
 

 

 Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

 E-mail: fra.giesbers@gmail.com 

Colofon  

Het dorpsjournaal wordt uitgege-

ven door Dorpscoöperatie 

“Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretariaat@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 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 
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  

DORPSJOURNAAL 

48e jaargang  no. 20   12 mei - 18 mei 2019 

di\wo 14 /15  mei   Kledinginzamel ing  De Zonnewijzer  

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

4e Zondag van Pasen 

Zaterdag 11 mei, 19.00 uur: Eucharistieviering. 

1ste maandelijkse gedachtenis Jo Lenkens – Willems 

en int. Jan Lenkens. 

1ste maandelijkse gedachtenis Dora Vloet- Nabuurs. 

Jaarget. Trien van Kempen – Pluk en int. Piet van Kempen.  

Int. overl. ouders Hendriks – Vogelsangs – Claessens en overleden 

kinderen. 

Int. Piet van Densen. 

 

Lector: Hennie van Wanroij. 

 

5e Zondag van Pasen 

Weekeinde 18/19 mei:  geen  viering in Westerbeek.  

21 juli 2019 

31ste Westerbeekse 

Oogstdag 

"DE TWISSE DORSERS" 

KLEDINGINZAMELING 
Op woensdag 15 mei 2019 om 08:30 uur 

wordt er weer oude kleding opgehaald 

door de vrachtwagen bij het sportpark 

in Westerbeek 

Heeft u meer kleding dan in de speciale 

Bag2School zak past? Geen zorgen, u 

mag ook gebruik maken van andere 

zakken om uw kleding in te stoppen. 

De Oudervereniging zal de kleding inzamelen vanaf 14 mei tot en 

met 15 mei 2019 om 08:30 uur. Op dinsdag 14 mei staat er van 

18:00 uur tot 20:00 uur iemand van de Oudervereniging bij het 

sportpark om u te helpen. Breng uw zakken alstublieft naar locatie 

is bij Sportpark D’n Twist (voetbalveld) en help ons om samen een 

fantastische inzameling neer te zetten!  

 

Oudervereniging De Zonnewijzer 

GRATIS ENTREE 
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NIEUWSBRIEF 2019 

secretariaat@samen1westerbeek.nl / 
www.s1w.nl 

DODENHERDENKING 

2019 
Dorpsscoöperatie “Samen 1 Westerbeek” be-

dankt iedereen voor de respectvolle manier 

waarop wij deze dodenherdenking vorm heb-

ben gegeven. Een speciaal dankwoord aan 

hen, die medewerking hebben verleend en 

van deze herdenking een zeer waardevolle 

bijeenkomst hebben gemaakt. 

BEDANKT! 

 
Onderstaand schrijven is naar werkgroepen, verenigingen, stichtingen, ondernemers, instellin-
gen en maatschappelijke organisaties verstuurd, maar misschien zijn er ook inwoners die op 
persoonlijke titel belangstelling hebben deel te nemen. Laat het weten! 
 
DORPSONTWIKKELINGSPLAN 
 
Het college van burgemeester en wethouders van onze gemeente wil graag samen met de in-
woners zorgen voor toekomstbestendige, leefbare kernen. Hoe kunnen wij er voor zorgen dat 
het in de dorpen, en in ons geval in Westerbeek, fijn leven en wonen blijft. Wat is daar voor no-
dig? Wat kan de gemeente doen? Wat kunnen we zelf? Wat zijn de sterke punten van Wester-
beek? Waar zijn we minder goed in? Waar zouden we ons de komende jaren op moeten rich-
ten? Maar ook, wat moeten we vooral niet doen of willen? 
 
Heeft u hier ideeën over, wilt u hierover meepraten? Dan zijn wij op zoek naar u! De bedoeling 
is om met een groep eigen inwoners een Dorpsontwikkelingsplan (DOP) op te stellen. Een plan 
wat realistisch en uitvoerbaar is en ook uitgevoerd gaat worden. Het kost u ongeveer 3 uurtjes 
tijd, maar dan hebben we ook wat. Wie weet nu beter waar in Wester-
beek behoefte aan is, dan onze eigen mensen en de leden van onze 
verenigingen. 
Er zijn 5 thema’s waarover onze input gevraagd wordt. Dit zijn: leven, 
zorgen, ondernemen, leren en ontspannen. Door deze onderwerpen 
met elkaar te bespreken kunnen we samen een aantal concrete keu-
zes gaan maken. Zaken die onze inwoners belangrijk vinden voor de 
toekomst van ons dorp. Het DOP wordt geen notitie die als hij klaar is 
op de plank wordt gelegd, maar een plan wat zo concreet is dat het uit-
gevoerd gaat worden.  
 
Heeft u zelf belangstelling om mee te praten? Kent u iemand die dat wil? Is er binnen uw ver-
eniging iemand die hierover mee wil denken? Kortom, wie pakt de handschoen op en gaat aan 
de slag? Gezien het belang voor ons dorp hopen we op een flink aantal deelnemers. We nodi-
gen iedereen van harte uit, en rekenen in ieder geval op een vertegenwoordiging vanuit al onze 
verenigingen. Mogen wij op u rekenen? 
 
