
 

 

 Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

 E-mail: fra.giesbers@home.nl 

EERSTE PRIJS MET HOGE SCORE VOOR DAPHNE GEERTS  

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  

33e Zondag door het jaar  

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

 

34e (en laatste) Zondag door het jaar                                           

Hoogfeest van Christus Koning 

Weekeinde 25/26 november:  géén  vier ing in  Wester beek .  

Zondag 26 november, 10.30 uur:  Familiemis in  de ker k  van  

Sint Anthonis. 
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ZIJN WE SAMEN 1 WESTERBEEK? 

Enige jaren geleden hebben we van het sportveld een 

begrazingswei gemaakt om zodoende,  

vanwege de steenuil, de bouwmogelijkheden op den 

Eik te kunnen realiseren.  

Bouw 2e fase is van start. 

Deze wei hebben wij als Westerbeek in eigen beheer. 

We moeten dus zelf het onderhoud, bv snoeien zelf 

regelen. 

Wij vragen een uurtje van uw tijd. 

Als we met z’n alle samen even doorpakken is het zo 

klaar. 

Zaterdag 18-11, helpt u mee? 

OPGAVE BIJ NOUD CORNELISSEN 

TEL 06 53 22 83 95 

OUD PAPIER ZATERDAG 18 NOVEMBER 

Zaterdag 18 NOVEMBER tussen 9.00 uur en 12.00 uur kan het 

papier worden ingeleverd bij de containers nabij het sportpark! 

Medewerkers: Frans Toonen, Dieke vd Heijden, 

Bert van Mil, Anja Thelosen  
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De vogels fluiten gewoon door 

En ik, ik snap het allemaal wel. 

Mijn verstand zegt: Het is goed zo ... 

 

Na een leven vol zorg en aandacht voor ons en anderen, is in 

haar vertrouwde omgeving overleden een opgewekte vrouw, ons 

mam, schoonmoeder en oma 

 

Jans Teurlinx-Simons 
echtgenote van 

Ad Teurlinx (2004) 

 
in de leeftijd van 90 jaar. 

 

De afscheidsdienst werd gehouden op zaterdag 11 november in 

gemeenschapshuis “De Schans” in Westerbeek, gevolgd door de 

begrafenis op het R.K. kerkhof aldaar. 

 

Corr. adres: Korhoenderstraat 18 

5844 AT Stevensbeek 

 

 

Wij wensen de familie Teurlinx,  

kinderen en kleinkinderen heel 

veel sterkte bij het verwerken 

van dit verlies. 

CECILIAVIERING MET JUBILARISSEN 
 

De jaarlijkse Ceciliaviering van ons Herenkoor vindt plaats op zondag 19 november om 9 

uur in onze Sint Matthiaskerk 

Deze viering zal in het teken staan van 3 jubilarissen van ons koor: 

 Harrie Fransen die maar liefst 75 jaar lid is van ons koor en met zijn 93 jarige leeftijd 

nog altijd een zeer goed zanger en trouw bezoeker van de repetities en kerkdiensten 

is. 

 Harrie Janssen is 50 jaar lid van ons koor. Harrie is ook een zeer trouw lid van het 

koor en bezoeker  van de repetities als van de kerkdiensten en als stuwende kracht 

bij de bassen  . 

 Frans Giesbers die de eerste 20 jaar lid was van het koor in Westerbeek en de laatste 

5 jaar bij ons in Oploo als organist. Wij zijn heel blij dat we Frans in ons koor hebben 

want zonder organist geen zang. 

  

Al met al een reden voor een feestje . 

Na de dienst zullen de versierselen opgespeld worden door 

de partners van de jubilarissen. 

Aansluitend is er de gelegenheid te feliciteren in de paro-

chiezaal en is er koffie met 

iets lekkers erbij. 

Dus kom op 19 november naar de kerk waarvoor we een 

speciale mis hebben ingestudeerd. 

  

Tot ziens op ZONDAG 19 november om 9.00 uur. 

  

Het Bestuur van het Herenkoor. 
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Inloopmiddag 

op 18 november  
Op zaterdag 18 november is er een in-

loopmiddag bij Balance Your Limits. Je 

bent dan in de gelegenheid om tussen 

13.00 uur en 16.00 uur mijn praktijk 

binnen te lopen. Je kunt dan in een tijdsbestek van ongeveer 15/20 minuten je verhaal 

doen en/of je klachten toe lichten. Dit gebeurt 1 op 1. We kunnen dit dan samen bespreken, 

zodat ik kan kijken of ik iets voor jou kan betekenen. Dit consult is geheel kosteloos, het 

kost je alleen maar de tijd en de moeite!  Het kan natuurlijk zijn dat er meerdere  mensen 

tegelijk komen, zodat je misschien even moet wachten, 

maar dan kun je genieten van een kopje koffie of thee. Wil 

je liever apart een afspraak maken, dat mag ook, dan kun 

je bellen naar 06-34377010.  

