19/20 november: geen viering in Westerbeek 

1e Zondag van de Advent 

Weekend 26/27 november: geen viering in Westerbeek 

Zondag 27 november 15.00 uur: Doopviering, doop van Bram,  

    zoon van Tom Crusio en Kim Jespers 

Vrijdag 

18 november 

HIJ KOMT, HIJ KOMT .......... 

Beste kinderen, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s en dorpsgenoten van 

Westerbeek,  

Het is weer bijna zover. 

Op zondag 20 november 2022 zullen wij, Sinterklaas en Pieten, weer 

naar het mooie Westerbeek komen om iedereen te begroeten. Deze keer 

is wel erg speciaal, want het is namelijk de 100ste keer dat wij naar 

Westerbeek zullen afreizen.   

Wij willen jullie vragen om rond 14.00 uur buiten bij Café Dinges te ver-

zamelen.  Als de Pieten goed de wegwijzen, zullen wij vanaf de Kerk-

straat Westerbeek binnenrijden en lopen we samen naar de Schans. In 

de Schans wil ik graag met jullie vieren dat ik alweer 100 jaar in Wes-

terbeek kom en er zal zelfs een 

speciale gast aanwezig zijn.   

Helaas komen aan alle mooie 

feestjes weer een eind en zal ik 

rond 16.00 uur afscheid van 

jullie nemen. 

Wij hopen jullie allemaal te 

zien op zondag 20 november in 

Westerbeek. 

Tot dan, Sinterklaas 

en de Pieten  

OUD PAPIER DONDERDAG 17 NOVEMBER 

Donderdag 17 november tussen 16.00 uur en 

19.00 uur kan het papier worden ingeleverd in de 

container nabij het sportpark! 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 

Medewerkers: VV. WESTERBEEKSE BOYS 
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KIENEN K.B.O.  
Op donderdag 17 november gaan we weer kienen. 

Aanvang 13.30 uur in De Schans. 

De zaal is geopend vanaf 13.15 uur. 

Deelname € 7,50, inclusief koffie of thee. 

De organisatie is in handen van KBO Westerbeek. 

Er zijn weer leuke prijsjes te winnen, maar 

we gaan vooral voor een middag gezelligheid. 

Hallo allemaal, 

 

vrijdag 18 november staat er weer een leuke avond voor jullie 

gepland. 

Doe sportkleding aan die vies mag worden, evt. voetbalschoenen. 

We zien jullie graag om 18.30 op het plein met de fiets. 

Als je niet kun graag weer afmelden via de app. 

 

Groetjes en tot dan, de JOW-leiding 

KLEDINGINZAMELING 
 

Namens de oudervereniging willen wij jullie bedanken voor jullie bijdrage voor de kleding-

actie. Dankzij jullie hulp hebben we weer een mooi bedrag binnengehaald voor de kinderen 

van basisschool de Zonnewijzer. 



 

 

HIJ IS ER…….HIJ IS ER .......... 
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PRINSENBAL CSTT 
Op 12 november tijdens het prinsenbal hebben we afscheid genomen van een aantal dans-

marietjes en Ilze en Elke als leidsters, super bedankt voor jullie bijdrage de afgelopen ja-

ren! 

Prins Herald d’n 1e heeft na al die tijd afscheid genomen, helaas kon zijn prinses Rianne er 

niet bij zijn. Zij was nog niet hersteld van corona.  

We gingen over naar het prinsloze tijdsperk… Tuske werd binnengereden en de voorberei-

dingen voor het uitkomen van de nieuwe prins waren in volle gang. 

Onze nieuwe dansmarietjes zijn gepresenteerd door Opper Olaf en we zijn blij dat deze 12! 

meiden ons gaan vergezellen de komende tijd!! ☺ 

De ontknoping naderde en de spanning was voelbaar in de hele zaal. Gijs en Mieke liepen 

enigszins gestrest rond en haalden verschillende stellen uit de zaal. In de vergaderruimte 

hebben deze stellen elkaar stevig aangekeken want wie van hen werd nu het prinsen-

paar??! 

Het laatste “ontvoerde” paar is helemaal niet in de vergaderruimte terecht gekomen en 

stond klaar achter het doek om met een knal meteen de polonaise in te zetten. Met “laat de 

zon in je hart” zijn Prins Berry d’n 1e en zijn prinses Marie-José de heersers van ‘t Tusriek!  

Hun motto voor de komende carnaval: “ Di joar goan we knalle, Want we doen ut mi zń al-

le. Proost!” 

