
 

 

• 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  

KEMIS IN 

WESTERBEEK 

50e jaargang  no. 27  4 juli-10 juli 2021 

Vieringen  

Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u 

naar de website: www.mmvdk.nl 

14de zondag door het jaar. 

Weekend 3/4 juli: geen viering in Westerbeek. 

 

15de zondag door het jaar 

Zaterdag 10 juli: Eucharistieviering 

Lector: Maria van den Oever-Nooyen 

Bakker van de Ven, bezorger Karien      06-82857330  

Moeite met het plannen van 

huiswerk of hulp nodig met 

leren leren? 
Wil je na de zomer een frisse start maken? Neem dan contact met 

mij op en samen gaan we zorgen dat het leren weer lukt! 

Je kunt bij mij terecht voor:  

 Huiswerkbegeleiding (o.a. plannen, voorbereiding op proef-

werken) 

 Bijles Nederlands  

 Steunles voor basisschoolleerlingen 

Voor vragen en meer informatie:  

Jackie Wientjes 

0619288910 

jackie_wientjes@live.nl  

Oploo 

Gelegenheidsvoetbal  
 

Donderdag 01 juli is het gelegenheids-

voetbal vanaf 20:00 uur op het voetbal-

veld. Iedereen die wil kan hieraan deel-

nemen vanaf 16 jaar of ouder. Er zal 

een partijtje gevoetbald worden op een 

half of heel veld, afhankelijk van het 

aantal deelnemers. Wij hopen jullie 

graag te verwelkomen!    Bestuur Westerbeekse Boys 
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za-ma 3-5 jul   KERMIS Westerbeek 

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 

De moeite waard om lid te worden en uw stem laten horen! 
Aanmeldformulier: https://www.samen1westerbeek.nl/dorpscooperatie/ of  

vraag er een aan  via secretariaat@samen1westerbeek.nl 

 
 

VERVOLGLOCATIE WONINGBOUW 
Donderdag 24 juni 2021 hebben wij tijdens de commissieverga-
dering van de gemeente bij agendapunt 9 ‘Gemeentelijk pro-
gramma wonen 2021’ een inspraakactie gehouden. 
 
Wij willen graag blijven bouwen in en aan ons dorp! Wij maken 
ons zorgen omdat er geen locaties meer aangewezen zijn in ons 
dorp, waar het mogelijk is een woning te realiseren. Zorgelijk, 
omdat een deel van onze jongeren graag in het dorp wil blijven, 
omdat hun sociale netwerk in Westerbeek ligt, maar ook zorgelijk 
omdat juist in deze tijd onze kleine kern kansen ziet.  We merken dat mensen van buitenaf zich 
in ons dorp willen vestigen. Wij vinden het belangrijk dat dit mogelijk blijft zodat bijvoorbeeld on-
ze basisschool bestaansrecht houdt. Westerbeek is een dorp waar "mensen van buiten" van 
harte welkom zijn. Met deze inspraakactie willen wij de gemeente verzoeken om een vervolglo-
catie woningbouw aan te wijzen en/of te realiseren. Wanneer dat niet meer realiseerbaar is bin-
nen de gemeente Sint Anthonis willen wij nadrukkelijk vragen dit verzoek mee te nemen naar 
de gemeente Land van Cuijk. Om deze vraag kracht bij te zetten, hebben wij ook een afschrift 
van deze brief aan de gemeenteraad gestuurd. Voor ons dorp is dit van levensbelang! Verder 
wil Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek graag samen met de gemeente kijken naar onder 
andere de ruimtelijke kwaliteit bij invulling van de kernrandzones. Met de komst van de Omge-
vingswet, waarbij de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigd worden, verwachten wij 
dat het sneller mogelijk wordt om bouwprojecten te starten. Onder andere door een kernrandzo-
ne visie te ontwikkelen wordt er voor initiatiefnemers duidelijkheid gegeven.  
 
 

HERDENKINGSBANK 
Gemeente Sint Anthonis wil het afscheid van de gemeente bij de overgang naar het Land van 
Cuijk markeren. Er is besloten om in elke kern van de huidige gemeente Sint Anthonis een her-
denkingsbank te plaatsen. S1W heeft aan de inwoners gevraagd om hierover na te denken en 
eventueel met een idee te komen. Wij willen dan ook iedereen bedanken en uit de ingediende 
ideeën is door bestuur en leden KwartaalOverleg een ontwerp en een passende locatie uitgeko-
zen. Afgelopen week hebben wij toestemming gekregen om het ontwerp uit te voeren.  
 

Lid worden en daarmee o.a. organisatie 100 jaar Westerbeek steunen. 
Aanmeldformulier: https://www.samen1westerbeek.nl/dorpsscoöperatie/ 

NIEUWSBRIEF 
secretariaat@samen1westerbeek.nl 

www.samen1westerbeek.nl 

https://www.samen1westerbeek.nl/dorpscooperatie/
mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
https://www.samen1westerbeek.nl/dorpscooperatie/
mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samen1westerbeek.nl

