
 

 

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

Houd afstand ...........blijf gezond! 

Vieringen  
Vieringen van de Parochie Maria Moeder van de Kerk.  

De weekendvieringen worden in de deelparochies St. Anthonis, Over-

loon( te volgen op L.v.C. T.v. 10.30 uur )  en (mogelijk) Oploo met ingang 

van 14 juni hervat. Wel even aanmelden i.v.m. maximaal aantal perso-

nen. In de overige deelparochies wordt weer gestart na 1 juli. 

Het hervatten van de vieringen, zal gepaard gaan met concrete maatre-

gelen die in het kerkgebouw dan gelden. 

Contactpersoon Westerbeek, Martien van den Oever  tel. 384236    

AANDACHTSPUNTEN KERKGANGERS 
M.B.T. VIERINGEN VANAF 1 JUNI 2020 
 
Beste parochianen, 
 
zoals u ongetwijfeld heeft vernomen, hebben de bisschoppen in samenspraak 
met de overheid bepaald dat er per 1 juni aanstaande een verruiming plaats 
vindt van de huidige maatregelen ten aanzien van publieke liturgische vie-
ringen. 
Deze versoepeling is echter gebonden aan een aantal beperkingen; deze zijn 
vervat in een drietal protocollen. Wat gaat dit voor u in de praktijk beteke-
nen?  
 

Toegangsbeleid 
Vanaf 1 juni geldt een maximum van 30 aanwezigen (wordt vanaf juli 

mogelijk verhoogd naar 100). In sommige deelparochies zal dit aan-
tal geen probleem opleveren, elders is het wellicht zaak om tijdig te 
komen. Misschien zal het ook mogelijk zijn om via een plaatselijke 
contactpersoon een plekje te ‘reserveren’.  

 
Gebruik gel 
Iedere bezoeker dient bij binnenkomst de handen te ontsmetten met gel. 

Ook wordt aan u gevraagd of u geen relevante gezondheidsklachten 
heeft. 

 
Looproute en zitplaats 
U wordt verzocht om zich te houden aan de aanwijzingen hoe u naar uw 

zitplaats gaat. De plaatsen in de banken zullen gemarkeerd zijn, zodat 
er voldoende tussenruimte is.  

 
Collecte 
Er wordt geen mandje doorgegeven of opgehaald, dit zal bij de in- of uit-

gang geplaatst worden.  
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Communie 
U kunt – met voldoende tussenruimte - de hostie op de hand ontvangen, of desgewenst op een schone 

zakdoek of in een pyxis (hostiedoosje) en met maximale afstand tot de priester (arm uitstrekken 
s.v.p.).  

 
Afstand  

Ook bij het opsteken van kaarsen s.v.p. de nodige afstand in acht nemen. 
 

Misintenties 

U kunt weer misintenties opgeven voor vieringen vanaf het weekend van 13/14 juni. 

 Alpe d’HuZes  
 
Beste dorpsgenoten, 
  
Het nieuws dat Alpe d’HuZes dit jaar vanwege de coronacrisis niet doorgaat kwam voor ons 
niet meer als een verrassing. Toch raakt het ons.   
We leefden met ons hele team van 30 deelnemers erg toe naar een bijzondere week op die 
Franse berg om de droom van Ellen en haar hartsvriendin Geneviéve waar te maken. 
Wij zullen op 4 juni 2020 met ons team op gepaste wijze invulling geven aan deze dag. 
  
De deelname aan de Alpe d’HuZes is verplaatst naar donderdag 3 juni 2021! 
Dit betekent dat wij een jaar langer de tijd hebben om ons voor te bereiden op deze geweldige 
uitdaging. We blijven trainen en zullen ook doorgaan met het inzamelen van geld zodat er 
nog meer onderzoek kan plaatsvinden om 
deze vreselijke ziekte een halt toe te roepen. Met ons gehele team hebben we inmiddels ruim 
€ 103.000 opgehaald en daar zijn we heel trots op. 
Onze actiepagina’s met jullie donaties blijven “open” staan en de donaties gaan mee naar 
2021! 
  
Wij willen jullie bedanken voor jullie donaties, lege flessen, kopen van de kerstbomen, worsten-
broodjes en t-shirts, voor jullie mentale steun en mooie woorden. 
Dit doet ons enorm goed. We voelen weer waar een klein dorp samen sterk in kan zijn! 
Wil je ons blijven volgen? Leuk! Dat kan via deze 
link:  www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/BIGChallenge25EllenonzeTopper 

We houden jullie via het Dorpsjournaal ook op de hoogte. 

  
Blijf gezond en zorg goed voor elkaar! 
  
Groeten, 
Arnold Reichert, Joost van Katwijk en Marcel van den Oever 

http://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/BIGChallenge25EllenonzeTopper
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NIEUWSBRIEF 
Informatie of vragen via: secretariaat@samen1westerbeek.nl 

Website: www.samne1westerbeek.nl   

UW DORPSONTWIKKELINGSPLAN. 
 

Werkgroepen hebben de afgelopen maanden hard ge-
werkt en er voor gezorgd dat de projecten onder het 
Dorpsontwikkelingsplan (DOP) bij de gemeente zijn 
ingediend. Aan de hand van criteria toetst de gemeen-
telijke projectgroep 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 toekomstbestending maken van 
diverse zaken in Westerbeek. 
 

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? Reu-
vers Bouw kan bij de gemeente een verzoek indienen voor een starterstarief voor 
de grond, samen met een starterslening kan dit wellicht mogelijkheden bieden 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 wor-
den. We gaan ons focussen op het creëren van een modern en goed gefaciliteerd 
gemeenschapshuis. Het gemeenschapshuis als middelpunt geeft mensen de gele-
genheid om anderen te ontmoeten en om op die manier actief betrokken te blijven 
bij het wel en wee van de gemeenschap. 
EVENEMENTENTERREIN ’T HEITJE 
“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 project is in beginsel be-
doeld voor de verenigingen die vallen onder Stichting Westerbeek 
Actief. Daarnaast is het project bedoeld voor iedere vereniging die, 
mede naar aanleiding van het project, interesse heeft om het evene-
mententerrein te gebruiken voor hun activiteiten. 
 
KRUISBEELD LOONSEWEG 
Namens de inwoners van ons mooie dorp Westerbeek doen wij een 
beroep op de gemeente Sint Anthonis. Wij hebben een droom. De 
verwerkelijking van die droom draagt bij aan schoonheid en verbon-
denheid 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 verfraai-
en met een modern kruisbeeld, wat de toevallige passant aan het 
denken zal zetten. Een kruisbeeld als kunstvoorwerp met een ver-
wijzing naar de oorlog, zoals die in onze regio is gevoerd. 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samne1westerbeek.nl
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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 

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 


