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TIPS VOOR OMSTREEKS?

ZA 25 MAART

Toneel
LANDHORST
Spelenderwijs speelt 
'Van wie is die string' 
(ook op zondag 26 maart)
Locatie: De Stek
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 8,00

Muziekpark
BOXMEER
Nondedju 2017: elektronische 
muziek en betoverende visuals
Locatie: De Weijer
Aanvang: 21.00 uur
Entree: € 10,00

Muziek
LANDHORST
Blues en Soul met 
'Hopeless Jack'
Locatie: Café Buitenlust
Aanvang: 21.00 uur
Entree: gratis

DO 23 MAART

High-Tea
OPLOO
Vrouw Aktief organiseert 
High-Tea (theeleuten)
Locatie: Ons Moe
Aanvang: 11.00 uur
Deelname: nb

Uit de kunst
STEVENSBEEK
Metameerleerlingen presenteren 
profielwerkstukken
Locatie: Stevensbeekseweg 8a
Aanvang: 19.00 uur
Entree: gratis

Ziet u kansen voor Westerbeek?
WESTERBEEK - Het CDA Sint Antho-
nis gaat de komende tijd op bezoek 
in alle zeven dorpen van de gemeente 
Sint Anthonis. Het CDA is namelijk 
benieuwd naar uw ideeën en opvat-
tingen over wat er in uw dorp goed 
gaat en wat er nog beter kan. 
De eerste bijeenkomst ‘Kansen Zien’ 
organiseert het CDA voor de inwoners 
van Westerbeek op maandag 27 maart 

in De Schans, aanvang 20.00 uur. De 
bijeenkomst eindigt om 22.00 uur. De 
agenda voor deze avond: korte ken-
nismaking met elkaar, interactieve 
quiz over de rol van de gemeente en 
inventarisatie van de ideeën die er 
leven in Westerbeek. Bent u verhin-
derd en wilt u toch meedenken? Stuur 
ons gerust een mailtje met uw ideeën: 
kansenzien@cdasintanthonis.nl.

Nieuwe bevers bij Sint Patrick

SINT ANTHONIS - Op vrijdag 10 maart werden zeven nieuwe Bevers 
geïnstalleerd bij Scouting Sint Patrick. Tevens werden Laura Meijer en 
Lincy Nelissen geïnstalleerd als leiding. Lincy Nelissen is de nieuwe 
teamleidster van de Bevers. Zij neemt de taken over van Marco Ger-
rits, die dit de afgelopen zes jaar verzorgde. De Bevers zijn de jongste 
groep van de Scouting, van 4,5 tot 7 jaar oud. De Bevers komen afwis-
selend op vrijdagavond en zaterdagmorgen bij elkaar. Je bent welkom 
om te komen kijken bij de Blokhut en vrijblijvend mee te draaien. Het is 
erg gezellig en natuurlijk spelen de kinderen graag leuke spelletjes. Wil 
je meer info, bel dan met Lincy Nelissen op 06-50478789.

VR 24 MAART

Cabaret
MILL
Emiel van de Logt met 
'Stop met huilen'
Locatie: Myllesweerd
Aanvang: 20.15 uur
Entree: € 15,00

ZA 25 MAART

Toneel
MILL
Miamtoca speelt 'Cruise Control'
Locatie: Café Royal
Aanvang: 14.30 uur
Entree: € 3,00

ZO 26 MAART

Battlefieldtour
OVERLOON
Battlefieldtour: een rondrit 
over het slagveld
Locatie: Oorlogsmuseum
Aanvang: 9.30 uur
Deelname: € 49,00

ZO 26 MAART

Open Winkel
RIJKEVOORT
Museumwinkel 'Erven 
Verbruggen' opent de deuren.
Ook de korenmolen is deze dag 
geopend.
Locatie: Kapelstraat 20
Aanvang: 10.30 uur
Entree: gratis

Wandeling
OPLOO
IVN-wandeling bij Bronlaak
Locatie: Gemertseweg 36
Aanvang: 13.30 uur
Deelname: gratis

Boekentalkshow
BOXMEER
Wim Daniëls boekt! En hoe!
Locatie: De Weijer
Aanvang: 15.00 uur
Entree: € 8,50

Concert
OVERLOON
Jubileumconcert 
Streekkoor Canthonis
Locatie: Theobalduskerk
Aanvang: 15.00 uur
Entree: € 15,00

MA 27 MAART

Muziek
OVERLOON
Yvonne van Oostrum met 
'Klanken van je Hart'
Locatie: 't Helder
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 12,50

Sportplatform
SINT ANTHONIS
Draagvlakpeiling voor sport-
platform voor genodigden en 
verenigingen
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 20.30 uur
Entree: gratis

WO 29 MAART

Lezing
SINT ANTHONIS
PSV-manager Marcel Brands is 
te gast bij DSV
Locatie: Sportpark De Laan
Aanvang: 20.00 uur
Entree: gratis

DO 30 MAART

Workshop
OVERLOON
Massageworkshop door 
Lenie Ozga
Locatie: 't Helder
Aanvang: 19.30 uur
Deelname: € 17,50

