
 

 

 Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

 E-mail: fra.giesbers@gmail.com 

Colofon 

Het dorpsjournaal wordt uitgegeven door 

Dorpscoöperatie “Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretariaat@samen1Westerbeek.nl 

 

Kopij inleveren: 

Vóór zondag 19:00 uur  

Via emailadres: 

fra.giesbers@gmail.com 

 

Het dorpsjournaal is een 

mededelingenblad 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 kopij. 

Het dorpsjournaal wordt ook gepubliceerd 

op www.kbo-westerbeek.nl en www.s1w.nl 

Kosten voor plaatsing van advertenties 

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 

bankrekeningnummer:  

NL35RABO0140220879 t.n.v. S1W 

Bezoek-/Postadres PMMvdK:  
Lepelstraat 13a 5845 BK  
SINT ANTHONIS Tel.nr.: 471246 
www.parochiemariamoedervandekerk.nl  
E-mail: 
secretariaat@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 

49e jaargang  no. 14   29 mrt - 4 apr 2020 

Vieringen 

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

5de Zondag van de Vasten. 

Weekend 28/29 maart: geen viering in Westerbeek. 

 

PALMZONDAG 

Weekend 4/5 april: geen viering in Westerbeek.                     

OOK VOOR BEZORGERS !!! 

Uitnodiging voor de peuter-/ 

kleuterviering op 2de Paasdag 
 

Beste ouders, opa‟s en oma‟s 

 

Ook dit jaar zullen we op tweede Paasdag 13 april a.s. om 11.00 

uur (dus niet om 15.00 uur zoals vermeld in ons parochieblad de 

Binding) voor de allerkleinsten een peuter-/kleuterviering houden 

in de kerk te Sint Anthonis. 

Samen zingen en luisteren, meedoen met een eenvoudig 

Paasverhaal. 

Na afloop kunt u gezellig nog blijven napraten onder het genot van 

koffie/thee met iets lekkers. Voor de 

kinderen is er ranja met lekkers en 

kunnen ze nog mooie paastekeningen 

kleuren. 

Wij hopen u allen (weer) te mogen 

ontmoeten om samen met de 

kinderen op eenvoudige wijze het 

prachtige feest van Pasen te vieren. 

Uiteraard zijn oudere kinderen ook 

welkom. 

Zou i.v.m. het coronavirus de situatie 

nog niet gewijzigd zijn, komt deze 

viering uiteraard te vervallen. 

Met vriendelijke groeten: 

Pastoor van der Sluis en Gerda Willems  

BELANGRIJK VOOR IEDEREEN 

Dit jaar gaat vanwege de maatregelen i.v.m. 

het coronavirus het Paasvuur 

                                               helaas niet  door. 

De paasvuur-commissie 
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INFO BESTELLINGEN CAFETARIA! ! !  

 

Lieve allemaal, 

wij gaan vanaf vrijdag als volgt te werk: 

Alle bestellingen worden telefonisch doorgegeven! 

Iedereen die in de bebouwde kom woont krijgt zijn bestelling thuisbezorgd. 

Iedereen die buiten de bebouwde kom of buiten Westerbeek woont mag zijn bestelling op 

komen halen. Dit doen we om te zorgen dat niet de hele Kerkstraat vol komt staan met 

auto‟s. U kunt in principe in uw auto blijven zitten, de bestelling wordt naar uw auto 

gebracht. Verdere informatie krijgt u als u uw bestelling door belt!!! 

 

Onze cafetaria is op de normale tijden geopend: vrijdag 

zaterdag en zondag van 16.00 uur tot 20.00 uur. 

0485-384230 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marie-José Krebbers 

Café Dinges Westerbeek  

Onze jaarlijkse paasactie op zaterdag 4 april kan helaas niet  doorgaan 

i.v.m. de maatregelen rond het coronavirus. 

We willen de eieractie verplaatsen tot een nader te bepalen datum. 

Ondanks dat het dan geen Pasen is, hopen we toch dat jullie de Boezels 

willen steunen door eitjes te kopen. 

Alvast bedankt.  

