
 

 

 Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

 E-mail: fra.giesbers@home.nl 

SINTERKLAAS BEZOEKT WESTERBEEK  

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  

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. 

 

1e Zondag van de Advent 

Weekeinde 2/3 december:  géén  vier ing in  Wester beek .  

DORPSJOURNAAL 

46e jaargang  no. 48   26 nov-2 dec  2017 

“Alles wordt minder, 

behalve het vergeten wordt steeds beter.” 

 

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinne-

ringen hebben wij afscheid moeten nemen. Gekomen tot de leeftijd 

der sterken is van ons heen-gegaan onze broer en oom 

 

Pierre van Lankveld 

-Petrus Martinus Johannes- 
 

echtgenoot van 

 

Truus van Lankveld-Stevelink † 

 

* Westerbeek, 29 september 1927 

† Sint Anthonis, 14 november 2017 

 

Correspondentieadres: 

Langstraat 89 

6596 BM  Milsbeek 

 

Op maandag 20 november werd hij begraven 

op het parochiekerkhof te Westerbeek. 

Wij wensen de familie heel veel sterkte. 

HIJ KOMT, HIJ IS ER....... 



 

 

 

JAARGANG 46,  NO 47  PAGINA 2 DORPSJOURNAAL 

SINTERKLAAS BEZOEKT WESTERBEEK 
Hallo kinderen, 

Zondagmiddag 26 november komt Sinterklaas naar Westerbeek. Vanaf half 2 mogen 

alle kinderen, ouders en andere belangstellenden Sinterklaas en zijn pieten opwach-

ten in de Schans. Samen met het Metropeelorkest zingen we sinterklaasliedjes tot de 

Sint en zijn pieten er zijn. Tijdens 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, toneel-

stukje of iets anders voor hem instuderen. Opgeven kan tot woensdag 22 november 

bij Moniek Toonen door te mailen naar moniektoonen@hotmail.com. Laat even we-

ten wat je gaat doen en met wie allemaal. Als je voor je optreden muziek nodig hebt, 

deze aanleveren met een YouTube-link, uiterlijk woensdag 22 november. 

 Het Sinterklaascomité 

WE GAAN NAAR ROME ! 
Pisa – Lucca – Orvieto – Vaticaanstad – Assisi - Padua 

De Seniorenraad van de gemeente Sint Anthonis heeft het voornemen om 

in 2018 een reis naar een aantal punten in christelijk Italië te organiseren 

voor alle senioren en KBO-leden van de gemeente Sint Anthonis. Het 

hoofddoel van deze reis is Rome en Vaticaanstad. Er leiden vele wegen 

naar Rome, zegt het spreekwoord. En weet u waarom? Waar je ook naar 

toe gaat in je leven, in Rome móet je een keer geweest zijn. De hoofdstad van Italie is namelijk één 

grote kunst- en cultuurtempel met misschien wel de meest  tot de verbeelding sprekende beziens-

waardigheden ter wereld. Tijdens deze reis maakt u ook kennis met verschillende andere prachtige 

Italiaanse steden!  Onderweg kunt u volop genieten van het heuvelachtige Toscaanse landschap 

met zijn pijn- en olijfbomen, dat moeiteloos overgaat  in het mooie glooiende groene Umbrië. Deze 

twee streken vormen samen het schitterende hart van Italie. 

Van al dat fraais zullen we u tijdens deze 10-daagse bus rondreis uitgebreid laten genieten. 

Verzorging: Halfpension, en afscheidsdiner op de laatste dag 

De kosten van deze unieke busreis zijn: € 699,00 per persoon bij gebruik 2 persoonskamer op basis 

van halfpension in goede middenklasse hotels. € 219,00 Toeslag voor 1 persoonskamer 

Een uitgebreide beschrijving van deze reis en een aanmeldformulier kunt u aanvragen bij de KBO-

afdelingen in de gemeente Sint Anthonis. Ook kunt u contact opnemen met Betsie Arts, 

Tel 06-13190288. 

Er kan op aanvraag een korte presentatie van deze reis worden verzorgd in uw afdeling. 

