
 

 

• 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  

Vieringen  
Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u 

naar de website: www.mmvdk.nl 

 

18de zondag door het jaar 

Weekend 31 juli/1 aug: geen viering in Westerbeek 

 

19de zondag door het jaar 

Weekend 7 aug/8 aug: geen viering in Westerbeek 

50e jaargang  no. 31    1 aug-7 aug 2021 

Bakker van de Ven, bezorger Karien      06-82857330  

POLITIEBERICHT 

Picknickbank Broekstraat 

grens Westerbeek/Oploo volle-

dig vernield 

 

Onverlaten hebben het nodig gevonden de bank t.h.v. het kanaal 

aan de Broekstraat op te stoken. Geen spaan meer van heel. Volle-

dig afgebrand. 

 

GETUIGEN GEZOCHT 

Wij komen dan ook graag in contact met getuigen die hier iets over 

kunnen vertellen. Uiteraard horen we graag namen van daders. U 

kunt onderstaand mailadres gebruiken of 0900-8844 bellen. Dat 

kan uiteraard ook anoniem: 0800-7000. 

 

BEN JE TOEVALLIG ZELF DE DADER? 

Meld jezelf. Dat kan via onderstaand mailadres. Dan word je ver-

zocht naar het politiebureau te komen om een verklaring af te leg-

gen. Meld je je niet, en een getuige noemt je naam, dan loop je het 

risico dat we onaangekondigd bij je aankloppen. Je wordt dan aan-

gehouden. 

Of je nou afspraken hebt, naar je werk moet of wat dan ook. Dus 

doe écht stoer en meld je. 

 

We wachten op reacties, waarvoor uiteraard onze hartelijke dank. 

 
Met vriendelijke groeten, 

Hans Ooms en Rachel Rongen 

Wijkagenten 

Telefoon: 0900-8844 

Wijkagent-sintanthonis.maas-en-leijgraaf@politie.nl 

Heeft u met spoed politie nodig? Bel dan svp 112. 

GETUIGEN GEZOCHT 

mailto:Wijkagent-sintanthonis.maas-en-leijgraaf@politie.nl


 

 

  

NIEUWSBRIEF 
secretariaat@samen1westerbeek.nl 

www.samen1westerbeek.nl 

JAARGANG 50 NO 31  PAGINA 2 DORPSJOURNAAL  

 

Dit gaan we vieren…..met z’n allen…..het hele jaar rond!! 

 

Er zijn al allerlei plannen om de activiteiten die we jaarlijks in het dorp 
hebben een speciaal eeuwfeest thema te geven. 

Heb je zelf ook een leuk idee, heb je zin om te helpen met organise-
ren, klussen of iets anders voor de feestelijkheden? 

Je kunt het melden op info@100jaarwesterbeek.nl en je kunt ons na-
tuurlijk ook persoonlijk aanspreken. 

 

Zodra meer bekend is over het jaarprogramma, laten we dat weten op 
www.100jaarwesterbeek.nl, in het Dorpsjournaal en op www.S1W.nl. 

 

Projectgroep 100 jaar Westerbeek 

Herald van der Zanden, Martien van den Oever, Robert Weerts, Joost Kuijpers, 
Britt Verhoeven, Mieke Pannekoek, Juliette Janssens en Rita van den Abbeelen. 
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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 

JAARGANG 50 NO 31  PAGINA 3 DORPSJOURNAAL  

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. 



 

 

"Met het goed managen 
van het verwachtings- 

patroon en de juiste 

aanpak, is het vergroenen 
van elke speelplaats 

mogelijk. 
Speelplekken in Nederland kleuren 
steeds vaker groen en in veel gevallen 
blauw. Waarom gebeurt dat? 
“Er bestaat een grote wens om speel-
plaatsen uitdagender en 
avontuurlijker te maken. Bovendien 
krijgen scholen op deze wijze meer 
ruimte voor buitenlessen. Ook hecht 
men steeds meer waarde aan 
klimaatadaptatie. De tegels eruit en 

groen erin, waardoor de speelplaatsen worden ‘vergroend’ en het regenwater wordt gebufferd.” 

 Aanpassing speelplein ‘De Zonnewijzer’ 

 

Onze laatste 

schooldag! 

Prettige vakantie! 

 


