
 

 

• Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

• E-mail: fra.giesbers@gmail.com 

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 gepu-

bliceerd 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 

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 

 

25e zondag door het jaar 

Weekend 18/19 september: geen viering in Westerbeek 

 

26e zondag door het jaar 

Weekend 25/26 september: geen viering in Westerbeek 

50e jaargang  no. 38   19 sep - 25 sep 2021 

Bakker van de Ven, bezorger Karien      06-82857330  

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. 

Deze week komen onze leden persoonlijk bij u langs om de dona-

teurs-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 in café 

‘Dinges’, aanvang: 14.00 uur 

 

HET 

METROPEELOR KEST    

OUD PAPIER ZATERDAG 18 SEPTEMBER 

Zaterdag 18 september tussen 9.00 uur en 

12.00 uur kan het papier worden ingeleverd in 

de containers nabij het sportpark! 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 

Medewerkers: 11.00 uur Willemien/Frans 
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Hallo jongens en meisjes van groep 3 t/m 8! 
 

De vakantie is weer voorbij en dus beginnen de clubochtenden van 

“De Boezels” weer. Op zaterdag 18 september 2021 is de eerste 

clubochtend. We verzamelen op het schoolplein en de nieuwe kinderen 

die graag lid willen worden, mogen hun papa en/of mama ook meebrengen. 

We houden ons wel aan de coronaregels. 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 door een berichtje te 

sturen naar info@deboezels.nl. Jullie ontvangen dan een mail van ons via google drive om 

de verdere gegevens door te geven. 

Onze Boezelsite is helaas uit de lucht; vandaar dat we voorlopig de informatie via de mail 

doorgeven. Heb je nog vragen, dan kun je uiteraard ook telefonisch contact opnemen met 

Wilmie Kurvers 06-28204631 of via de mail info@deboezels.nl. 

Tot zaterdag 18 september, De Boezelleiding. 

Met gastzangeres Sanne de Jong uit 

Sint Anthonis. 

******** 

Sanne vertaalde een hit van 
Suzan en Freek en scoort nu zelf 
op de radio: ‘Emotioneel moment’ 
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Hallo allemaal, 

De scholen zijn weer begonnen, dus tijd om weer iets van ons te laten horen! Ook dit jaar 

gaan we weer maandelijkse activiteiten voor de middelbare schooljeugd van Westerbeek 

organiseren.   

Wat was het een raar seizoen vorig jaar. Wij zijn blij dat we toch (bijna) elke keer een leuke 

activiteit voor jullie hebben kunnen organiseren. We wachten wederom af wat het komende 

seizoen ons brengt en houden uiteraard rekening met alle geldende RIVM-maatregelen. Als 

bestuur hebben wij er veel zin in om er met jullie weer een mooi jaar van te maken.  

Het beloven weer leuke avonden te worden! Zit je op de middelbare school en denk je nu, 

dat lijkt me ook fantastisch leuk om bij te zijn, stuur dan een appje naar Carolien v/d Heu-

vel, 0613841092 voor meer info. 

De data van de JOW-activiteiten 2021/2022:  

Vrijdag 17 september  

Vrijdag 15 oktober  

Vrijdag 19 november  

Vrijdag 17 december  

Vrijdag 14 januari   

Vrijdag 18 februari  

Vrijdag 4 maart (Fruitactie) 

Vrijdag 1 april   

Zondag 24 april (Battle of the Bands) 

Vrijdag, Zaterdag 3, 4 juni (Overnachting) 

Vrijdag 8 juli  

 

Groetjes de JOW-leiding 

Willem, Debby, Sanne, Cristian, Joris, Meike, Carolien, Teun, Lars, Laura en Gijs 
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 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Za 18 sep 

 

S’beek 

S’beek 

 

 

 

 

 

 