Misschien loop je bijvoorbeeld al lang rond met klachten 

zoals vermoeidheid, hoofdpijn, buikpijn, veel in het hoofd 

zijn (piekermomenten) angsten, lichamelijk klachten, emo-

tionele klachten (bv niet lekker in je vel zitten en niet we-

ten waarom. Of  langdurig in een rouwproces ). Heb je last van je gevoeligheid? Of weet je 

niet of je HSP/gevoelig bent? Kortom wat voor vraag je ook hebt, je kunt bij Balance Your 

Limits terecht voor: 

 Massage (ontspanningsmassage, shiatsu en polariteitsmassage) 

 Magnetiseren (opsporen van lichamelijke en emotionele blokkades) 

 Coachen gevoelige kinderen/volwassenen (Hoog Sensitieve Personen, ADHD, ADD, 

nieuwetijdskinderen) 

 Coaching /begeleiding/pijnbestrijding bij bv. brandpijn  

 Afhelpen van zenuwen,  bv rijexamen of examen voor school 

 Verbeteren van de nachtrust van baby’s of volwassenen 

 Readings voor je zelf of met overledenen 

 Mindfulness 

 Binnenkort kun je ook terecht voor Medical Taping en Afslankmassage!!!!!! 

Graag z ie  ik  je  in  mijn  prakti jk !  

Houd de pagina @balanceyourlimits op facebook in de gaten, want binnenkort kun je kans 

maken op een gratis massage. Deze zal worden verloot op 5 december. Ik zal dan persoon-

lijk contact opnemen met de winnaar/winnares.  

Groeten, 

Harold van Berlicum, Schoolstraat 25 in  Westerbeek 

06-34377010 info@balanceyourlimits.nl, www.balanceyourlimits.nl 

K.B.O. KIENEN  

Voor alle leden maar ook niet-leden   

0p woensdag 15 november wordt onze maandelijkse KIENMIDDAG geor-

ganiseerd. 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 kennissen meebrengen.  

En natuurlijk zijn er altijd leuke prijzen te winnen. 

Daarnaast gaan we voor gezelligheid en ontspanning.  
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SINTERKLAAS BEZOEKT 

WESTERBEEK 
Hallo kinderen, 

Zondagmiddag 26 november komt Sinterklaas naar Westerbeek. Vanaf 

half 2 mogen alle kinderen, ouders en andere belangstellenden Sinter-

klaas en zijn pieten opwachten in de Schans. Samen met het Metropeel-

orkest zingen we sinterklaasliedjes tot de Sint en zijn pieten er zijn. Tij-

dens deze middag is er tijd om samen met de pieten op het podium te 

dansen en te zingen. Ook mogen jullie weer een liedje, dansje, toneelstuk-

je of iets anders voor hem instuderen. Opgeven kan tot woensdag 22 no-

vember bij Moniek Toonen door te mailen naar moniek-

toonen@hotmail.com. Laat even weten wat je gaat doen en met wie alle-

maal. Als je voor je optreden muziek nodig hebt, deze aanleveren met een 

YouTube-link, uiterlijk woensdag 22 november.  Het Sinterklaascomité 

EERSTE PRIJS MET HOGE SCORE 

VOOR DAPHNE GEERTS 
KRONENBERG - Zondag 12 november werd in bij Equestrian 

Centre de Peelbergen te Kronenberg een dressuurwedstrijd voor 

paarden verreden. Daphne Geerts was hier zeer succesvol met 

haar paard Hollywood. Zij wonnen samen de 1e prijs met een hoge 

score van 209,5 punten in de klasse M1. 

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 

vr 19 jan JOW 

za 20 jan Pronkzittimg III 

*zo 21 jan Boezelpronkzitting 

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 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 ‘ 

Metropeelorkest 
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CSTT ‘PRINSENBAL ‘ 
Op 11 november tijdens het prinsenbal hebben we afscheid genomen van onze dansma-

rietjes en van onze voorzitter/raadslid Mark, super bedankt voor jullie bijdrage de afgelo-

pen jaren! 

Daarnaast hebben we een nieuw raadslid mogen verwelkomen. Conny Verhoeven wist ie-

dereen te verrassen door tijdens de avond naar voren geroepen te worden als onze nieuwste 

aanwinst! De naaister had nog nooit zo’n lang pak moeten maken!! Conny veel succes de 

komende tijd. 