De boezelleiding 



 

 

 

NIEUWSBRIEF 
secretariaat@samen1westerbeek.nl / www.s1w.nl 
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Wat kunnen we samen in Westerbeek doen? 
We zijn allemaal in de ban van het Coronavirus. Op social media ontstaan diverse groepen 
om hulp aan te bieden aan kwetsbare medemensen. Dat is fijn om te zien! Met name 
alleenstaande ouderen kunnen nu in een sociaal isolement terecht komen omdat 
bezoekjes afgeraden worden. 
Wat kunnen we samen wel doen? Burenhulp en mantelzorg geven mag! 
Op onze website vindt u een handige poster die je uit kunt printen en met je eigen naam 
en telefoonnummer in de brievenbus kunt doen bij (kwetsbare)mensen in je straat of 
buurt. 
Zie website www.samen1westerbeek.nl 

 
In mei vieren we nationaal, dus ook in onze gemeente Sint Anthonis, dat 
we 75 jaar geleden bevrijd zijn door de geallieerden. Het betekende het 
einde van de Tweede Wereldoorlog en voor Nederland het einde van 5 
jaar bezetting. Als burgemeester van onze gemeente hecht ik er veel 

waarde aan dat de bevrijding in onze gemeenschap op verschillende manieren gevierd kan gaan 
worden. Uitgangspunt is: herdenken van de Bevrijding en vieren van Vrijheid. Ook in Sint Anthonis 
stimuleren we initiatieven, coördineren we daar waar nodig en bieden we financiële ondersteuning. 
Met het doel dat zoveel mogelijk van onze inwoners dit belangrijke moment beleven. Eén van deze 
initiatieven, die we met enthousiasme ondersteunen, is de Vrijheidsbrunch op 5 mei in Oploo. 
Inwoners van verschillende dorpen zijn betrokken met de opzet en uitvoering van deze brunch. 
Namens de organisatie wil ik hierbij een beroep doen op de 
dorpsraden van onze gemeente en woon- en leefgemeenschap 
Bronlaak dit initiatief te ondersteunen zodat inwoners van al onze 
dorpen naar evenredigheid de mogelijkheid krijgen deel te nemen 
aan de brunch.  
Marcel Fränzel Burgemeester Sint Anthonis 
 

GRATIS KAARTEN VOOR VRIJHEIDSBRUNCH. 
Vanwege 75 jaar bevrijding organiseert men in Oploo op 5 mei van 
11.00 tot 14.00 uur een Vrijheidsbrunch. Na een openingswoord 
door de burgemeester zal de brunch van start gaan en opgeluisterd 
worden door diverse gastoptredens. De Vrijheidsbrunch vindt 
plaats op het plein voor gemeenschapshuis “De Oude Heerlijkheid” 
in Oploo. Bij slecht weer zal gebruik gemaakt worden van het 
gemeenschapshuis. Aangezien er daar maximaal 175 personen 
binnen kunnen, heeft dat ook meteen het aantal personen bepaald dat kan deelnemen aan de 
brunch. De Vrijheidsbrunch die men organiseert, is bedoelt voor iedereen die in de Gemeente Sint 
Anthonis woont. Om inwoners vanuit de verschillende dorpen te kunnen laten deelnemen, zijn er 
voor elk dorp een vast aantal toegangskaarten beschikbaar. 
Dorpscoöperatie “Samen 1 Westerbeek” geeft 20 kaarten gratis weg en/of wil deze verloten onder 
de belangstellenden. Laat weten dat u wilt deelnemen aan de vrijheidsbrunch en misschien bent u 
wel één van de gelukkigen. Graag voor 30 maart 2020 aanmelden via de email 
(secretariaat@samen1westerbeek.nl), post (Stevensstraat 54) of telefoon (0651728153). 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.s1w.nl
http://www.samen1westerbeek.nl
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vr 3 apr JOW-avond 