Lezing
LANDHORST
Lezing over dorpen in 
verandering
Locatie: Café Buitenlust
Aanvang: 19.30 uur
Entree: gratis

Cultuur
LEDEACKER
Cultureel Café met o.a. Freek 
Lomme en Back on Track
Locatie: Oele Ton's Gasterij
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 2,50

Muziek
BOXMEER
Muziekcafé met Zapp4
Locatie: De Weijer
Aanvang: 20.15 uur
Entree: € 15,00

DO 30 MAART

Excursie
SINT ANTHONIS
Vrouw Aktief bezoekt 
anthurium kwekerij in Meerlo
Locatie: Oelbroeck (vertrek)
Aanvang: 13.00 uur
Deelname: € 5,00

WERNER VAN SAMBEEK

In 2002 werd bij voetbalvereniging 
DSV de ‘Club van 50’ opgericht door 
Jan Aben, Sjaak Arts, Pierre Bos en 
Henk Zegers. Ieder lid van deze ‘club’ 
betaalt jaarlijks € 50, met als doel 
de voetbalvereniging financieel te 
ondersteunen bij zaken die niet direct 
met het voetbal zelf van doen hebben. 
Bij de oprichting bestond de ‘club’ uit 
25 leden, dit aantal groeide al snel uit 
tot ruim 80 leden. Inmiddels hebben 
enkele bestuurswijzigingen plaats-
gevonden, op dit moment wordt het 
bestuur gevormd door Theo Aben, 

Sjaak Arts en Jan van Raaij.
“Op aanraden van PSV-preses Harry 
van Raaij hebben we het eerste jaar 
een beamer gekocht”, vertelt Sjaak 
Arts. “Enkele jaren later hebben we 
voor de fietsenstalling samen met 
de gemeente een degelijk hekwerk 
aangeschaft. Door deze investering 
van de ‘Club van 50’ beschikt onze 
voetbalclub over de mooiste fietsstal-
ling van Nederland! Ook de speeltoe-
stellen en zandbak op het sportpark 
is een investering van de ‘Club van 
50’. Samen met ViaSana hebben we 

geïnvesteerd in een elektronisch sco-
rebord op het hoofdveld.” Ook de 
complete inventaris in de kantine 
is door de ‘club’ bekostigd. De laat-
ste investering van de ‘Club van 50’ 
betreft de glazen afscheiding op het 
nieuwe terras van DSV. In 2017 willen 
de ‘weldoeners’ op het sportpark een 
pannaveldje realiseren. Theo Aben: 
“We willen dat dit veldje altijd en 
voor iedereen toegankelijk is, ook op 
momenten dat het sportpark geslo-
ten is. Hiermee willen we de voetbal-
sport stimuleren. Daarnaast moet het 
veldje groot genoeg worden zodat het 
ook kan worden ingezet als trainings-
veldje voor bijvoorbeeld techniektrai-
ningen.” Inmiddels heeft de ‘Club 
van 50’ in 15 jaar tijd al ruim € 60.000 
geïnvesteerd in de voetbalvereniging. 
Wilt u ook lid worden van deze ‘club’, 
neem dan contact op met Sjaak Arts 
via 0485-382001 of met Theo Aben via 
0485-382830.
De ‘Club van 50’ komt eens per jaar bij 
elkaar om de financiën door te nemen 
en plannen te maken. Theo: “In 2015 
hebben we deze avond wat extra’s 
gegeven door scheidsrechter Pol van 
Boekel uit te nodigen. Een interes-
sante avond! Deze keer – woensdag 
29 maart – hebben we PSV-manager 
Marcel Brands uitgenodigd. Hij komt 

SINT ANTHONIS Bijna vijftien jaar geleden - op 2 december 2002 – werd bij DSV de ‘Club 
van 50’ opgericht. Met als doel de Sinttunnisse voetbalvereniging financieel een handje 
te helpen. Inmiddels heeft de ‘Club van 50’ al ruim € 60.000 geïnvesteerd in de voetbal-
vereniging. 

PSV-manager Marcel Brands op uitnodiging 
van ‘Club van 50’ naar De Laan
Sinttunnisse voetbalvereniging nodigt iedereen uit voor interessante lezing op 29 maart

Tijdens de uitreiking van Sport- en Cultuurprijs ’t Péérd nodigde juryvoor-
zitter Harry van Raaij het genomineerde DSV F1 uit voor een bezoek aan 
PSV. Afgelopen zaterdag bezocht het team de wedstrijd PSV-Vitesse.

samen met Harry van Raaij naar Sint-
tunnis om te vertellen over onder 
andere voetbal, jeugdopleiding, 
transfers en supportersbeleid. Het 
belooft een ontzettend mooie avond 

te worden waar iedereen van harte 
welkom is. Leden, niet-leden, ouders 
van jeugdspelers, iedereen is van 
harte welkom.” Woensdag 29 maart 
om 20.00 uur op Sportpark De Laan.


