
 

 

• 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: secretari-
aat@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. 20   10 mei - 16 mei 2020 

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

HOUD AFSTAND……..HOUD AFSTAND…….HOUD AFSTAND 

DORPSJOURNAAL DIGITAAL 

Door de corona-maatregelen wordt het dorpsjournaal de komen-

de weken alleen digitaal verspreid. 

 

U kunt het terugvinden op de site van S1W 

www.s1w.nl 

Vieringen  
Mededingen van Parochie Maria Moeder van de Kerk. 

Naar aanleiding van de overheidsmaatregelen hebben de bisschoppen 

besloten om af te zien van alle publiekelijk toegankelijke kerkelijke vie-

ringen tot en met Pinksteren. 

De pastores blijven beschikbaar voor ziekencommunie en het sacrament 

van de zieken. Met betrekking tot kerkelijke uitvaarten volgen binnen 

kort nadere richtlijnen. 

De opgegeven misintenties van de vieringen die komen te vervallen, 

kunnen voor de betreffende intentie een nieuwe datum kiezen. 

Bij Martien van den Oever, tel. 384236  

Zaterdag25 april is in zorgcentrum “de Schittering” in Haps, 

onze oud-dorpsgenote Tony van Haandel overleden.  

Het afscheid heeft woensdag 29 april plaatsgevonden. 

Zij is 93 jaar geworden. 

Wij wensen de familie veel sterkte en gezondheid toe! 

Dat gevoel…. 
 

dat gevoel 

van woorden 

over een virus 

met de naam Corona 

 

dat gevoel 

dat de uitweg 

zover is 

 

 

dat gevoel 

van treft mij  

dat virus ook 

 

dat gevoel  

geen dagen tellen af 

geen uur geeft zekerheid 

geen minuut geeft rust 

blijf in uw huis 

roept de regering 

Corona beheerst 

dat Virusbeest 
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Dodenherdenking 4 mei 2020 gemeente Sint Anthonis 
 
Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus kreeg Dodenherdenking 2020 op een andere ma-
nier vorm dan normaal. Alle officiële herdenkingen, met uitzondering van het landelijk moment 
op de Dam, waren afgelast. Dit betekende dat de herdenkingsbijeenkomst in Westerbeek kwam 
te vervallen. Burgemeester Fränzel zou op deze bijeenkomst een toespraak houden voor de aan-
wezigen.  
Juist op het moment  van 75 jaar Bevrijding is het extra spijtig dat de herdenkingsbijeenkomsten niet 
door kunnen gaan. Om toch stil te kunnen staan bij de slachtoffers uit de dorpen in de gemeente Sint 
Anthonis is een alternatief opgezet. De burgemeester bezocht op maandag 4 mei alle dorpen en legde-
bloemen bij de oorlogsmonumenten. Dit deed hij namens de inwoners en het college van burgemeester 
en wethouders, samen met de betreffende dorpsraadvoorzitter.  
In Westerbeek, waar de herdenking gepland stond, legde de burgemeester een krans bij het Lancaster-
monument. Namens het Ministerie van Defensie was adjudant Tonnis aanwezig, die ook een krans leg-
de. De dorpsvereniging Samen 1 Westerbeek legde vervolgens in het bijzijn van de burgemeester bloe-
men op de oorlogsgraven op het kerkhof in Westerbeek.  
Ook tijdens de herdenking op 4 mei bleven de richtlijnen van het RIVM van kracht.  