Deelname via: secretariaat@samen1westerbeek.nl 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.s1w.nl
mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
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Nieuwsbericht Stichting Sint Anthonis Hart-

Veilig (SAVE) 

Afgelopen week heeft de bestuursvergadering van SAVE, met alle contactpersonen weer 

plaatsgevonden. Op de agenda de kostenverhoging, mede door de Btw-verhoging, de gang 

van zaken m.b.t. de herhalingslessen en de besteding van de ontvangen gelden uit de Rabo-

bank Clubkas. Ondanks de kostenverhoging denkt het bestuur ook dit jaar financieel rond 

te komen en de kosten van de (herhalings)cursus Reanimatie niet te verhogen. We willen de 

drempel van de cursussen zo laag mogelijk houden om aan de huidige dekkingsgraad, erg 

hoog, gezien het landelijke gemiddelde, te kunnen blijven voldoen. Sint Anthonis is een 

Hartveilige gemeente, en dat willen we graag zo houden. 

Op 9-9-2019 wordt er weer een cursus Reanimatie (met bedienen AED) verzorgd, deze keer 

in het Stekske, Stevensbeek. Heeft u interesse schrijf even in via de site. 

(http://www.sintanthonishartveilig.nl/) Let wel vol=vol of we organiseren meer cursussen. 

Mededeling: mede door de aanleg van glasvezel, zijn er veel E-mailadressen gewijzigd. 

Graag even doorgeven aan SAVE of bij uw contactpersoon van het eigen (kerk)dorp. 

Tot slot, onze aanvraag vitale kernen, om de witte vlekken in onze gemeente op te vullen, is 

afgekeurd, nu maar hopen dat we nog ergens anders financiën kunnen vinden. 
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 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
 Westerbeekse Boys 1 – SVS 2   

Zat. 11/05  

S’beek 

 

 

 

 

S’beek 

W’beek 

S’beek 

S’beek 

 

S’beek 

 

 

 

S’beek 

 

JO19-1 SVS/Excellent/WB JO19-1 

JO19-2 De Zwaluw JO19-1 

JO17-1 Excellent/SVS/WB JO17-1 

JO17-2 Constantia/Menos JO17-2 

JO15-1 VVV'03 JO15-1 

JO15-2 SVS/Excellent/WB JO15-2G 

JO13-1 Excellent/SVS/WB JO13-1 

JO13-2 SVS/Excellent/WB JO13-2G 

JO11-1 SVS/Excellent/WB JO11-1G 

JO11-2 V.V. Achates JO11-2 

JO10-1 SVS/Excellent/WB JO10-1 

JO10-2 Excellent/SVS/WB JO10-2 

JO9-1 Excellent/SVS/WB JO9-1 

JO8-1 Excellent/SVS/WB JO8-1G 

JO7-1/2 SVS/Excellent/WB JO7-1/2 

JO7-3 DSV JO7-1/2 

 

Constantia JO19-1 

Excellent/SVS/WB JO19-2G 

DAW Schaijk JO17-2 

Excellent/SVS/WB JO17-2G 

Excellent/SVS/WB JO15-1 

SSS'18/Holthees-Smakt JO15-2 

Olympia'18 JO13-1 

Juliana Mill JO13-2 

SIOL JO11-1 

Excellent/SVS/WB JO11-2G 

JVC Cuijk JO10-1 

JVC Cuijk JO10-4M 

Volkel JO9-1 

Olympia'18 JO8-2G 

Gassel JO7-1 

Excellent/SVS/WB JO7-3 

 

14:30 

14:30 

14:30 

15:00 

13:00 

14:00 

11:30 

11:30 

11:30 

11:00 

09:30 

10:30 

09:30 

09:30 

09:30 

11:00 

Wo 15/05 JO13-1 DSV JO13-1 ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys 

JO13-1 

19.00 

Datum              Wedstrijd     Aanwezig Aanvang 
12-05-2019 Sambeek 5 – Westerbeekse Boys 1  11:00  12:00 
19-05-2019 Westerbeekse Boys 1 – SV Venray 10  09:45  10:30 
26-05-2019 SSS’18 4 – Westerbeekse Boys 1  09:15  10:00  

30-05-2019 Inhaalwedstrijd 

do 9 mei Excursie Natuurbegraafplaats Weverslo 

di\wo 14/15 mei  Kledinginzameling De Zonnewijzer 

wo 15 mei Kienen KBO 

za 18 mei Oud papier-actie 

vr/za 24/25 mei Jow’s Overnachting 

za 25 mei Aspergesdiner met introducee, Dinges 

do 30 mei Boezelkamp (t/m 2 juni)  

di-vr 11-14 jun Westerbeek Wandelt 

wo 12 jun ‘Samen eten’ bij Dinges 

za 15 jun Oud papier-actie 

ma 17 jun KO-vergadering S1W 

wo 19 jun Kienen KBO 

za/zo 22-23 jun  Paarden– en ponyconcours 

vr 28 jun JOW 

vr-ma 5-8 jul KERMIS Westerbeek 

wo 17 jul Kienen KBO 

za 20 jul Oud papier-actie 

*zo 21 juli Westerbeekse Oogstdag 

  “De Twisse Dorsers” 

za 17 aug Oud papier-actie 

wo 21 aug Kienen KBO 

za 14 sep 25 jaar GRAS 

zo 15 sep 25 jaar GRAS 

wo 18 sep Kienen KBO 

za 21 sep Oud papier-actie 

wo 16 okt Kienen KBO 

za 19 okt Oud papier-actie 

ma 21 okt KO-vergadering S1W 

vr 25 okt PROMS ‘Metropeelorkest’ 

za 26 okt PROMS ‘Metropeelorkest’ 

za 16 nov Oud papier-actie 

wo 19 nov Kienen KBO 

za 14 dec Vrijwilligersavond bij Dinges S1W 

wo 18 dec  Kienen KBO 

za 21 dec Oud papier-actie 

za 21 dec Kerstconcert Metropeelorkest 