S’beek 

S’beek 

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 

JO7-2 

Sporting S.T./SVEB JO19-1 

Fiducia/Elsendorp JO19-1 

SVS/Excellent/WB JO17-1 

SVS/Excellent/WB JO15-1 

SIOL JO15-1 

SV Venray JO13-2 

VIOS'38/Toxandria JO13-1 

DSV JO11-2 

Excellent/SVS/WB JO10-1 

Excellent/SVS/WB JO9-1 

SVS/Excellent/WB JO8-1 

SVS/Excellent/WB JO8-2 

JVC Cuijk JO8-2 

Toernooi bij DWSH'18 in Sint Hubert 

Toernooi bij Toxandria in Rijkevoort 

Excellent/SVS/WB JO19-1 

Excellent/SVS/WB JO19-2 

Juliana Mill JO17-2 

Merselo JO15-1 

Excellent/SVS/WB JO15-2 

Excellent/SVS/WB JO13-1 

Excellent/SVS/WB JO13-2 

Excellent/SVS/WB JO11-1 

SV Milsbeek JO10-1 

SSS'18/Holthees-Smakt JO9-1 

SV Venray JO8-4 

Merselo JO8-1 

Excellent/SVS/WB JO8-3 

  

  

15:00 

15:00 

14:00 

11:30 

15:00 

09:00 

11:30 

10:30 

10:30 

09:30 

09:45 

09:45 

08:45 

09:15 

09:30 

19-9-2021 09:45 10:30 SVS 2 Westerbeekse Boys 1 STEVENSBEEK 

26-9-2021 10:45 11:30 Excellent 3 Westerbeekse Boys 1 OPLOO  

ma/vr 13-17 sep Donateursactie  

   M’peelorkest 

*vr 17 sep JOW 

za 18 sep inzameling oud papier 

*zo 19 sep Jubilarissenconcert bij ‘Dinges’ 

ma 11 okt Dagelijks bestuur S1W 

*vr 15 okt JOW 

za 16 okt inzameling oud papier 

wo 3 nov Kledinginzameling De Z’wijzer 

ma 8 nov Kwartaaloverleg S1W 

*vr 19 nov JOW 

za 20 nov inzameling oud papier 

*zo 21 nov Intocht Sint Nicolaas 

ma 13 dec Dagelijks bestuur S1W 

vr 17 dec Kerstconcert Metropeelorkest 

*vr 17 dec JOW 

za 18 dec inzameling oud papier 

*vr 14 jan JOW 

*vr 18 feb JOW 

*vr 4 mrt Fruitactie JOW 

*vr 1 apr JOW 

*zo 24 apr JOW ‘Battle of the Bands’ 

*vr/za 3/4 jun JOW ‘overnachting’ 

*vr 8 jul JOW ‘afsluiting seizoen’ 

RENOVATIE DE SCHANS 
Beste inwoners, 

de laatste weken is er ontzettend hard gewerkt en hebben we veel werk verzet met veel vrijwil-

ligers. En dat in vakantietijd!! Maar we zijn er nog niet. Er is nog wel het een en ander te doen. We 

hebben fase 1 bijna afgerond. Fase 1 is de zaal met bar en het toneel. Dit noemen we zo, omdat we 

dit eerst af willen hebben, zodat we 1 oktober hier weer gebruik van kunnen maken. Iedereen wil 

wel weer beginnen na deze hectische tijd. 

Deze week komen ze de bar plaatsen en verlichting en plafond afwerken. 

De laatste week, van 27 september t/m 2 

oktober, willen we gebruiken om alles te 

poetsen. 

Intussen beginnen we aan fase 2; dit is de 

hal, de vergaderruimte en de toiletgroe-

pen en de ruimtes langs en achter het to-

neel. Alle ruimtes krijgen een opknap-

beurt!! 

Dus zijn er nog vrijwilligers die een paar 

uurtjes willen helpen om deze klus te kla-

ren, mag je contact opnemen met het be-

stuur. (Jan Bos,  0651089245 ) 

Het zijn de laatste loodjes!! 

Het schansbestuur. 