Verruiming sportmogelijkheden en Corona 
Beste bestuurders van sportverenigingen in Sint Anthonis, 
Vorige week stuurden wij u uit naam van wethouder Bellemakers een bericht over de nieuwe maatregelen met be-
trekking tot jongeren en sport. 
We hebben inmiddels al met velen van u contact gehad over hoe u de maatregelen gaat invullen op uw vereniging. 
Protocol en communicatiemiddelen 
Landelijk is vanuit het NOC*NSF in samenwerking met de sportbonden en de Vereniging Sport en Gemeente 
(VSG) inmiddels een protocol ontwikkeld om u te ondersteunen bij de uitvoering van de nieuwe regels rond sporten 
voor jongeren. 
Het protocol laat ruimte voor lokaal maatwerk, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen 
van het RIVM. 
Daarnaast is een aantal communicatiemiddelen ontwikkeld die u kunt gebruiken om te verspreiden via uw eigen 
kanalen. 
Zowel protocol als communicatiemiddelen zijn te vinden op https://nocnsf.nl/sportprotocol 
Gemeentelijke kanalen 
Via de website en sociale media van de gemeente geven wij aandacht aan de mogelijkheid voor kinderen en jon-
geren om weer te mogen sporten. 
Zo hebben wij via Facebook en Instagram een filmpje gedeeld waarin wethouder Bellemakers de jeugd oproept 
zich wel aan de regels te blijven houden. 
Alle landelijke kaders en richtlijnen zullen wij communiceren via de website van de gemeente. 
Een landelijk aangeleverde lijst met veel gestelde vragen is inmiddels op onze website terug te vinden. 
Uw aanpak 
Bij uw eigen vereniging zijn de meesten van u al druk met het invullen van een programma. 
Wat er precies wel en niet mogelijk is voor uw sport, zal maatwerk zijn waar u het beste inzicht in heeft. 
Als er nog zaken zijn waarbij wij u kunnen ondersteunen, horen wij dat graag van u. 
Wat vragen wij van u als vereniging 
Wel vinden wij het noodzakelijk om als gemeente inzicht te hebben in het programma dat u opstelt. 
Wij hebben dan over de hele gemeente een beeld wat er gebeurt en op welk moment. 
Hiervoor vragen wij u om het programma, of een link naar de plek waar u het programma publiceert, te sturen 
naar tinystrik@sintanthonis.nl. 
Toegang voor niet leden 
We waarderen het enorm als u uw activiteiten ook openstelt voor niet leden. 
Dit geeft hen de mogelijkheid eens een sport te proberen die zij nog niet kennen. 
Mogelijk keren zij daarna als lid bij uw vereniging terug. 
In elk geval worden deze kinderen in deze periode niet uitgesloten als zij nergens een lidmaatschap hebben. 
Laten we met elkaar alle jeugd van Sint Anthonis weer in beweging brengen. 
Als u vragen heeft of knelpunten waar u over wilt overleggen neem dan contact op met tinystrik@sintanthonis.nl 

https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.sintanthonis.nl/inwoners/nieuws_41136/item/sporten-mag-weer-maatregelen-sport-vanaf-29-april-en-qa_45853.html
mailto:tinystrik@sintanthonis.nl
mailto:tinystrik@sintanthonis.nl
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ma 11 mei S1W vergadering DB 

di 12 mei Inzamelingsactie Kleding ‘de Z’wijzer’ 

wo 13 mei Inzamelingsactie Kleding ‘de Z’wijzer’ 

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 

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 

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 

za 24 okt Twisse Oktoberfest 

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 

Beste dorpsgenoten, 

Wij willen u op deze manier graag informeren over de aankomende kleding- inzamelings-

actie voor de oudervereniging van de Zonnewijzer. 

De opbrengst van de kledinginzamelingsactie komt geheel ten goede aan de leerlingen van 

de basisschool ‘de Zonnewijzer’ in Westerbeek. 

De oudervereniging zal de kleding inzamelen op: 

Di.  12  mei  2020 van 19 :00u tot  21 :00u  

Wo.  13  mei  2020 van 08 :30u tot  10 :30u  

Breng uw zakken alstublieft naar de volgende locatie:  

Sportpark d’n Twist 

En help ons om samen een fantastische inzameling  neer te zetten! 

Vanwege de huidige maatregelen rondom het Covid-’19 virus vragen we u om de (plastic) 

zakken goed afgesloten aan de poort van het sportpark af te zetten op bovenstaande dagen 

en tijden. 

“Spelregels” 

Wat mag wel ingezameld worden:    Wat mag niet ingezameld worden:  

•    Goede kwaliteit tweedehands kleding  •   Vuile of natte kleding 

 •    Lakens      •   Gescheurde / beschadigde kleding 

•    Dekens      •   Enkele schoenen 

•    Gordijnen      •   Afgeknipt materiaal 

•    Knuffelbeesten     •   Matten 

•    Schoenen (per paar)    •   Tapijten 

•    Riemen / ceintuur     •   Kussens 

•    Handtassen      •   Dekbedden 

Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij  deze inzamelingsactie! 

Oudervereniging de Zonnewijzer 
 



 

 

KONINGSDAG 2020 


