
 

 

• 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  

PRETTIGE VAKANTIE, VOOR NU EN STRAKS 

Vieringen  
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) 

 

16de zondag door het jaar. 

Weekend 18/19 juli: geen viering in Westerbeek. 

 

17de zondag door het jaar. 

Weekend 25/26 juli: geen viering in Westerbeek. 

OUD PAPIER ZATERDAG 18JULI 

Zaterdag 18 juli tussen 9.00 uur en 12.00 uur kan het pa-

pier worden ingeleverd bij de containers nabij het sport-

park! Vriendelijk verzoek: 

De containers staan er, echter zonder medewerkers. 

Deponeer het papier zelf in de container, zover mogelijk 

naar voren! Bij voorbaat dank! 

Poetshulp kerk Westerbeek 
Op zaterdag 8 augustus is er weer een viering in  de kerk van 

Westerbeek. 

Het zou mooi zijn om de kerk van binnen even een poets beurt te 

geven . Bevoordeeld in de laatste week juli of de eerste week in 

augustus. 

Het zou fijn zijn, als een aantal mensen bereid is, ons te komen 

helpen.  

Je kunt je melden bij  Martien van den Oever. Tel  0485 384236.  

OUD IJZER 
Afgelopen zaterdag haalden de Westerbeekse Boys en het Metro-

peelorkest oud ijzer op. 

Wij bedanken alle medewerkers/-sters voor de hulp. 

BEDANKT:  familie Verstraaten voor de opslag van het ijzer en de 

personen die auto, tractor, wagens en shovel beschikbaar stelden. 

Alle gevers van oud ijzer ook heel veel bedankt! 

Hiep, hoi, 

vakantie 
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NIEUWSBRIEF 
Informatie of vragen via: secretariaat@samen1westerbeek.nl 

Website: www.samne1westerbeek.nl   

Afgelopen woensdag 8 juli hebben wij met een afvaardiging van 
het bestuur van de Dorpsscoöperatie kennis gemaakt met Burge-
meester Marcel Fränzel van de gemeente Sint Anthonis. In ver-
band met corona was deze ontmoeting enkele malen uitgesteld. 
Eerst een kopje koffie bij café Dinges om daarna een wandeling 
te maken door ons dorp. Onder de paraplu ontstond al snel een 
goed en open gesprek en tijdens de wandeling zijn veel punten 
aan de orde gekomen en heeft veel informatie over Westerbeek 
gekregen. De looproute ging als volgt: 
 

Kerkstraat: Café Dinges. 
 
Koehardstraat: dorpsommetje / picknicktafel. 
 
Den Eik: bouw van de jongerenwoningen. 
 
Beekstraat: privatisering sportveld en onderhoud; begrazingsweide en het moge-
lijk maken van woningbouw; vrij liggende kavels voor woningbouw. 
 
Schoolstraat: collectief zonnedak op de gymzaal; BSO en peuterspeelzaal De Be-
zige Bijtjes; basisschool met rond de 80 leerlingen; aanpassing van de speelplaats; 
aanleg van een pannaveldje (Vitale Kernen); Gemeenschapshuis De Schans met al 
zijn verenigingen; het vele vrijwilligerswerk; DOP: toekomstbestendig maken van 
De Schans; podium en geluidsinstallatie Metropeel Orkest (Vitale Kernen). Ste-
vensstraat: evenemententerrein ’t Heitje in beheer van SWA; ontwikkelingen en 
tot stand komen van het clubgebouw; schaatsbaantje; paasvuur; activiteiten van 
Boezels, GRAS, Twisse Dorsers en rijvereniging De Peelruiters; DOP: Toekomst 
Evenemententerrein `t Heitje aanvraag van SWA; trots van Westerbeek het Peel-
plein en de kerk; Peelhof en de huiskamer; DOP: Nieuw kruisbeeld aan de Loon-
seweg; boekenkast en watertappunt d’n Twist. 
Na deze waardevolle ochtend schoof onze burgemeester aan bij de gasten van Sa-
men Eten. Tussendoor maakte hij kennis met de gasten. De burgemeester gaf aan 
dat hij van Westerbeek een goed beeld heeft gekregen en dat de inwoners trots 
mogen zijn. Wij kunnen terugkijken op een mooie kennismaking met de burge-
meester. 

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

