
 

 

 Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

 E-mail: fra.giesbers@home.nl 

Wie wordt de n ieuwe pr ins  van ‘ t  Tusr iek?  

Colofon  

Het dorpsjournaal wordt uitgege-

ven door Dorpscoöperatie 

“Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretariaat@samen1Westerbeek.nl 

 

Kopij inleveren: 

Vóór zondag 19:00 uur  

Via emailadres: 

fra.giesbers@home.nl 

 

Het dorpsjournaal is een medede-

lingenblad voor de inwoners van 

het kerkdorp Westerbeek. Het is 

bedoeld voor kerkberichten, berich-

ten voor organisaties, clubs, vereni-

gingen, enz. 

Oplage 300 exemplaren 

De redactie behoudt het recht op 

het plaatsen van aangeleverde ko-

pij. 

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: info@parochiemariamoedervandekerk.nl  
Contactadres van de Parochie A. Peters 384484  
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  

Zie voor alle diensten in de parochie: www.parochiemariamoedervandekerk.nl  

32e Zondag door het jaar  

Zaterdag 11 november, 19.00 uur:  Euchar ist ievier ing.  

Int. overl. ouders Hendriks-Vogelsangs-Claessens 

en overl. Kinderen 

Jaarget. Lambertus Nellissen en Anna Nellissen-Reintjes 

en overl. Kinderen 

Jaarget. Piet van Kempen                                                                                                 

Int. Trien van Kempen-Pluk                                                                                                      

Int. uit dankbaarheid  

Misdienaar: Gert Oostvogels                                                                                               

Lector: Hennie van Wanroij  

 

33e Zondag door het jaar  

Weekeinde 18/19 november:  géén  vier ing in  Wester beek .  

DORPSJOURNAAL 

46e jaargang  no. 46   12 nov-18 nov 2017 

K.B.O. KIENEN  

Voor alle leden maar ook niet-leden   

0p woensdag 15 november wordt onze maande-

lijkse KIENMIDDAG georganiseerd. Om 13.15 

uur beginnen we met de kaartverkoop en om 

13.30 uur met het kienen. De kaarten kosten € 

6,00 inclusief de koffie. 

De leden mogen ook vrienden, familie en ken-

nissen meebrengen.  

En natuurlijk zijn er altijd leuke prijzen te winnen. 

Daarnaast gaan we voor gezelligheid en ontspanning.  

SNOEIWERK OP EN 

ROND HET 

BEGRAZINGSVELD AAN 

DE BEEKSTRAAT 

A.s. Zaterdag 11 november en 

mogelijke zaterdag 18 novem-

ber gaan we snoeien op en 

rond het begrazingsveld aan de Beekstraat. 

Gevraagd: vrijwilligers, al is het maar een uurtje, die 

mee willen helpen. Noud Cornelissen is contactpersoon, 

graag bij hem opgeven. (tel. 06 53 22 83 95) 
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DONATEURSACTIE 

‘METROPEELORKEST’ 
 

Voor uw bijdrage aan de ac-

tie ‘Donateur Metropeelorkest 2017’ willen wij u van harte be-

danken. Uw bijdrage geeft ons extra power om ook dit seizoen 

weer muzikaal in beweging te zijn. 

Natuurlijk nodigen we u allen uit voor ons Kerstconcert 

’KERSTSFEER’ op zaterdag 23 december a.s. om 19.30 uur in 

de kerk van Westerbeek. 

Naast authentieke Kerstliederen bestaat het repertoire verder 

uit muziekcomposities, die u ongetwijfeld een heerlijk Kerst-

gevoel zullen bezorgen, vocaal en instrumentaal. 

U bent van harte welkom! 

Lieve mensen van Westerbeek,  

Heden heeft Theo Barten definitief Westerbeek verlaten. Hij woont nu in Huize Loon in 

Overloon. Eerst in de oudbouw: Engelseweg 2, 5825 BT Overloon, kamer 20 en over hope-

lijk 1 jaar in de nieuwbouw aldaar. Hij blijft een eigen telefoon  houden.  Zijn nummer zal 

zodra dit bekend is hier in het dorpsjournaal bekend gemaakt worden. 

