
 

 

• 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. 23    31 mei - 6 juni 2020 

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

Blijf gezond, houd afstand    ☺ ↔ ☺ 1,5 meter 

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  

Beste inwoners, 
het is de afgelopen tijd heel rustig geweest, er was weinig te 
doen. Geen activiteiten van de verenigingen, geen vergade-
ringen, geen bijeenkomsten, enz. Gelukkig is de basisschool 
gedeeltelijk opgestart en vanaf 8 juni helemaal. Vanaf 1 juni 
komt er iets meer ruimte, maar het blijft ieders verantwoor-
delijkheid om hier goed mee om te gaan.  
 
Wespentip 
De gemeente Sint Anthonis plaatst binnenkort een nieuw 
speeltoestel op de Wespentip (Beekstraat/Van Haandel-
straat). De keuze van het speeltoestel, dat geschikt is voor 
oudere jeugd, is gemaakt nadat omwonenden (kinderen) 
hun wensen en ideeën hadden aangegeven. 
 
Dorpsontwikkelingsplan. 
Verschillende werkgroepen hebben de afgelopen maanden 
hard gewerkt en er voor gezorgd dat de projecten onder het 
Dorpsontwikkelingsplan (DOP) bij de gemeente zijn inge-
diend. Aan de hand van criteria toetst de gemeentelijke pro-
jectgroep de ingediende projecten en neemt het college in 
augustus hierover een besluit. Daarna zullen de ingediende 
projecten binnen de stuurgroep besproken worden. Met een 
goedkeuring kunnen wij gaan werken aan het toekomstbe-
stendig maken van diverse zaken in Westerbeek. 

NIEUWSBRIEF 
secretariaat@samen1westerbeek.nl / www.s1w.nl 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.s1w.nl
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◼ WONINGBOUW 
Reuvers Bouw is begonnen met het bouwen 
van tien woningen aan Den Eik. In dit plan zijn 
op dit moment nog een aantal woningen te 
koop. 
Ben je een starter? Reuvers Bouw kan bij de 
gemeente een verzoek indienen voor een star-
terstarief voor de grond, samen met een star-
terslening kan dit wellicht mogelijkheden bie-
den om toch een woning te kunnen kopen. 
Wie wordt de 700ste inwoner van Westerbeek? 
 
◼ GEMEENSCHAPSHUIS “DE SCHANS” 
De bevolking van Westerbeek heeft na raadpleging in de groep van 20, unaniem 
aangegeven dat het Gemeenschapshuis “De schans” haar taak, als sociaal en cultu-
reel middelpunt van de gemeenschap, ook in de toekomst geborgd dient te worden. 
We gaan ons focussen op het creëren van een modern en goed gefaciliteerd ge-
meenschapshuis.  
Het gebouw verduurzamen door te isoleren en een nieuw verwarmings- c.q. venti-
latiesysteem te installeren. Door de financiële mogelijkheden onder een Dorps-
ontwikkelingsplan zijn deze ontwikkelingen in een stroomversnelling gekomen. Het 
bestuur heeft bij alle gebruikers en verenigingen geïnventariseerd welke knelpun-
ten zij in het gebruik en beleving ervaren. Het grote struikelblok bleek de plaats, 
vorm en lay-out van de bar te zijn. Op het podium dienen de versleten gordijnen en 
de stroom verslindende toneelverlichting vervangen te worden. Ook het meubilair 
vertoont gebruikssporen en dient na jaren vernieuwd te worden. Het gemeen-
schapshuis als middelpunt geeft mensen de gelegenheid om anderen te ontmoeten 
en om op die manier actief betrokken te blijven bij het wel en wee van de gemeen-
schap. 
 
◼ EVENEMENTENTERREIN ‘T HEITJE 
Stichting Westerbeek Actief is verheugd deze subsidieaanvraag te mogen indienen. 
“Innovation is key” en ook voor ons prachtige Evenemententerrein ‘t Heitje is inno-
veren met het oog op de toekomst van groot belang. Door middel van de door ons 
beoogde aanpassingen aan het terrein, hopen we op een duurzame manier een 
toekomst vol evenementen op ‘t Heitje te verzekeren. 
Het beoogde doel van het project is het omheinen van het gehele terrein en het ge-
bruik maken van duurzame ledverlichting. Het project is in beginsel bedoeld voor 
de verenigingen die vallen onder Stichting Westerbeek Actief namelijk Rijvereniging 
de Peelruiters, G.R.A.S., Paasvuur, Schaatsbaantje en Twisse Dorsers. Daarnaast is 
ons project bedoeld voor iedere vereniging die, mede naar aanleiding van ons pro-
ject, interesse heeft om het evenemententerrein te gebruiken voor diverse activi-
teiten. 