wo 8 apr „Samen eten‟ bij Dinges 

ma 13 apr S1W vergadering DB 

di 14 apr FIDES informatieavond 

  „De Zonnewijzer‟ 

wo 15 apr Kienen KBO 

vr/za 17/18 apr Seniorenbeurs Mill KBO 

za 18 apr inzameling oud papier 

vr 24 apr Bestuursvergadering KBO 

za 25 apr Oud ijzer actie 

zo 3 mei JOW, „Battle of the Bands‟ 

ma 4 mei Gemeentelijke Dodenherdenking 

  in Westerbeek 

ma 11 mei S1W vergadering DB 

vr/zo 19-21 jun Concours Hippique voor paarden en 

  pony‟s, org. De Peelruiters 

wo 13 mei Ìnzamelingsactie Kleding „de Z‟wijzer‟ 

wo 13 mei „Samen eten‟ bij Dinges 

za 16 mei inzameling oud papier 

wo 20 mei Kienen KBO 

za 23 mei Aspergesdiner KBO 

vr 29 mei Bestuursvergadering KBO 

wo 1 jun 50 jaar vv. Westerbeekse Boys 

vr-za 5/6 jun JOW-overnachting 

ma 8 jun S1W vergadering DB 

wo 10 jun „Samen eten‟ bij Dinges 

di-vr 16-19 jun „Westerbeek Wandelt‟ 

wo 17 jun Kienen KBO 

vr/zo 19-21 jun Concours Hippique voor paarden en 

  pony‟s, org. De Peelruiters 

za 20 jun inzameling oud papier 

ma 22 jun S1W Kwartaaloverleg 

wo 24 jun Dagfietstocht KBO 

vr 26 jun Bestuursvergadering KBO 

vr 26 jun JOW-avond 

vr-ma 3-6 jul KERMIS WESTERBEEK 

za 11 jul Feestmiddag/-avond 

  50 jaar  Westerbeekse. Boys 

ma 13 jul S1W vergadering DB 

wo 15 jul Kienen KBO 

za 18 jul inzameling oud papier 

wo 22 jul Busreis KBO 

vr 31 jul Bestuursvergadering KBO 

ma 10 aug S1W vergadering DB 

za 15 aug inzameling oud papier 

wo 19 aug Kienen KBO 

wo 26 aug Dagfietstocht KBO 

vr 28 aug Bestuursvergadering KBO 

wo 9 sep SociaalCultureleDag KBO 

ma 14 sep S1W vergadering DB 

wo 16 sep Kienen KBO 

za 19 sep inzameling oud papier 

vr 25 sep Bestuursvergadering KBO 

vr 2 okt DagvandeOuderen KBO 

ma 12 okt S1W vergadering DB 

za 17 okt inzameling oud papier 

wo 21 okt Kienen KBO 

ma 26 okt S1W Kwartaaloverleg 

vr 30 okt Bestuursvergadedring KBO 

ma 9 nov S1W vergadering DB 

wo 18 nov Kienen KBO 

za 21 nov inzameling oud papier 

za 21 nov Herfstdiner KBO 

vr 27 nov Bestuursvergadering KBO 

ma 14 dec S1W vergadering DB 

wo 16 dec Kienen KBO 

vr 18 dec Kerstviering KBO 

za 19 dec inzameling oud papier 

*zo 27 dec Kwizzut Oploo/Westerbeek 

*vr 9 jan Prijsuitreiking Kwizzut 

ACTIVITEITEN-KALENDER   * nieuwe activiteit 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
    

Za 28/3  Geen programma  

29-03-2020 geen wedstrijd 

05-04-2020 Olympia’18 7 – Westerbeekse Boys 1  11:00  12:00 

12-04-2020 Inhaalwedstrijd 

SAVE THE DATE! 
Dit jaar wordt Kwizzut alweer voor de vijfde keer in Westerbeek/ 

Oploo georganiseerd. De Kwizzavond is zoals gebruikelijk op 

zondag 27 december. 

De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats op 9 januari 2021. 

Let op, de feestavond in Ledeacker en Sint Anthonis is zeer 

waarschijnlijk op een andere datum. 

Tot dan! Kwizzut Westerbeek-Oploo 

Bianca, Gijs, Jasper, Lisa, René, Rianne, Rob, Sjaak. 