Hij vindt het fijn om nog een lijntje met Westerbeek  te houden en om jullie nog eens te 

zien. Dus op z’n Brabants: altijd welkom! Wij zijn blij dat, ondanks het verdriet dat Theo 

Westerbeek moet verlaten, Theo in Overloon terecht is gekomen. Het was zijn wens om 

dicht bij Westerbeek te blijven, dicht bij het landje van Anja en Marc zodat hij daar in de 

zomer nog vele uurtjes kan vertoeven. Na 60 jaar, samen met zijn vrouw Toos, intensief van 

het dorp te hebben genoten en zich daarvoor in gezet heeft is er een stevig archief ontstaan. 

Een archief dat de geschiedenis van Westerbeek weergeeft en vast en zeker  goed is te ge-

bruiken als Westerbeek in 2020 honderd jaar bestaat. Dit archief willen we niet zomaar 

weg doen en het is de wens van Theo en Toos dat dit in goede handen komt zodat de ge-

schiedenis voor de nieuwe generatie goed bewaard blijft. 

Voor interesse kunt u contact opnemen met Wendy: 026-4458573 / 06-18194294 

Wij nemen tot januari 2018  de tijd om alles goed af te ronden hier in Westerbeek dus denk 

er goed over na en neem contact op. Theo is dan uit het dorp maar jullie zullen hem nog wel 

bij tijd en wijlen  zien! Een Westerbekenaar blijft altijd een Westerbekenaar. 

 

Hartelijke groet, Theo, Anja en Wendy 
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Sint Anthonis, 3 november 2017 

 

Betreft: Informatieavond H. Vormsel 2018 

 

Beste ouders,  

 

In de Parochie Maria Moeder van Kerk zijn twee dezelfde informatieavonden voor het H. 

Vormsel 2018 gepland op diverse locaties: 

Op maandag 27 november van 20.00 – 21.15 uur in het parochiecentrum Maria Moeder 

van de Kerk, Lepelstraat 13a, Sint Anthonis; 

Op dinsdag 28 november van 20.00 – 21.15 uur in de sacristie van de San Salvator kerk, 

Kerkplein 4, Oeffelt.  

Op deze avonden informeren wij u graag over het vormselproject Vormfun2 en is er gele-

genheid om vragen te stellen. Bovendien ontvangt u op deze avond het aanmeldingsformu-

lier. U wordt verzocht het formulier uiterlijk 7 december in te leveren bij de vormselwerk-

groep ter plaatse of op te sturen naar/ af te geven bij het parochiecentrum Maria Moeder 

van de Kerk, Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis.  

 

Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om op één van deze avonden aanwezig te 

zijn, dan kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl of 

bellen naar 0485-471246 (op werkdagen van 9.00 – 12.30 uur behalve donderdags) en zen-

den wij u een aanmeldingsformulier toe.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens pastoor Van der Sluis 

 

Mevrouw Jantje Bax 

pastoraal werkster 

T 06-30517629 

M bax@parochiemariamoedervandekerk.nl 

SPAR-SPAR-SPAR-SPAR-SPAR-SPAR-SPAR-SPAR-SPAR 

Wegens verbouwing van de Spar zijn wij gesloten vanaf zon-

dag 12 november t/m maandag 20 november. 

Op dinsdag 21 november openen wij feestelijk onze 

deuren en verwelkomen u graag in onze vernieuwde winkel. 

                 

Jos en Truus en medewerk(st)ers 

SPAR-SPAR-SPAR-SPAR-SPAR-SPAR 
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Dorpsjournaal. 

De plannen die we een paar jaar geleden 

hebben gemaakt voor het behoud van het pa-

pieren dorpsjournaal pakken goed uit. Het 

blijkt, mede door de incidentele adverteer-

ders en giften, financieel haalbaar. De tarie-

ven m.u.v. een gebruiker worden voor 2018 

iets verminderd.  Daarnaast worden de kos-

ten en opbrengsten van de website in een 

apart fonds ondergebracht. Onze dank gaat 

uit naar school, maker en bezorgers van het 

journaal voor hun inzet. 

Dorpsommetje. 

Nadat tijdens een jeugdraadszitting Wester-

beek als winnaar uit de bus kwam voor de 

realisatie van een dorpsommetje, hebben we 

niet stil gezeten. De gemeente heeft een ex-

tra subsidie van € 1500,- toegekend. Met de 

bijdrage, die de jongeren ontvangen, kunnen 

we naast de zuid-route nu ook de west-route 

realiseren. 

Buurkracht. 

