
 

 

 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.kbo-

westerbeek.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.nl 

 

                             23ste zondag door het jaar. 

Weekend 4/5 september: geen viering in Westerbeek. 

 

24ste zondag door het jaar. 

Zaterdag 11 september, 19.00 uur: Eucharistieviering. 

De viering staat in het teken van de Nationale Ziekendag. 

Jaarget. Piet van Mil en Mina 

van Mil – Rutten. 

Int. Cor Egelmeers. 

 

Lector: Hennie van Wanroij. 

50e jaargang  no. 36   5 sep - 11 sep 2021 

Bakker van de Ven, bezorger Karien      06-82857330  
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Beste hondenbezitters, 

 

wij willen u nogmaals verzoeken om uw hond aangelijnd uit te 

laten. 

Gelieve ook zeker uw hond zijn behoefte te laten doen buiten de 

bebouwde kom.  

Het komt nog regelmatig voor dat er uitwerpselen worden 

gevonden bij mensen in de Beekstraat voor de voordeur. 

Dit kan toch echt niet de bedoeling zijn.  

 

Dank namens bewoners Beekstraat. 

 

KOM SAMEN SOEPEN 
 

In de week van ” Eén tegen de eenzaamheid” organiseren 
KBO Westerbeek, Sociom en Mooiland een gezellige ontmoeting, 
waarbij we samen gaan soepen. 
Onder het genot van een kop “soepontmoet” kan er volop gebuurt worden, 
maar af en toe zijn er ook serieuze korte momenten. 

 
Vrijdag 8 oktober 

13.30 uur Ontvangst 
15.30 uur Presentatie Rabobank, veilig internetbankieren 
16.30 uur Einde gezellige middag 
Waar: De Schans – VOORWAARDE IS DAT DE RENOVATIE GEREED IS 

 
U bent van harte welkom. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Uiteraard houden wij rekening met de maatregelen rondom het coronavirus en 
organiseren wij deze activiteit volgens de richtlijnen van het RIVM. Vanwege 
deze richtlijnen is er mogelijk een maximum aantal deelnemers. Wacht dus niet 
om onderstaande strook in te leveren. We houden u via het Dorpsjournaal op de 
hoogte. 
Opgave voor 28 SEPTEMBER. 
Deelname aan de bijeenkomst met …… personen. 
Jakob Tonnis, Stevensstraat 88 
kbo.westerbeek@gmail.com info 06-30766973 

mailto:kbo.westerbeek@gmail.com
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Beste dorpsgenoten, 

We hebben alweer 1,5 jaar te maken 

met het coronavirus. Hopelijk bent u 

of uw familie ernstige gevolgen van 

dit virus tot nu toe bespaard 

gebleven en had u alleen maar last 

van de ongemakken. 

Ook het Metropeelorkest had daar 

last van, want in die periode mochten we, afgezien van enkele maanden, niet bij elkaar 

komen om samen te musiceren. U heeft ons dus ook lang niet gehoord maar daar gaat nu 

verandering in komen. 

De repetities zijn weer opgestart sinds begin juni, noodgedwongen in Oploo vanwege de 

verbouwing van de Schans. We bereiden ons voor op het jubilarissenconcert op 

zondagmiddag 19 september 2021 om 14.00 uur in de tuin van Café Dinges in Westerbeek. 

 

De opmaat naar dit jaarlijkse optreden in september vormt onze donateursactie welke 

plaats zal vinden in de week voorafgaande aan ons optreden van 

maandag 13 t/m vrijdag 17 september 2021.  

 

Om weer mooie optredens voor u te kunnen gaan verzorgen zijn we mede afhankelijk van 

uw steun, zowel financieel als moreel. Met uw morele steun klinkt alles nog beter en met 

uw financiële steun kunnen we ervoor zorgen dat ook de jeugd van Westerbeek muziekles 

kan volgen en dat we onze instrumenten goed kunnen onderhouden en nieuwe 

muziekstukken kunnen aanschaffen.  

