
 

 

• Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

• E-mail: fra.giesbers@gmail.com 

Colofon  

Het dorpsjournaal wordt uitgege-

ven door Dorpscoöperatie 

“Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretari-

aat@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 

kopij. 

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  

50e jaargang  no. 19  9 mei-15 mei 2021 

Vieringen  

Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u 

naar de website: www.mmvdk.nl 

 

6de Zondag van Pasen. 

Zaterdag 8 mei 19.00 uur: Eucharistieviering in Westerbeek. 

Jaarget. Trien van Kempen – Pluk    Int. Piet van Kempen. 

Jaarget. Toos Barten – Bernards. 

Int. Overl. ouders Hendriks – Vogelsangs – Claessens en kin-

deren. 

Int. Overl. fam. van Lankveld – Hack en broer Piet.   

Int. Piet van Densen en Cisca van Densen – Cremers. 

 

Lector: Carla Verhoeven. 

Hemelvaart  

Donderdag 13 mei: geen viering in Westerbeek. 

Weekend 15/16 mei: geen viering in Westerbeek. 

Bakker van de Ven, bezorger Karien      06-82857330  

NIEUWSBRIEF 
secretariaat@samen1westerbeek.nl 

www.samen1westerbeek.nl 

DINSDAG 4 MEI 

DODENHERDENKING 
 

Burgemeester Marcel Fränzel staat dit jaar op 
dinsdag 4 mei 2021 in ieder dorp van de gemeente 

stil bij oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, maar 

zeker ook bij slachtoffers gevallen in recentere conflicten. 
De kransen namens het gemeentebestuur en inwoners worden 
dit jaar in Stevensbeek gelegd en bij het herdenkingsmonu-

ment in de overige dorpen een bloem-
stuk. 

Bij de oorlogsgraven legt de burge-
meester samen met leden van de 
dorpscoöperatie, defensie en voorzit-

ter van de veteranenvereniging bloe-
men. 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samen1westerbeek.nl
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Hallo, 

Zoals de meeste van jullie wel zullen weten ben ik (Frank Jans) 

sinds september 2019 gestopt met mijn kapsalon "Frank 's 

Haarmode" 

Momenteel ben ik werkzaam in de zorg waar ik veel voldoening 

uit haal. 

Echter mijn passie voor het kappersvak blijf ik toch behouden, 

daarom heb ik er voor gekozen om beide jobs te gaan combine-

ren. 

Vanaf 1 mei bent u van harte welkom op woensdag en vrijdag 

voor alle kappersbehandelingen! 

Mijn salon bevind zich op de eerste verdieping dit i.v. m mobili-

teit! 

Afspraken kunnen gemaakt worden vanaf dinsdag 14.00 uur omdat ik op maandag en 

dinsdag werkzaam ben op een andere locatie. 

mijn nieuwe adres is: 

Frank "de Kapper" 

Pelmolen36, 5841 BD Oploo 

Tel: 06-18145722. Tot ziens 

Inlooptrainingen - Voetbal 
ook mee!! 

Vanaf woensdag 5 mei organiseert de geza-
menlijke jeugdafdeling van Excellent, SVS en 
Westerbeekse Boys voetbal-
inlooptrainingen voor kinderen. Wil je kennis-
maken met voetbal kom dan ook. Samen met 
de jongens en meisjes die al lid zijn gaan we 
gezamenlijk een uurtje voetballen. Doe sport-

kleding aan; het is niet erg als je nog geen voetbalschoenen hebt. Kinderen van 8 jaar en jon-
ger trainen op woensdag van 18:15 tot 19:15 uur in Oploo; andere leeftijden trainen op andere 
momenten. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
  
Om, zeker in deze coronatijden, alles goed voor te bereiden vragen we je wel even van te vo-
ren aan te melden via jeugdsecretariaat-wedstrijden@vvexcellent.nl. Vermeld in dit bericht in 
elk geval je naam, leeftijd en telefoonnummer. Voor meer info kun je contact opnemen met 
Conny Verhoeven van de Westerbeekse Boys. 

Help de wilde bijen in Sint Anthonis weer 
Ook dit jaar kunt u de wilde bijen weer helpen. Vraag een zakje 

gratis meerjarig bijenmensgel bij de gemeente aan en strooi vervol-

gens de bloemzaadjes in deze periode van het jaar uit. Drie jaar op 

rij is door Universiteit Wageningen het effect gemeten van de ingre-

pen die gemeente Sint Anthonis doet om de begroeiing in bermen 

aan te laten sluiten op de behoefte van de wilde bijen andere bestui-

vers. En dat effect blijkt positief te zijn dus doe vooral mee. 