De plannen om samen iets te gaan doen aan 

het energieneutraal project nemen steeds 

vastere vormen aan. Denk daarbij aan muur-

, dak- en vloerisolatie. Er is een buurtteam 

actief en daarnaast zijn we op zoek naar een 

geschikte locatie voor meerdere zonnepane-

len. Verdere plannen en mogelijkheden wor-

den op de infoavond “energieneutraal” op 22 

november 2017 uitgelegd en toegelicht. Dat 

mag u niet missen! 

Maaibeheer. 

Al sinds enkele jaren had S1W het plan om 

het maaien in Westerbeek te gaan privatise-

ren. Ondanks allerlei voorstellen en gesprek-

ken kwam het niet van de grond. Begin 2017 

kwam e.e.a. in een stroomversnelling en wil-

de de gemeente, nadat er al maanden geen 

onderhoud was uitgevoerd, S1W het maaibe-

heer toewijzen. Gezien de 0-situatie en de 

vergoeding heeft S1W voor 2017 en 2018 be-

sloten het niet over te nemen. Daarentegen 

zal de gemeente alle bermen en groenstroken 

goed gaan onderhouden. De grasvelden bij de 

basisschool en de Huiskamer worden weer 

opgenomen in het maai-beheer. 

Groenschouw. 

Er heeft een groenschouw plaatsgevonden. 

Op de “wespentip” wordt de heuvel en glij-

baan verwijderd. Er komt een nieuwe speel-

voorziening met glij-baantje. Verder worden 

de zieken bomen geleidelijk aan gekapt en in 

het midden van de speelplek wordt een no-

tenboom gepland. 

 

Begroting: 

Penningmeester presen-teert de jaarcijfers 

tot heden en licht de begroting over 2018 toe. 

Voor de aanwezigen was het duidelijk en wa-

ren er verder geen bijzonderheden te vermel-

den. Penningmeester en boekhouder be-

dankt. 

Kort verslag infoavond 

Helaas was de opkomst deze keer mager. Het blijkt maar weer, zolang alles goed geregeld 

is, is de opkomst niet hoog. Maar we gaan ook deze keer voor de kwaliteit van het overleg. 

We moeten ons met z’n allen in Westerbeek wel beseffen dat het niet vanzelf gaat, we moe-

ten het samen doen. 

 Voorzitter geeft aan dat er op 16 december een vrijwilligersborrel wordt gehouden 

voor alle vrijwilligers van S1W. U wordt daar persoonlijk voor uitgenodigd. Mocht om 

een of ander reden u niet worden uitgenodigd, terwijl u zichzelf wel als vrijwilliger 

ziet, graag even een bericht. 

 Verder is de voorzitter trots om onze medebewoners dat er zo snel en goed is gerea-

geerd op de oproep voor een leesmoeder. Dank daarvoor! 

Nieuwsbrief 2017 
Email: secretariaat@samen1westerbeek.nl / www.s1w.nl 



 

 

 

JAARGANG 46,  NO 46  PAGINA 6 DORPSJOURNAAL 

Wie wordt de 

nieuwe prins 

van ‘t Tusriek? 
Op de 11e van de 11e zal hier in ‘t Tusriek 

bekend worden wie de scepter van 

prins Manfred d’n 1e en prinses Chantal 

zullen gaan overnemen en zich nieuwe heer-

sers van de Tusstèkers mogen gaan noe-

men. 

Een jaar lang heeft ons prinsenpaar zich 

met deze titel mogen benoemen en zij heb-

ben dit met heel veel plezier gedaan! Maar 

dit zal na 11 november over zijn. 

Gelukkig voor het prinsenpaar is er hier in 

‘t Tusriek een he-

le gezellige club 

met allemaal lot-

genoten, waar ook 

ooit PRINS voor 

de naam heeft ge-

staan. Voordat ze 

bij de AUW prin-

senclub mogen 

horen zullen ze 

wel de test der testen met succes moeten 

volbrengen, en zal er bij deze club weer een 

glas (of wat) meer gevuld worden. 

Met de voltallige raad, opvolging van de 

dansmarietjes én de volledig vernieuwde 

website (inclusief gastenboek!), zijn we 

klaar voor een nieuw carnavalsjaar waarbij 

de nieuwe prins ons voor zal gaan! 

Rond de klok van 7 over 11 zal de nieuwe 

prins bekend worden gemaakt. Deze veelbe-

lovende avond begint om klokslag 21.30uur, 

de zaal is open om 21:00. Hopelijk zijn jullie 

allemaal op tijd van de partij! 

