
 

 

• 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. 30   
      25 juli-31 juli 2021 

Vieringen  

Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u 

naar de website: www.mmvdk.nl 

 

17de zondag door het jaar 

Weekend 24/25 juli: geen viering in Westerbeek 

 

18de zondag door het jaar 

Weekend 31 juli/1 aug: geen viering in Westerbeek 

Bakker van de Ven, bezorger Karien      06-82857330  

Westerbeek Wandelt  
 

Vorig jaar kon ‘Westerbeek 

Wandelt’ niet doorgaan door 

Covid-19 en helaas is het ook 

dit jaar niet gelukt om een 

wandelvierdaagse te 

organiseren zoals jullie van 

ons gewend zijn. 

Maar we hebben een 

alternatief, dit jaar doen we 

het anders. ‘Westerbeek Wandelt’ heeft 3 wandelroutes gemaakt 

voor de wandelliefhebber, waaronder een wandelroute voor de 

jeugd, waarmee zij kans maken op een prijsje. 

Meedoen is gratis en tevens kun je na afloop bij café Dinges een 

frisdrankje nuttigen. Door het inleveren van de consumptiebon die 

zich bevindt op de wandelkaart is het eerste frisdrankje op 

kosten van ons en onze sponsoren. 

 

Deze wandelroutes zijn verkrijgbaar bij Café Dinges vanaf 

zaterdag 24 juli t/m zaterdag 4 september. 

 

Het is uiteraard ook mogelijk om de wandelroutes na 4 september 

te wandelen, maar dan is de consumptiebon niet meer geldig. 

De antwoorden van de fotospeurtocht/prijsvraag kun je inleveren 

bij Café Dinges. 

De bekendmaking van de winnaars van de prijzen zal zijn 

op zondag 5 september. 



 

 

  

NIEUWSBRIEF 
secretariaat@samen1westerbeek.nl 

www.samen1westerbeek.nl 
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Oproep aan alle kinderen uit Westerbeek 
Doe ook mee aan de teken- en verhalenwedstrijd en 

schep op over jouw 

dorp! 
 

 

Woon je in Land van Cuijk, zit je in 

groep 1 t/m 8, en vind je jouw dorp, 

buurt of straat de mooiste, leukste, 

gekste of gezelligste van heel Land 

van Cuijk? Het team Kernendemocra-

tie is erg benieuwd waarom dat zo is.  

Dus daar mag je best even een beetje 

over opscheppen. Teken, schilder of 

schrijf wat jij zo tof vindt, en mis-

schien win jij wel LEGO (of een ander 

bouw- of speelpakket naar keuze) ter 

waarde van max. €50.-!  

We kiezen 8 winnaars, 1 per leer-

jaar/leeftijdsgroep (groep 1 t/m 8), dus 

je maakt zeker kans. Sowieso komt 

jouw creatie in een groot boek, dat la-

ter officieel overhandigd wordt aan de 

5 huidige burgemeesters. Weten hoe 

je mee doet? 

 

Kijk gauw verder op 

 
 ons.landvancuijk.nl/tekenwedstrijd 

Gaatje graven........Poepje doen............Controleren 

En daarna spelen de  kinderen in  de  zandbak op D ’n  Eik  

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samen1westerbeek.nl
http://ons.landvancuijk.nl/tekenwedstrijd


 

 

 

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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Start trainingen 23 augustus 2021 
 

 Kick Off met Oranje Festival JO7 t/m JO13 28 augustus 2021 

 Oefenwedstrijden JO7 t/m JO13   4 september 2021 

 Kick Off met oefenwedstrijd JO15 t/m JO19 4 september 2021 

 Start competitie voor JO7 t/m JO11  11 september 2021 

 1e bekerwedstrijd voor JO13 t/m JO19  11 september 2021 

 1e competitiewedstrijd voor JO13 t/m JO19 18 september 2021 

 

Aanmelden nieuwe jeugdleden 
Vind je voetballen ook zo leuk? Kom dan voetballen bij de voetbalverenigingen 

Westerbeekse Boys, Excellent en SVS. 

Nieuwe leden uit Westerbeek kunnen zich aanmelden door contact op te nemen 

met Conny Verhoeven, tel. 06-54310935. 

Update – Verbouwing van de Schans 
 

Een korte update van de verbouwing.  
 
We hebben een tegenslag gehad in de planning omdat de 
stukadoor niet kwam opdagen voor zijn aangenomen werk. 
En moesten we in allerijl op zoek naar een vervangende 
stukadoor. Deze zou pas op z'n vroegst eind augustus kun-
nen beginnen. Maar omdat er bij hen werk tussenuit viel, is 
men afgelopen week al kunnen starten met de zaal te 
stukadoren. Dankzij  een grote club vrijwilligers last-minute stucloper gelegd in de Schans. 
Elektra zat inmiddels in de muren en n.a.v. deze aanpassingen moesten ook nog de gaten in 
de muren opgevuld worden. En de muren moesten nog stuc klaargemaakt worden door voor te 
strijken.  
 
Net daarvoor was er nieuwe vloer van pvc gelegd op de tegelvloer in de hal en het stuk langs 

de houten vloer van de zaal / bargedeelte. 
 
In augustus staat op de planning om te beginnen met 
schuren en schilderen van lambriseringen, deuren en 
muren. 
Prioriteit heeft het zaal-gedeelte zodat activiteiten van onze 
gebruikers weer zo spoedig mogelijk opgestart kunnen 
worden in de Schans. 

 
Bestuur Gemeenschapshuis De Schans 



 

 


