
 

 

 Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

 E-mail: fra.giesbers@gmail.com 

Colofon 

Het dorpsjournaal wordt uitgegeven 

door Dorpscoöperatie 

“Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretariaat@samen1Westerbeek.nl 

 

Kopij inleveren: 

Vóór zondag 19:00 uur  

Via emailadres: 

fra.giesbers@gmail.com 

 

Het dorpsjournaal is een 

mededelingenblad 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 

kopij. 

Het dorpsjournaal wordt ook 

gepubliceerd op www.kbo-

westerbeek.nl en www.s1w.nl 

Kosten voor plaatsing van 

advertenties 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 

bankrekeningnummer:  

NL35RABO0140220879 t.n.v. S1W 

Bezoek-/Postadres PMMvdK:  
Lepelstraat 13a 5845 BK  
SINT ANTHONIS Tel.nr.: 471246 
www.parochiemariamoedervandekerk.nl  
E-mail: secretariaat@mmvdk.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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Vieringen 

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

MAANDAG 24 AUGUSTUS OPENING PANNAVELD 

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) 

 

20ste  zondag door het jaar. 

Weekend 15/16 augustus: geen viering in Westerbeek. 

 

21ste  zondag door het jaar. 

Weekend 22/23 augustus: geen viering in Westerbeek.                          

OUD PAPIER ZATERDAG 15 AUGUSTUS 

Zaterdag 15 augustus tussen 9.00 uur en 12.00 uur kan 

het papier worden ingeleverd bij de containers nabij het 

sportpark! Vriendelijk verzoek: 

De containers staan er, echter zonder medewerkers. 

Deponeer het papier zelf in de container, zover mogelijk 

naar voren! Bij voorbaat dank! 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 

Voetbalkalender jeugd 
 

Start trainingen                                maandag 17 augustus 2020 

Aftrapbijeenkomst JO7 t/m JO19    zaterdag 22 augustus 2020 

1e Bekerwedstrijd JO13 t/m JO19  zaterdag 29 augustus 2020 

2e Bekerwedstrijd JO13 t/m JO19  zaterdag 5 september 2020 

Start competitie JO7 t/m JO12         zaterdag  5 september 2020 

3e Bekerwedstrijd JO13 t/m JO19  zaterdag 12 september 2020 

Start competitie JO13 t/m JO19      zaterdag 19 september 2020 
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Ook Kiwanisclub Land van Cuijk helpt pannaveldje 
 

Het bijna zover, het pannaveldje in Westerbeek wordt werkelijkheid. 

Dankzij de sponsors, die het laatste gat gedicht hebben. Waaronder Kiwanisclub Land van 

Cuijk, met een hele mooie bijdrage.  

 

Kiwanisclub Land van Cuijk bestaat uit een groep enthousiaste mensen die door het 

opzetten en uitvoeren van activiteiten geld bijeenbrengt dat vervolgens gedoneerd wordt 

aan goede doelen.  

„Om die financiën te vergaren organiseert de club doorgaans jaarlijks één of twee grote 

evenementen: de Haringparty in Cuijk en het evenement „Muziek in de Maïs‟ in Haps‟, 

aldus de Kiwanisclub.  Met de opbrengst van deze evenementen wordt jaarlijks het nodige 

ondersteund. De club wil graag iets betekenen voor de samenleving en in het bijzonder de 

jeugd in de regio. Of nog beter: bijdragen aan een verbetering voor de leefomgeving voor de 

jeugd die daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden.  

Waarbij niet altijd volstaan wordt met het doneren van een geldbedrag.  Want ook dat is 

Kiwanis: zélf behoorlijk de handen uit de mouwen steken, door bijvoorbeeld met 

bovengenoemde activiteiten de benodigde financiën te verwerven of te helpen met de 

realisatie van projecten die door de club mogelijk gemaakt zijn.  

 

„Wij een feest, zij een feest‟ redeneert de club daarbij. Zodat op de vraag die soms gesteld 

wordt: „krijgen we deze bijdrage nou allemaal voor niks?‟ met een gerust hart geantwoord 

kan worden: „Inderdaad, dit krijgt u allemaal voor niks. En Kiwanisclub Land van Cuijk 

heeft het graag gedaan!‟ 
 

 
 

 
 

 

Verenigingen die een mooi bedrag van „Muziek in de Maïs 2019‟ mochten 



 

 

NIEUWSBRIEF 
Informatie of vragen via: secretariaat@samen1westerbeek.nl 

Website: www.samne1westerbeek.nl   
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wo 12 aug „Samen eten‟ bij Dinges 

za 15 aug inzameling oud papier 

*ma 24 aug opening Pannaveld bij De Zonnewijzer 

vr 28 aug Bestuursvergadering KBO 

wo 9 sep SociaalCultureleDag KBO 

wo 9 sep „Samen eten‟ bij Dinges 

vr 11 sep JOW 

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 

vr 9 okt JOW 

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 

vr 13 nov JOW 

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 

vr 11 dec JOW 

ma 14 dec S1W vergadering DB 

wo 16 dec Kienen KBO 

vr 18 dec Kerstviering KBO 

za 19 dec inzameling oud papier 

wo 23 dec Kerstconcert Metropeelorkest 

zo 27 dec Kwizzut Oploo/Westerbeek 

vr 8 jan JOW 

za 9 jan Prijsuitreiking Kwizzut 

vr 19 feb JOW Fruitactie 

vr 12 mrt JOW 

vr 9 apr JOW 

zo 2 mei JOW 

vr/za 4/5 jun JOW overnachting 

vr 9 jul JOW 

ACTIVITEITEN-KALENDER   * nieuwe activiteit 

CAMPAGNE KERNENDEMOCRATIE 
 

In de gemeente Land van 
Cuijk staan straks de dorpen 
centraal: groter, maar toch 
juist dichterbij, is het motto. 
We naderen daarmee een 
tijd waarin inwoners nog 
meer mee kunnen denken 
over de ontwikkeling van 
hun dorp én de gewenste 
samenwerkingsvorm hierbij. 
Met een campagne tonen 
betrokken inwoners aan hun 
dorp dat zij enthousiast zijn 
om deze kans te benutten. 
Door aan te geven dat ze 

tijdens een bijeenkomst of online mee gaan denken over de gewenste 
samenwerkingsvorm en dat wat voor hun dorp of wijk belangrijk is. 
De exacte invulling van kernendemocratie, hoe de samenwerking tussen 
gemeenschap en gemeente eruit gaat zien, ontstaat dus in een latere fase. Voor nu 
gaat het erom dat de dorpen op tijd weten dat een belangrijke kans nadert: 
 

“Ik wil meedenken over en voor mijn dorp, jij toch ook?” 
 
Aanmelden: secretariaat@samen1westerbeek.nl 

“Ik wil meedenken 

over en voor mijn 

dorp, jij toch ook?” 

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