Stuur een mailtje met uw naam en adres 

naar communicatie@sintanthonis.nl en u krijgt het gratis zakje bij-

enmengsel thuis gestuurd. 

mailto:jeugdsecretariaat-wedstrijden@vvexcellent.nl
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Beste inwoners van Westerbeek e.o. 
 
Ook dit jaar vindt er weer een kledinginzame-
lingsactie van Bag2School plaats. De op-
brengst van de kledinginzamelingsactie komt 
geheel ten goede aan de leerlingen van ba-
sisschool de Zonnewijzer. 
De oudervereniging van basisschool de Zon-
newijzer zal de kleding inzamelen op: 
• Dinsdag 18 mei 2021 van 19:00u tot 
20:30u 
• Woensdag 19 mei 2021 van 08.30u tot 
10.30u 
 
Breng uw zakken alstublieft naar Sportpark 
d'n Twist en help ons om samen een fantasti-
sche inzameling neer te zetten!  
 
Vanwege de huidige maatregelen rondom het 
Covid-19 virus vragen we u om de (plastic) 
zakken goed afgesloten aan de poort van het 
sportpark af te zetten op bovenstaande da-
gen en tijden. 
 
 
"Spelregels" : 
Wat mag wél ingezameld worden: 
• Goede kwaliteit tweedehands kleding 
• Lakens 

• Dekens 
• Gordijnen 
• Knuffelbeesten 
• Schoenen (per paar aan elkaar geknoopt) 
• Riemen / ceintuur 
• Handtassen 
 
 
Wat mag niet ingezameld worden: 
• Vuile en natte kleding 
• Gescheurde of beschadigde kleding 
• Enkele schoenen 
• Afgeknipt materiaal 
• Matten 
• Tapijten 
• Kussens 
• Dekbedden 
• Snuisterijen 
• Bedrijfskleding  
 
 
Met vriendelijke 
groet, 
 
Oudervereniging 
de Zonnewijzer 

ma 10 mei Dagelijks bestuur S1W 

za 15 mei inzameling oud papier 

wo 19 mei Kledinginzameling 

  ‘De Zonnewijzer’ 

vr/za 4/5 jun JOW overnachting 

ma 14 jun Kwartaaloverleg S1W 

za 19 jun inzameling oud papier 

vr 9 jul JOW 

ma 12 jul Dagelijks bestuur S1W 

za 17 jul inzameling oud papier 

za 21 aug inzameling oud papier 

ma 13 sep Dagelijks bestuur S1W 

za 18 sep inzameling oud papier 

ma 11 okt Dagelijks bestuur S1W 

za 16 okt inzameling oud papier 

ma 8 nov Kwartaaloverleg S1W 

za 20 nov inzameling oud papier 

ma 13 dec Dagelijks bestuur S1W 

za 18 dec inzameling oud papier 
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NIEUWSBRIEF 
secretariaat@samen1westerbeek.nl 

www.samen1westerbeek.nl 

Extra nieuwsbrief Vrijwilligerspunt Sociom 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
(WBTR) 
Verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 
2021 voldoen aan de nieuwe wet WBTR, de Wet bestuur en toe-
zicht rechtspersonen. Het is belangrijk hierop voorbereid te zijn. 

Wij zijn er om jullie hierbij te helpen! 
Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt: ‘Het wetsvoorstel geeft vorm aan 
een professionaliseringsslag bij verenigingen en stichtingen. De noodzaak hiervan 
is gebleken na een aantal incidenten.’ Met incidenten bedoelt men financiële pro-
blemen, zelfverrijking van bestuurders, fraude en diefstal. De wet stuurt op het 
vastleggen van basisregels voor bestuur en toezicht. De rol van het toezicht wijkt 
duidelijk af van de verplichtingen voor verenigingen tot nu toe. Om het verenigin-
gen en stichtingen gemakkelijk te maken om aan de wet te voldoen, heeft een 
aantal verenigingen samengewerkt. Sociom heeft zich als partner aangesloten bij 
dat collectief zodat jullie ook gebruik kunnen maken van dat voorwerk en een kor-
ting van 50% kunnen krijgen op het stappenplan. Je gebruikt daarvoor de kor-
tingscode SOCIOMWBTR. 
Alle informatie is te vinden op: https://wbtr.nl/partner/sociom/. 
Webinar over de WBTR 
We begrijpen dat het veel nieuwe informatie is. Om jullie vragen te beantwoorden 
en op weg te helpen organiseren we op woensdag 2 juni om 19.30 uur een online 
webinar. In een uur krijg je als organisatie inzicht in de gevolgen van de nieuwe 
wet. Er wordt uitgelegd wat het stappenplan inhoudt en hoe je hier gebruik van 
kunt maken. Deelname is gratis, maar aanmelden noodzakelijk zodat wij een link 
door kunnen sturen. Meld je aan! 
 

