
 

 

• 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. 31/32/33  28 jul - 17 aug 2019 

Prettige vakantie......Prettige vakantie........Prettige vakantie 

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

17e  zondag door het jaar. 

Weekend 27/28 juli: geen viering in Westerbeek. 

 

18e zondag door het jaar. 

Weekend   3 / 4 augustus: geen viering in Westerbeek. 

 

19e  zondag door het jaar. 

Zaterdag  10 augustus, 19.00 uur:  Eucharistieviering. 

Int. overleden ouders Derkx – Cremers. 

Int. Dora Vloet – Nabuurs. 

 

Lector  : Maria van den Oever – Nooijen. 

 

20e  zondag door het jaar. 

Weekend 17/18 augustus: geen viering in Westerbeek. 

VAKANTIE DORPSJOURNAAL 
 

Het Dorpsjournaal, no: 32 en 33, heeft va-

kantie! 

De dorpsjournaals 31,32 en 33 zijn gecombi-

neerd! 

Wij wensen iedereen een prettige vakantie 

en behouden reis toe! 

wo 24 juli Busreis KBO 

ma 12 aug Bestuursvergadering S1W 

za 17 aug Oud papier-actie 

wo 21 aug ‘Samen eten’ bij Dinges 

wo 21 aug Kienen KBO 

wo 4 sep Dagfietstocht KBO 

ma 9 sep Bestuursvergadering S1W 

wo 11 sep ‘Samen eten’ bij Dinges 

za 14 sep 25 jaar GRAS 

zo 15 sep 25 jaar GRAS 

wo 18 sep Kienen KBO 

za 21 sep Oud papier-actie 

wo 2 okt ‘Samen eten’ bij Dinges 

ma 14 okt Bestuursvergadering S1W 

wo 16 okt Kienen KBO 

za 19 okt Oud papier-actie 
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Dorpsontwikkelingsplan - Westerbeek 100 jaar - Vitale Kernen - Kwartaal Overleg - Ker-

nendemocratie 

 

Donderdag 27 juni 2019 was de bijeenkomst over het samenstellen van een dorps-

ontwikkelingsplan. Na de verstrekte informatie hebben de deelnemers met elkaar gespro-

ken en gediscussieerd over sterke en zwakke punten van Westerbeek. Ook heeft men de af-

weging gemaakt welke zaken/punten/onderdelen zeker wel of helemaal niet opgepakt die-

nen te worden. Samen zijn wij gekomen tot ongeveer 4 tot 6 projecten, deze worden nu met 

drie deelnemers van de groep en ambtenaren uitgewerkt. In september wordt het dorpsont-

wikkelingsplan aan de inwoners van Westerbeek gepresenteerd. 

 

BELANGSTELLING VOOR WONINGBOUW!?   

Het project WONINGBOUW is meteen opgepakt en afgelopen week vond er de verantwoor-

delijke ambtenaar overleg plaats. Op dit moment zijn er door “Reuvers Bouw” ideeën aan-

geleverd welke mogelijk aan Den 

Eik gerealiseerd zouden kunnen 

worden. Het gaat om een rijtje van 

zes woningen aan de rechter kant 

(tussen kavel 2 en7) aan Den Eik. 

Links (kavel 9 t/m 12) wil men be-

ginnen met een tweekapper en 

twee aan elkaar gekoppelde le-

vensbestendige woningen. Het zijn 

nog maar ideeën en afhankelijk de 

reacties en belangstelling kunnen 

deze nog worden aangepast.  

Tekeningen en indelingsschets zijn te vinden op www.samen1westerbeek.nl. 

 

Belangstelling in een woning (kleine woning, tweekapper of levensbestendige woning) laat 

je horen. Informatie en/of uw reactie: secretariaat@samen1westerbeek.nl 

De informatieavond over woningbouw wordt na de vakantie gepland. 
 

 

NIEUWSBRIEF 
secretariaat@samen1westerbeek.nl 

www.samen1westerbeek.nl 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samen1westerbeek.nl
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