Op zondag 12/11 vanaf 15.00 uur zal de re-

ceptie plaatsvinden voor het prinsenpaar in 

de welbekende feesttempel van De Tus-

stèkers “de Plaggehut”. De prinsraadformu-

lieren zitten bij de post, dus vul hem in en 

maak kans op lekkere prijzen. We zullen op 

11 november vanaf 10:30 aan de deur ko-

men om de formulieren bij jullie op te halen. 

Als we dan in het nieuwe jaar zijn aangeko-

men, dan staan de pronkzittingen weer bij-

na voor de deur. Deze zullen gehouden wor-

den op 10 jan (KBO) en op 13, 19, 20 janua-

ri. 

 

Aan iedereen die het in zich heeft om het 

publiek te vermaken en ervoor te zorgen dat 

de Twisse pronkzittingen wederom een suc-

ces worden, meld je aan!!! Dat kan via een 

mail op opper@tusriek.nl  zodat we weer een 

kei mooi programma kunnen maken. 

Ook als je info wenst of je wil wel meedoen, 

maar je hebt geen idee waarmee of hoe, dan 

kunnen we daar wel een klomp aan passen. 

Ook dan mag je altijd een mailtje sturen. 

 

Tot de 11e!!! 

CSTT 
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Bierproeverij Pruuve 
Zaterdag 18 november organiseert het Sint Matthiasgilde in Oploo 

voor de vierde keer bierproeverij Pruuve. Van 16.00 tot 00.00 zal het 

in de watermolen dan gaan om het proeven van heerlijke bier. Net 

als andere jaren hebben we weer wat nieuwe dingen toegevoegd aan 

de inmiddels bekende opzet 

Net als andere jaren is er natuurlijk weer een zorgvuldig samenge-

stelde bierkaart van +/- 40 bieren, dit jaar uit maar liefst 6 verschil-

lende landen. De bieren kunnen naar eigen keuze, voorgesteld biermenu of op advies van 

het barpersoneel besteld. De prijs van een proefglas van 15cl hebben we voor het eerst wat 

verhoogd naar €1,80. 

Nieuw tijdens de vierde editie is dat er bier van het vat zal zijn. Brouwerij 't Drankorgel, 

brouwer van de Vals Paterke bieren, zal zijn befaamde Vals Paterke Goud komen tappen 

die de laatste twee jaar altijd als een van de eerste bieren was uitverkocht. 

Daarnaast zal er dit jaar ook meer passend eten zijn vanuit het oogpunt van het zogeheten 

'food pairing', het maken van een goede combinatie tussen eten en bier. Er zal een heerlijk 

winters gerecht zijn, gemaakt met speciaal bier en uitstekend in combinatie 

met donker bier of zwaar blond bier. 

Net als vorig jaar zal er ook muzikale omlijsting zijn met live muziek. Dit 

jaar is dat gitarist / zanger Rogelio Walter Zwart, wiens repertoire vooral be-

staat uit hits uit de jaren '70 en '80 en Nederlandstalige muziek.  

Kortom, Pruuve zal op 18 november 2017 wederom herkenbaar zijn maar 

ook weer verrassend. Wees welkom vanaf 16.00, de entree is zoals altijd gra-

tis, het bier staat koud en het eten is lekker.  

Sint Matthiasgilde Oploo 

RODE KRUISVERKOOP 
Woensdagmorgen 15 november 2017 van 9.30 uur tot 11.30 uur 

Vindt de jaarlijkse verkoop van onze eigengemaakte spullen plaats in MFA Oelbroeck. 

 

Ons assortiment bestaat uit: 

 Kerstartikelen 

 Gebreide sokken, dasjes, mutsen, sjaals, kollen 

 Babycadeautjes, kinderjurkjes, knuffels 

 Geborduurde handdoeken, gehaakte kleedjes 

 Schorten en dekservetten 

 Zelfgemaakte kaarten. 

Kom gerust een kijkje nemen! 