Mede daarom doen we tijdens de donateursactie een beroep op u. 

Zoals u zult begrijpen, kost het in stand houden van het METROPEELORKEST , ook 

tijdens de coronaperiode, veel inzet en doorzettingsvermogen zowel van eigen leden als 

ondersteuning door derden. Zodoende is elke financiële bijdrage, hoe klein dan ook, voor 

ons van zeer groot belang.  

Al met al willen we als dorpse muziekvereniging blijven doorgroeien! Vindt u het mooi dat 

Westerbeek een eigen muziekvereniging in stand houdt en wilt u het 

METROPEELORKEST een warm hart toedragen, dan stellen wij het zeer op prijs als u ons 

wilt steunen middels deze donateursactie.  

 

Misschien kunt of wilt u nog op een andere manier iets voor het METROPEELORKEST 

betekenen??  

Voorheen ooit muzikant geweest? Durf de stap aan en begin weer met muziek maken! U 

kunt altijd even binnenlopen tijdens een repetitie om de sfeer te proeven. 

 

Binnenkort komen onze leden persoonlijk bij u langs om de donateurs-enveloppe op te 

halen.  

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage en u bent van harte welkom tijdens ons 

jubilarissenconcert waar we 3 jubilarissen van onze vereniging te weten Bart Vollenberg, 

Bert van Mil en Jos Verstraten in het zonnetje zullen zetten. Tot ziens op zondagmiddag 

19 september.   

Met muzikale groet 

HET METROPEELORKEST    



 

 

*za 4 sep Foodtour Peelplein 10 u -  12 uur 

*zo 5 sep 22e Open atelier-en galerieroute 

  in de Gemeente Sint Anthonis. 

ma 13 sep Dagelijks bestuur S1W 

*ma/vr 13-17 sep Donateursactie  

   M’peelorkest 

za 18 sep inzameling oud papier 

ma 11 okt Dagelijks bestuur S1W 

za 16 okt inzameling oud papier 

*wo 3 nov Kledinginzameling De Z’wijzer 

ma 8 nov Kwartaaloverleg S1W 

za 20 nov inzameling oud papier 

ma 13 dec Dagelijks bestuur S1W 

za 18 dec inzameling oud papier 

 

ACTIVITEITENKALENDER   * nieuwe activiteit 
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 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
 

JO19-1 

JO19-2 

JO17-1 

JO15-1 

JO15-2 

JO13-1 

JO13-2 

JO11-1 

JO10-1 

JO9-1 

JO8-1 

JO8-2 

JO8-3 

JO7-1/2 

Excellent/SVS/WB JO19-1 

Excellent/SVS/WB JO19-2 

SVS/Excellent/WB JO17-1 

SVS/Excellent/WB JO15-1 

Excellent/SVS/WB JO15-2 

DSV JO13-1 

DSV JO13-2 

Excellent/SVS/WB JO11-1 

DSV JO10-1 

Excellent/SVS/WB JO9-1 

SSS'18 JO8-1 

SVS/Excellent/WB JO8-2 

SVS/Excellent/WB JO8-2 

Excellent/SVS/WB JO7-1/2 

Juliana Mill JO19-1 

Juliana Mill JO19-2 

Oostrum JO17-1  

Oostrum JO15-1 

DSV JO15-2 

Excellent/SVS/WB JO13-1 

Excellent/SVS/WB JO13-2 

DSV JO11-2 

Excellent/SVS/WB JO10-1 

DSV JO9-1 

Excellent/SVS/WB JO10-1 

Excellent/SVS/WB JO8-3 

Excellent/SVS/WB JO8-3 

DSV JO7 

14:30 

14:30 

14:30 

12:30 

12:30 

12:15 

12:15 

10:30 

11:00 

09:30 

10:00 

09:45 

09:45 

09:30 

 Za 4 sep 

 

S’beek 

S’beek 

 

 

 

 

 

 

 

S’beek 

S’beek 


