
 

 

• 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. 27    28 juni - 4 juli 2020 

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

1 juli 1970– 1 JULI 2020 50 JAAR WESTERBEEKSE BOYS 

Vieringen  
De weekendvieringen in de onze Parochie. 

(zie Binding pagina 13)   

Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u naar de 

website: www.mmvdk.nl. 

Het hervatten van de vieringen, zal gepaard gaan met concrete 

maatregelen die staan in de Binding .(pagina 7) 

 

                                13de zondag door het jaar. 

Weekend 27/28 juni: geen viering in Westerbeek. 

 

                                 14de zondag door het jaar. 

Weekend 4/5 juli:  geen viering in Westerbeek.  

G r e n z e n l o o s  v e r l i e f d  o p  j o u  
 

Sepp 

               Achten 
Vincent & Evelien 

Trotse broer Mees 
Hondsbergweg 6 / 5843 AT Westerbeek 

 
Van harte gefeliciteerd! 

 

Beste dorpsgenoten, 

 

na bijna 60 jaar met veel plezier op de 

Loonseweg gewoond te hebben, gaan 

wij verhuizen. Ons nieuwe adres is 

Rondsel 2, 5841 BK  Oploo. 

 

Groetjes, 

Jan en Dina Timmermans  
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NIEUWSBRIEF 
Informatie of vragen via: secretariaat@samen1westerbeek.nl 

Website: www.samne1westerbeek.nl   

WEER “SAMEN ETEN” VANAF 8 JULI a.s. 

Na maanden van geen mogelijkheden i.v.m. het co-
rona-virus, worden de deuren weer opengezet voor 
de gasten die samen willen eten. Werkgroep Zorg 
en Welzijn heeft alle deelnemers benaderd en die 
geven aan er weer zin in te hebben. Op gepaste af-
stand is het vanaf woensdag 8 juli 12:00 uur weer 
genieten van een heerlijke maaltijd en gezellig bij-
praten. 

In samenwerking met Berry en Marie-José is er elke 
tweede woensdag van de maand “samen eten”. Berry en Marie-José verzorgen dan 

een 3-gangen diner voor een bedrag van € 9,- per persoon 
(exclusief drank). Het diner wordt om 12:00 uur geserveerd. 
Voor de deelnemers is het gezellig om eens niet alléén thuis, 
maar samen met anderen eten. Het zou fijn zijn dat nieuwe 
deelnemers aansluiten. U bent van harte welkom. Opgeven 
voor het “samen eten” kan bij Mia Baltussen (383341) of Ria 
van der Heijden (384525). Ook kunt u dan bijzonderheden zo-
als dieet of vormen van allergie doorgeven. 

In 2020 ook “samen eten” op de volgende woensdagen: 12 augustus, 9 september, 
oktober vervalt, 11 november en 9 december. 

 

Westerbeek maakt kennis met burgemeester Marcel Fränzel 

Op 15 november 2019 is de heer Marcel Fränzel benoemd 
tot nieuwe (waarnemend) burgemeester van de gemeente 
Sint Anthonis. Burgemeester Fränzel heeft aangegeven 
graag nader kennis te willen maken met de dorpen in onze 
gemeente. Daarvoor wil hij een informeel bezoek brengen 
aan Westerbeek en daar in verband met corona in gesprek 
gaan met een klein groepje vertegenwoordigers. Doelstel-
ling van het bezoek is het krijgen van een goed beeld van 
Westerbeek en van de onderwerpen die daar momenteel 
spelen. Marcel Fränzel komt op woensdag 8 juli a.s. om 
10.30 uur naar Westerbeek. De ontvangst is in café Din-
ges en voor de kennismaking is ca. 1½ uur uitgetrok-
ken.  Onderwerpen die tijdens het bezoek aan de orde 

kunnen komen zijn bijvoorbeeld: de trotspunten van het dorp en de lopende pro-
jecten van ons dorpsontwikkelingsplan. Aan het krijgen van een goed beeld van 
Westerbeek draagt natuurlijk ook een dorpswandeling bij. 

 

Website luchthavenbesluit militaire vliegbases 

waaronder "De Peel" 

Onlangs ging de website live waarop geïnteresseerden uiteenlopende informatie 
kunnen vinden over het onderwerp Luchthavenbesluit (LHB) voor militaire vliegba-
ses. Reden hiervoor is dat informatie over dit specifieke thema meer toegankelij-

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samne1westerbeek.nl
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ker, overzichtelijker en makkelijk vindbaar moet zijn. Daar 
is behoefte aan zo lieten belanghebbenden en omwonenden 
van vliegbasis weten waar LHB-procedures lopen.  

Informatie over LHB is vaak ingewikkeld en verspreid be-
schikbaar. De site zet aan tot een centrale plek waar begrij-
pelijke informatie te vinden is, maar waar ook vragen ge-
steld kunnen worden. De website is terug te vinden via: 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/
luchthavenbesluit-de-peel. 

 

SPORTVELD 

Het sportveld is in de afgelopen weken geverticuteerd, 
bezand, belucht (25 cm diep) en doorgezaaid. Het ligt er 
weer prima bij. S1W wenst iedereen veel sportplezier en 
veel succes in het nieuwe seizoen.. 

 

 

FOLDERS. 

Na de terrassen zijn vanaf maandag 15 juni ook de campings 

weer helemaal open en daarom hebben wij de folders van ons 

dorpsommetje bij café Dinges en enkele mini-campings neerge-

legd. Veel wandelplezier! 

 

Woningbouw aan Den Eik 

 

 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel
https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel
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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 

wo 8 jul ‘Samen eten’ bij Dinges 

ma 13 jul S1W vergadering DB 

za 18 jul inzameling oud papier 

vr 31 jul Bestuursvergadering KBO 

ma 10 aug S1W vergadering DB 

wo 12 aug ‘Samen eten’ bij Dinges 

za 15 aug inzameling oud papier 

vr 28 aug Bestuursvergadering KBO 

wo 9 sep SociaalCultureleDag KBO 

wo 9 sep ‘Samen eten’ bij Dinges 

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 11 nov ‘Samen eten’ bij Dinges 

wo 18 nov Kienen KBO 

za 21 nov inzameling oud papier 

za 21 nov Herfstdiner KBO 

vr 27 nov Bestuursvergadering KBO 

wo 9 dec ‘Samen eten’ bij Dinges 

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 