Veiligheid op de 

computer 
De voorlichtingsbijeenkomst ‘PC-veiligheid’ (gepland 

donderdag 23-11) wordt verschoven naar medio januari. 
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 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Donderdag 9-11-2017 

jaarvergadering aanvang 21.30 uur bij clubhuis Café Dinges.  
Westerbeekse Boys 1 – Holthees 2    8-2 

S’beek 

Zat 11/11 

JO19-1 Excellent/SVS/West.Boys JO19-1 

JO17-1 Milheezer Boys JO17-1 

JO17-2 Excellent/SVS/West.Boys JO17-2G 

JO17-3 Excellent/SVS/West.Boys JO17-3G 

JO15-1 EWC'46 JO15-1G 

JO15-2 Milheezer Boys JO15-1G 

JO15-3 Excellent/SVS/West.Boys JO15-3G 

JO13-1 Bavos JO13-1 

JO13-2 SV United/BVV'27 JO13-3G 

JO11-1 V.V. Achates JO11-2 

JO11-2 Excellent/SVS/West.Boys JO11-2G 

JO11-3 Olympia'18 JO11-4G 

JO11-4 Sambeek JO11-3G 

JO9-1 Excellent/SVS/West.Boys JO9-1 

JO9-2 Excellent/SVS/West.Boys JO9-2 

JO8-1 SV Milsbeek JO8-1 

ASV'33 JO19-1 

SVS/Excellent/West.Boys JO17-1 

Constantia JO17-2 

SV Milsbeek/Astrantia JO17-2 

Excellent/SVS/West.Boys JO15-1G 

SVS/Excellent/West.Boys JO15-2G 

Vitesse'08 JO15-3 

SVS/Excellent/West.Boys JO13-1 

Excellent/SVS/West.Boys JO13-2G 

Excellent/SVS/West.Boys JO11-1G 

SV Venray JO11-4G 

SVS/Excellent/West.Boys JO11-3G 

Excellent/SVS/West.Boys JO11-4G 

SV United/BVV'27 JO9-1 

Montagnards JO9-2G 

Excellent/SVS/West.Boys JO8-1G 

14:30 

14:30 

14:30 

15:00 

13:30 

13:00 

12:30 

10:30 

11:00 

11:00 

10:30 

09:30 

09:30 

09:30 

09:30 

09:30 

Zon 12/11   Westerbeekse Boys 1 – Merselo 3  Aanw:09:45 10:30 

19-11-2017 Olympia’18 8 - Westerbeekse Boys 1 09:00  10:00 

26-11-2017 Westerbeekse Boys 1 – Sambeek 3 09:45  10:30 

03-12-2017 Volharding 6 – Westerbeekse Boys 1 08:45  09:45 

10-12-2017 Westerbeekse Boys 1 – SVS 2  09:45  10:30 

17-12-2017 Inhaalprogramma 

24-12-2017 tot en met 28-01-2018 Winterstop 

wo 3 jan Kaartverkoop Pronkzitting 

za 6 jan Mandarijnenactie WB 

wo 10 jan Pronkzitting KBO 

za 13 jan Pronkzitting I 

vr 19 jan Pronkzitting II 

za 20 jan Pronkzittimg III 

vr 19 jan JOW 

vr 9 feb Sleuteloverdracht CSTT 

za 10 feb Carnavalsviering CSTT 

za 10 feb Aw Wieve Bal CSTT 

zo 11 feb Kinderoptocht CSTT 

zo 11 feb Optocht St Tunnis 

zo 11 feb Jeugdavond 11-16 jaar CSTT 

ma 12 feb Snotneuzenbal CSTT 

ma 12 feb Groot Tusstèkersbal CSTT 

di 13 feb Boerenbruiloft CSTT 

di 13 feb Tuscrematiebal CSTT 

wo 14 feb Herringschelle CSTT 

za 17 feb JOW Fruitactie 

vr 9 mrt JOW 

vr 6 apr JOW 

zo 29 apr JOW Battle of the Bands 

vr/za 18/19 mei JOW Overnachting 

vr 15 jun  JOW 

wo 8 nov ‘Samen eten’ bij Dinges 

do 9 nov Jaarvergadering WestBoys 

za 11 nov Prinsenbal CSTT 

zo 12 nov Receptie CSTT 

wo 15 nov Kienen KBO 

vr 17 nov JOW 

za 18 nov Oud papier 

zo 19 nov Herfstdiner KBO 

vr 24 nov Bestuursvergadering KBO 

vr 24 nov Speculaasactie ponyclub 

De Paardebloem  

zo 26 nov  Sint Nicolaas bezoekt Wes-

terbeek 

za 2 dec Mandarijnenactie WB 

di 12 dec Herhalingscursus AED 

wo 13 dec ‘Samen eten’ bij Dinges 

do 14 dec Herhalingscursus AED 

vr 15 dec Kerstviering KBO 

vr 15 dec JOW 

za 16 dec Oud papier 

wo 20 dec Kienen KBO 

za 23 dec Kerstsfeer Metropeelor-

kest 