De installatie van het nieuwe raadslid was het laatste dat Prins Manfred d’n 1e in zijn 

functie gedaan heeft, daarna  
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 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Westerbeekse Boys 1 – Merselo 3 

Zat 18/11 

S’beek 

 

 

 

S’beek 

 

S’beek 

 

 

 

S’beek 

JO19-1 SJVV JO19-1 

JO17-1 SVS/Excellent/West.Boys JO17-1 

JO17-2 Juliana Mill JO17-2 

JO17-3 Constantia JO17-2 

JO15-1 Excellent/SVS/West.Boys JO15-1G 

JO15-2 SVS/Excellent/West.Boys JO15-2G 

JO15-3 Olympia'18 JO15-3 

JO13-1 SVS/Excellent/West.Boys JO13-1 

JO13-2 Excellent/SVS/West.Boys JO13-2G 

JO11-1 Excellent/SVS/West.Boys JO11-1G 

JO11-2 Volharding JO11-2 

JO11-3 SVS/Excellent/West.Boys JO11-3G 

JO11-4 Excellent/SVS/West.Boys JO11-4G 

JO9-1 V.V. Achates JO9-1 

JO9-2 VCA JO9-1 

JO8-1 Excellent/SVS/West.Boys JO8-1G 

Excellent/SVS/West.Boys JO19-1 

Gemert JO17-3 

Excellent/SVS/West.Boys JO17-2G 

Excellent/SVS/West.Boys JO17-3G 

Ysselsteyn JO15-1 

MVC JO15-1G 

Excellent/SVS/West.Boys JO15-3G 

Ysselsteyn JO13-1G 

HRC'27 JO13-3 

Vitesse'08 JO11-3 

Excellent/SVS/West.Boys JO11-2G 

Merselo JO11-2G 

Merselo JO11-3 

Excellent/SVS/West.Boys JO9-1 

Excellent/SVS/West.Boys JO9-2 

JVC Cuijk JO8-2 

14:30 

14:30 

15:00 

14:30 

12:30 

12:30 

13:00 

11:00 

12:30 

10:30 

10:00 

09:30 

10:30 

09:00 

10:00 

09:30 

Zon 19/11   Olympia’18 8 - Westerbeekse Boys 1  Vertr: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 

kreeg hij, en zijn prinses Chantal, van de ‘oude’ 

dansmarietjes nog één keer hun eigen gardedans 

gepresenteerd! Wat een mooi afscheid van en na-

mens de dansmarietjes. Daarna hebben diezelfde 

dansmarietjes hun prins en prinses ontdaan van 

hun cape, scepter,  steek en kroontje. 

We gingen over naar het prinsloze tijdsperk… dat 

duurde niet lang want rond 7 over 11 werd Tuske 

binnengereden en werden we nog een keer meege-

nomen in de belevenissen van Tuske over 2017. 

Mooie woorden had Tus hiervoor, man, man, man 

wat had hij genoten en zijn dank was groot! 

Onze nieuwe dansmarietjes zijn gepresenteerd 

door Opper Olaf en we zijn blij dat deze 5 meiden 

ons gaan vergezellen de komende tijd!! De ontknoping naderde en de spanning was voel-

baar in de hele zaal. Mieke en Robert waren zo verschillend van elkaar dat ze hebben ge-

probeerd om het ideale prinsenpaar te brouwen… En hoe… door allerlei hints werd het pu-

bliek af en toe op het verkeerde been gezet maar uiteindelijk kwam prins Mark d’n 1e uit 

het brouwsel tevoorschijn! Hij en zijn prinsin (want bij de Gimmertse drumknauwers noe-

men ze het een prinsin) Eddie gaan het nieuwe carnavalsjaar ons voor. Mark d’n 1e is de 

39e prins van ’t Tusriek. 

Prins Mark d’n 1e en zijn prinsin Eddie zijn geïnstalleerd en hebben een mooie proclamatie 

voorgelezen. Hun motto voor de komende carnaval: “ ’ makt nie uut wie ge bent, als ge mar 

feesten kent.” Tijdens de prinsenreceptie op zondag zijn veel mensen ons kersverse prinsen-

paar komen feliciteren. Het was een leuke middag waarbij diverse verenigingen en vrien-

den ons prinsenpaar met of zonder stukje hun felicitaties over brachten.‘Wij hebben er in 

super veel zin in om met prins Mark d’n 1e en prinsin Eddie het carnavalsseizoen te star-

ten. 

Tas op!   