 
◼ KRUISBEELD LOONSEWEG 
Namens de inwoners van ons mooie dorp Westerbeek doen wij een be-
roep op de gemeente Sint Anthonis. Wij hebben een droom. De verwer-
kelijking van die droom draagt bij aan schoonheid en verbondenheid 
met onze omgeving, maar ook aan die van de gemeente, als 
“kunstgemeente” van het Land van Cuijk. Wij willen de entree van ons 
dorp, aan de weg tussen Overloon en Oploo graag verfraaien met een 
modern kruisbeeld, wat de toevallige passant aan het denken zal zet-
ten. Een kruisbeeld als kunstvoorwerp met een verwijzing naar de oor-
log, zoals die in onze regio is gevoerd. 
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  IN HET CAFÉ:  

 

• Reserveren is verplicht, bel even om teleurstelling aan de deur te voorkomen 

• Iedereen is verplicht aan een tafel te gaan zitten 

• Maximaal 2 personen aan een tafel (tenzij het één huishouden betreft) 

• Niemand zit aan de bar 

• Tafels/stoelen/krukken mogen niet verplaatst worden 

• Roken doen we buiten op 1,5 meter afstand van elkaar 

 

OP HET TERRAS:  

 

• Alle gasten zijn verplicht te gaan zitten 

• Tafels en stoelen mogen niet verplaatst worden 

• Maximaal 2 personen aan een tafel (tenzij het één huishouden betreft) 

 

Wij hebben ons terras aan de achterzijde ingericht op 1,5 meter afstand! 

 

Volg de met pijlen aangegeven looproute! 

Wacht met binnenkomen tot er iemand naar je toekomt! 

Iedereen is bij ons natuurlijk welkom, maar blijf thuis als je verkouden bent of 

griepklachten hebt. 

Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en onze medewerkers! 

 

Wij hebben jullie gemist! 

 

GRAAG ZIEN WE JULLIE WEER TERUG IN ONS CAFÉ! 

         Helaas niet allemaal tegelijk…!! 

 

Berry & Marie-José en Medewerkers 

Café Dinges 
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Sportpark D’N Twist 
 
Door de overheid zijn maatregelen i.v.m. Corona rondom sportparken opgelegd. 
De nieuwe maatregelen van de overheid zijn: 
Georganiseerd en begeleid sporten en bewegen voor kinderen en jongeren tot en 
met 18 jaar is toegestaan. 
 
1.  Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten 
 sporten. 
2.  Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten 
 sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. 
3.  Iedereen vanaf 19 jaar mag buiten sporten met elkaar, maar met 1,5 meter 
 afstand ertussen. 
 
Daarnaast: 
 Zijn wedstrijden niet toegestaan. 
 Is het gebruik van gezamenlijke kleedkamers of douches ook niet toegestaan. 
 
Er wordt handhavend opgetreden als: 
1.  Bovenstaand niet wordt nageleefd.  
2.  De 1,5 meternorm niet wordt nageleefd. 
 
Bij overtreding van bovenstaande geldt voor de vereniging een boete van €4000. 

Westerbeekse Boys stelt jubileumfeest uit 

vanwege Corona-virus 
Westerbeekse Boys heeft het jubileum ter ere van het 50-jarig bestaan 

uitgesteld vanwege het Corona-virus.  Westerbeekse Boys zou op 11 juli 

uitgebreid stilstaan bij haar 50ste verjaardag. Die is officieel op  1 juli. Zo 

stonden er onder meer jeugdactiviteiten en een feestavond op het program-

ma. Het jubileum zal in 2021 alsnog worden gevierd op een nader  

te bepalen datum.  

Westerbeekse Boys zoekt heren 
 

Westerbeekse Boys bestaat op 1 juli 2020 50 jaar. 

Om komend seizoen te kunnen voetballen zijn we met spoed op zoek 

naar heren. 

Westerbeekse Boys voetbalt zijn wedstrijden in de 6e klasse reserve 

en de thuiswedstrijden worden op zondag om 10:30 uur gespeeld op 

het sportpark D’n Twist te Westerbeek. 

Westerbeekse Boys wil graag nog meer heren bij de club begroeten. 

Om hiervoor in aanmerking te komen moet je ouder zijn dan 18 jaar en zin hebben om zon-

dagochtend een lekker en gezellig potje te voetballen. 

Nog nooit gevoetbald? Geen probleem. Op de trainingsavond van Westerbeekse Boys hel-

pen wij jou graag bij het verwerven van de juiste skills. 

Of heb je een voetbalverleden!! Dan pas je perfect bij Westerbeekse Boys en brengen we jou 

zo weer op het oude niveau. 

Lijkt het jou leuk om bij Westerbeekse Boys te voetballen, dan ben je woensdagavond 27 

mei om 20:15 uur van harte welkom op Sportpark D’n Twist aan de Beekstraat voor een 

gezellige en leuke training. 

Voor meer info: Westerbeekseboys@gmail.com 

50 

JAAR 
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vr 29 mei Bestuursvergadering KBO 

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 

wo 1 jul 50 jaar vv. Westerbeekse Boys 

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 

za 9 jan Prijsuitreiking Kwizzut 