Tijdens de prinsenreceptie op zondag zijn heel veel mensen ons kersverse prinsenpaar ko-

men feliciteren. Het was een hele leuke middag waarbij 5 carnavalsverenigingen en vrien-

den ons prinsenpaar met of zonder stukje hun felicitaties over brachten.‘ 

Wij hebben er in super veel zin in om met prins Berry d’n 1e en prinses Marie-José einde-

lijk weer het carnavalsseizoen te starten. 

Tas op! 

 

Zoals beloofd nog even de hints op een rijtje verklaard! 

Het is niet wat je denkt, groetjes Conny 

 
 

Prins 

Berry I en 

prinses 

Marie-José 
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 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Zat 19 nov 

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 

Gemert JO17-4 

SV Venray JO15-4 

Excellent/SVS/WB JO15-2 

Excellent/SVS/WB JO13-1 

Excellent/SVS/WB JO11-1 

SVS/Excellent/WB JO10-1 

SVS/Excellent/WB JO9-1 

Excellent/SVS/WB JO9-2 

Ysselsteyn JO9-2 

JVC Cuijk JO8-1JM 

Toernooi bij voetbalvereniging DSV  

Toernooi bij voetbalvereniging Ven-

horst in Venhorst 

Olympia'18 JO19-1 

V.V. Achates JO17-1JM 

SVS/Excellent/WB JO17-2 

Excellent/SVS/WB JO15-1 

VOW JO15-1JM 

Bruheze JO13-3 

De Zwaluw/Hapse Boys JO11-1JM 

SJO Maasduinen JO10-2 

Bavos JO9-1 

S.V. Oostrum JO9-2JM 

Excellent/SVS/WB JO9-3 

Excellent/SVS/WB JO8-1 

  

  

14:30 

14:00 

13:45 

11:00 

12:30 

12:30 

10:30 

10:30 

10:30 

10:30 

09:00 

09:00 

09:00 

10:15 

Donderdag 17  november :  oud papier  voetbalvereniging 
Westerbeekse Boys 1 Gemert 6  4-7 

27-11-2022 09:00 10:00 Handel 5 Westerbeekse Boys 1  

4-12-2022 09:45 10:30 Westerbeekse Boys 1 Fiducia 2 

11-12-2022 09:00 10:00 Menos 2 Westerbeekse Boys 1 

do 17 nov Kienen KBO 

do 17 nov Oud papier inzameling 16.00-19.00 

vr 18 nov JOW 

za 19 nov KBO Herfstdiner (17.00 uur) 

zo 20 nov Sinterklaas bezoekt Westerbeek 

vr 25 nov Bestuursvergadering 

*do 1 dec S1W vergadering dagelijks bestuur 

za 10 dec Mandarijnenactie vv. Westerb. Boys 

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 23 dec KERSTCONCERT Metropeelorkest 

di 27 dec KWIZZUT  ‘Jubileumeditie’ 

za 31 dec Oliebollenactie VCP (op bestelling) 

wo 4 jan Kaartverkoop Pronkzittingen 

za 7 jan Mandarijnenactie vv. Westerb. Boys 

za 7 jan Feestavond ‘KWIZZUT’ 

wo 11 jan Pronkzitting KBO 

vr 13 jan JOW 

za 14 jan Pronkzitting 

vr 20 jan Pronkzitting 

za 21 jan Pronkzitting 

zo 22 jan Pronkzitting ‘De Boezels’ 

vr 24 feb JOW 

vr 17 mrt JOW 

vr 12 mei JOW 

vr/za 2/3 jun JOW 

vr 7 jul JOW 

Hierdoor dachten veel mensen dat Conny hem moest uitzoeken maar dat was dus niet 

waar. Een opwarmertje…!! 

Hij houdt graag het tempo erin, groetjes Olaf 
Berry houdt van gas geven op de motor, en ook een biertje kan er snel in gaan 

Hij houdt van ‘n feestje, groetjes Bea 
Berry houdt zeker van n feestje. Is er graag bij! 

Zij lust graag ‘n borreltje, groetjes Rianne 
Marie-José houdt ook van ‘n borreltje (Sambuca:))op z’n tijd! 

Hij is niet vies van ‘n “bestuurlijke” functie, groetjes Piet 
Berry heeft lang bij GRAS in het bestuur gezeten, zelf op de grasmaaier geraced en rijdt 

motor, bus en auto. 

Ze zoeken het regelmatig hoger op, groetjes Mieke 
Berry en Marie-José wonen boven het café, en gaan regelmatig op vakantie met de vlieger. 

 

 


