
 

 

• 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: 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, brand-
weer,  
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  

ALLERHEILIGEN, ALLERZIELEN…..ONZE DIERBAREN HERDACHT 

Vieringen 
Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u naar de websi-

te: www.mmvdk.nl 

 

32ste Zondag door het jaar. 

Weekend 7/8 november: geen viering in Westerbeek. 

 

33ste Zondag door het jaar. 

Weekend 14/15 november: geen viering in Westerbeek.  

Voedselbank 

vraagt pasjes voor 

gratis vegetarisch 

eten 
 

  

Voedselbank Nederland roept 

mensen die meespelen met de 

Postcodeloterij op hun pasje 

voor gratis vegetarische maaltijden te doneren aan de voedsel-

bank. (Actie geldt tot 15 november) 

Het gaat om pasjes die bij de Albert Heijn goed zijn voor € 12,50  

aan vegetarische producten. Veel mensen moeten nogal ver  

reizen om hiervan gebruik te maken. In veel gevallen blijft het 

pasje dan ongebruikt. Daarnaast zijn er mensen die niet van vege-

tarisch voedsel houden en daarom al evenmin gebruik maken van 

dit leuke aanbod van de Postcodeloterij.  

Daarom roept Voedslebank Nederland mensen, die het pasje niet 

gebruiken, dan ook op om het te doneren aan de Voedselbank. 

Als mensen hun pasje hebben geactiveerd (dit is wel belangrijk!) 

via de website www.vegafavorieten.nl, kun je 

dit pasje inleveren op Stevensstraat 82 

(Frans Giesbers, brievenbus mag ook). Wij 

zorgen ervoor dat deze dan op de goede plaats 

terecht komen. 

Heel hartelijk dank namens 

Voedselbank Nederland. 
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di 27 okt Kledinginzameling ‘De Zonnewijzer’ 

  19.00 u - 21.00 u (Sportpark) 

wo 28 okt Kledinginzameling ‘De Zonnewijzer’ 

  8.30 u - 10.30 u (sportpark) 

vr 30 okt Bestuursvergadedring KBO 

ma 9 nov S1W vergadering DB 

wo 11 nov ‘Samen eten’ bij Dinges 

vr 13 nov JOW 

za 14 nov 14e van de 11-bal CSTT 

za 21 nov inzameling oud papier 

vr 27 nov Bestuursvergadering KBO 

wo 9 dec ‘Samen eten’ bij Dinges 

vr 11 dec JOW 

ma 14 dec S1W vergadering DB 

za 19 dec inzameling oud papier 

wo 23 dec Kerstconcert Metropeelorkest 

vr 8 jan JOW 

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 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
 

Het junioren– en seniorenvoetbal ligt er momenteel uit, als gevolg 

van verscherpte maatregelen omtrent de Corona! 

NIEUW BIJ 

KOFFIEHUUS ONS 

MOE IN OPLOO 
 

Afhaal mogelijkheden 

van een lunch en diner  

van donderdag t/m zondag. 

 

Reserveren is gewenst. 

Interesse voor andere dagen neem dan 

contact met ons op. 

06-12881122 

 

www.koffiehuus-onsmoe.nl 
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NIEUWSBRIEF 
Informatie of vragen via: secretariaat@samen1westerbeek.nl 

Website: www.samne1westerbeek.nl   

 

Enquête voor inwoners over samenwerking 
met gemeente Land van Cuijk. 

 
Half november start een online enquête voor de inwoners van de toekomstige ge-
meente Land van Cuijk. Gevraagd wordt onder andere wat inwoners belangrijk vin-
den in hun dorp en hoe zij met de gemeente willen samenwerken. Voor deze en-
quête gaan inwoners half november naar www.gemeentelandvancuijk.nl.  
 
Dit is een van de activiteiten om inwoners te betrek-
ken bij het zo goed mogelijk inrichten van de ge-
meente Land van Cuijk. Burgemeester Antoine Wal-
raven van de gemeente Mill en Sint Hubert: “We 
hebben gekozen om samen een grotere gemeente te 
vormen, omdat deze grootte ons meer slagkracht 
geeft. Maar vanaf het begin hebben we ook gezegd: 
we doen het op zo’n manier, dat de 29 dorpen cen-
traal staan en we dicht bij onze inwoners blijven”.  
 
Wethouder Bouke de Bruin, gemeente Boxmeer: “En dat betekent ook ruimte ge-
ven aan alle goede energie die er in dorpen en inwoners zit. We willen de nieuwe 
gemeente zo inrichten, dat er een goed klimaat is voor initiatieven van dorpen, ver-
enigingen en individuele inwoners”.  
De informatie die met de enquête wordt opgehaald, is onderdeel van het advies 
over het inrichten van de nieuwe organisatie aan de gemeenteraad en het manage-
ment. Ook wordt deze ingezet om te kijken op welke manier inwoners hier verder 
over mee willen praten, denken en doen. Onder andere tijdens bijeenkomsten, als 
de coronamaatregelen dit weer toelaten. 
Deze week gaat de campagne van start, waarin inwoners van een groot aantal dor-
pen van de gemeente Land van Cuijk vertellen waarom zij het belangrijk vinden 
mee te praten, te denken en te doen. Burgemeester Antoine Walraven en wethou-
der Bouke de Bruin starten de campagne met een videoboodschap. (zie 
www.gemeentelandvancuijk.nl) 
 
 

Op verzoek van diverse inwoners, waaronder ook hondenbezitters: 
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