************* 

Eind vorig jaar zijn er op en rond ’t Heitje 15 nestkastjes opge-
hangen. Het doel is o.a. om iets tegen de processierups te 
doen. Zaterdag 1 mei zijn de nestkastjes gecontroleerd. Dit kan 

nog omdat de meeste vogeltjes eitjes aan het leggen zijn en dan 
nog niet broeden. Van de 15 kastjes zijn er 11 bewoond door 

koolmeesjes, pimpelmeesjes, glanskop of boomklever. In 7 
kastjes werden 71 eitjes geteld. In één kastje waren de eitjes 
niet te tellen. De  specht heeft ook geprobeerd enkele kastjes te 

kraken, maar dat is op niets uitgelopen. Hopelijk wordt het een goed broedseizoen. 

Peel Natuurdorpen Project 
Samen pionieren met natuurontwikkeling in de Peel. 
Kern van dit plan is het ontwikkelen van 3.500 ha nieuwe natuur met 

5 à 6 natuurdorpen in de Peel. De nieuwe natuurdorpen omvatten ge-

middeld zo’n 500-600 ha. m et een minimum van 100 ha en maximaal 

3 tiny houses per ha te midden van nieuwe natuur. Met 6 natuurdor-

pen in de Peel, komt het plan neer op circa 3.500 hectare nieuwe na-

tuur en 10.000 woningen in die natuur. Betaalbare woningen voor jong en oud en op een 

prachtige heilzame locatie! Benieuwd geworden naar het plan? Kijk dan alvast 

op: https://peelnatuurdorp.nl/wp-content/uploads/2020/09/Peel-Natuurdorpen-project-5.pdf 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samen1westerbeek.nl
https://samensintanthonis.nl/berichten/extra-nieuwsbrief-vrijwilligerspunt-sociom
https://wbtr.nl/partner/sociom/
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Vrijheidsroute 

gemeente Sint Anthonis 
  

Vorig jaar op 13 september is de Vrijheidsroute in gebruik ge-

nomen. Initiatiefnemer is de DorpsRaad van Stevensbeek . In 

samenwerking met de heemkundeverenigingen van Oploo, 

Sint Anthonis, Stevensbeek en Westerbeek is er een route van 

32 km uitgezet. Deze is met de fiets, te voet en in aangepaste 

vorm ook met de auto af te leggen. Een 16-tal plaatsen waar in 

de oorlog of tijdens de bevrijding een bijzondere gebeurtenis 

heeft plaats gevonden, zijn in de route met elkaar verbonden. 

Daarnaast omvat de route nog 12 merkpunten met korte infor-

matie. Van elk punt staat een verhaal in het routeboekje. Bij 

sommige verhalen heeft de gebruiker door middel van een    

QR-code met zijn telefoon toegang tot aanvullende informatie. 

  

Motto van de Vrijheidroute is: “We blijven de verhalen doorgeven, want onze 

vrijheid is niet vanzelfsprekend’. Graag willen we dit dan ook koppelen aan 4 mei, in 

eerste instantie was dat vorig jaar al de bedoeling, maar toen kon dat vanwege Covid-19 

niet doorgaan. Daarom hebben we er voor gekozen om op 4 mei de route nogmaals uit te 

zetten. Langs de route zullen tijdelijk kruisen geplaatst worden op plaatsten waar tijdens 

de oorlog slachtoffers zijn gevallen. In dit project hebben ook leerlingen van Metameer ge-

participeerd. Zij hebben de kruisen gemaakt en met behulp van TARS Visuele Presentaties 

uit Sint Anthonis voor de opschriften gezorgd. 

  

Nog steeds zijn er maatregelen in verband met Covid-19 van kracht. Houd daar bij het fiet-

sen van de route rekening mee. De kruisen blijven langs de route staan tot 24 mei. Vorig 

jaar werden de routeboekjes gratis beschikbaar gesteld door de gemeente Sint Anthonis. 

De belangstelling was zo groot dat er van de 1e uitgave geen boekjes meer over zijn. Daar-

om is er een 2e druk gekomen, sommige verhalen zijn enigszins aangepast en er zijn enke-

le nieuwe foto’s in het routeboekje opgenomen. De routeboekjes met de verhalen zijn tegen 

de kostprijs van € 2,00 te koop op de volgende adressen: 

  

Spar Oploo 

Koffiehuus Ons Moe Oploo 

Eetwinkel Van Kol 

  Sint Anthonis 

De Dorp Shop Sint Anthonis 

  

Op de plattegrond midden in het 

boekje staat de route aangegeven. 

Hierop staan ook de startpunten, 

de Heemschuur in Oploo of de ki-

osk op het Park in Stevensbeek, 

aangegeven. Maar als u wilt kunt 

u ook in een van de andere dorpen 

starten. 