PCI: Hulp in nood in onze parochie 
Onlangs is in onze parochie Maria, Moeder van de Kerk, een organisatie opgericht, die zich bezig-

houdt met financiële steun aan mensen. Het gaat om een Parochiële Caritas Instelling (= PCI), zo-

als de bisschop die voorschrijft. De bedoeling is dat mensen daar kunnen aankloppen voor geldelij-

ke ondersteuning, zoals vroeger bij een Armenfonds of een Vincentiusvereniging. De PCI is een 

zelfstandig onderdeel van de parochie, met een eigen bestuur en eigen beheer van gelden. Doel is 

om mensen in onze directe omgeving, die in financiële nood verkeren, te helpen, los van hun achter-

grond. De PCI is begonnen met een bepaald startkapitaal en is verder aangewezen op geld dat bin-

nenkomt via acties en schenkingen. Uitgangspunt bij de hulpverlening is, dat gemeentelijke sociale 

mogelijkheden en hulp van maatschappelijke instanties niet toereikend zijn. Bij het behandelen 

van aanvragen spelen geloof of kerkelijke betrokkenheid geen enkele rol. 

Voor meer informatie: www.parochiemariamoedervandekerk.nl. In het parochieblad “Binding” 

wordt regelmatig gepubliceerd over de PCI. 

Een aanvraag indienen kunt u: - per e-mail bij de PCI (caritas@parochiemariamoedervandekerk.nl)                           

- per brief bij het parochiecentrum (Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis). 

Zou u een donatie of een schenking willen doen aan de PCI, zoek dan ook contact op één van de 

hierboven genoemde manieren. 

Rekeningnummer van de PCI:    NL11RABO0318183137.  
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 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Westerbeekse Boys 1 – Merselo 3  afg 

Olympia’18 8 - Westerbeekse Boys 1    afg 

Zat 25/11 

 

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

JO17-1 Fiducia/Elsendorp JO17-1 

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

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

JO15-1 Montagnards JO15-2G 

JO15-2 Elsendorp/Fiducia JO15-1G 

JO15-3 Volharding/Sambeek JO15-3G 

JO13-1 SV Venray JO13-5 

JO13-2 Juliana Mill JO13-3 

JO11-1 Constantia/Menos JO11-2 

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

JO11-3 EWC'46 JO11-2 

JO11-4 Elsendorp/Fiducia JO11-3G 

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

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

JO8-1 Heijen JO8-1 

Liessel JO19-1 

SVS/Excellent/West.Boys JO17-1 

Gassel JO17-1 

Juliana Mill JO17-2 

Excellent/SVS/West.Boys JO15-1G 

SVS/Excellent/West.Boys JO15-2G 

Excellent/SVS/West.Boys JO15-3G 

SVS/Excellent/West.Boys JO13-1 

Excellent/SVS/West.Boys JO13-2G 

Excellent/SVS/West.Boys JO11-1G 

Ysselsteyn JO11-1 

SVS/Excellent/West.Boys JO11-3G 

Excellent/SVS/West.Boys JO11-4G 

Estria/SCV'58 JO9-1 

V.V. Achates JO9-3 

Excellent/SVS/West.Boys JO8-1G 

14:30 

15:00 

12:30 

15:00 

11:30 

13:00 

13:00 

08:45 

10:45 

09:00 

10:30 

11:00 

09:30 

09:30 

09:30 

09:30 

Zon 26/11   Westerbeekse Boys 1 – Sambeek 3  A: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 

vr 19 jan JOW 

vr 19 jan Pronkzitting II 

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 

vr 24 nov Bestuursvergadering KBO 

vr 24 nov Speculaasactie ponyclub 

De Paardebloem  

zo 26 nov  Sint Nicolaas 

bezoekt Westerbeek 

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 

in de parochiekerk 

wo 3 jan Kaartverkoop Pronkzitting 

za 6 jan Mandarijnenactie WB 

wo 10 jan Pronkzitting KBO 

za 13 jan Pronkzitting I 

Speculaasactie van ponyclub 

De Paardenbloem Westerbeek 
Vrijdag 24 november houdt ponyclub De Paardenbloem uit Westerbeek 

haar jaarlijkse speculaasactie in Westerbeek. Dus u hoeft dit weekend geen speculaas via de weke-

lijkse boodschappen mee te nemen. 

De leden van de ponyclub de Paardenbloem komen bij u langs en bieden overheerlijke speculaas 

van Bakkerij Vermeulen aan. Alle opbrengsten van deze speculaasactie worden gebruikt voor de 

ponyclubleden en hun activiteiten bij de ponyclub. 

We hopen dat u meedoet.     Alvast bedankt, De Paardenbloem 


