
 

 

• 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, brandweer,  
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 

28ste zondag door het jaar. 

Zaterdag 9 oktober 19.00 uur: Eucharistieviering 

1ste Jaarget. Diny Schel – Nellissen. 

Jaarget. Theo Barten. 

Int. Pierre van Lankveld en Truus van Lankveld – Stevelink. 

Lector: Carla Verhoeven 

 

                                     29ste zondag door het jaar. 

Zondag 17 oktober 14.00 uur: Doopviering 

Doop van Alexander, zoon van Thijs Voets en Illiana Croes. 

50e jaargang  no. 41  10 okt - 16 okt 2021 

Bakker van de Ven, bezorger Karien      06-82857330  

Uitnodiging informatieavond 

1e Heilige Communie 
Parochie Maria Moeder van de Kerk  

Deelparochies Sint Anthonis, Ledeacker, Oploo, Oeffelt, Beugen, Wanroij, 
Landhorst, Rijkevoort, Overloon, Westerbeek, Stevensbeek, Vierlingsbeek, 
Maashees, Groeningen 
 
Ouders die overwegen om hun kind in groep 4 of 5 van de basisschool mee 
te laten doen aan de 1e Heilige Communie, nodigen wij uit voor een infor-
matieavond op: 
 
1. dinsdag 5 oktober van 20.00 – 21.00 uur in de sacristie van de San Sal-

vatorkerk, Kerkplein 4, Oeffelt of 
2. woensdag 6 oktober van 20.00 – 21.00 uur in het parochiecentrum Ma-

ria Moeder van de Kerk, Lepelstraat 13a, Sint Anthonis 
 
Ook als uw kind nog niet gedoopt is, bent u van harte welkom. 
U krijgt deze avond informatie over het communieproject, de activiteiten in 
de voorbereiding en u ontvangt het inschrijfformulier. De communievoorbe-
reiding start half november en de 1e Heilige Communiemis vieren we in mei 
2022. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op één van deze avonden aan-
wezig te zijn, dan kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@mmvdk.nl of 
bellen naar 0485-471246 (op werkdagen van 9.00 – 12.30 uur behalve don-
derdags) en zenden wij u een formulier toe. Het inschrijfformulier kunt u 
uiterlijk vrijdag 22 oktober inleveren bij de communiewerkgroep ter plaat-
se of terugmailen/ opsturen naar/ afgeven bij het parochiecentrum Maria 
Moeder van de Kerk, Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis of via Whats-
App Jantje Bax 06-30517629.  
Pastoor Van der Sluis en pastor Tullemans 

21 december 1921/2021 

100 jaar school  

in Westerbeek 
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KernenCV Westerbeek 
  

Beste dorpsgenoot, 

In de aanloop naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk hebben wij met een bouwteam 

(samengesteld door de dorpsraad) een KernenCV opgesteld. 

In dit KernenCV staan de belangrijkste kenmerken, sterke en minder sterke punten en fo-

cuspunten voor de toekomst. 

We hebben dit document gemaakt tijdens twee bijeenkomsten waarbij we met elkaar in ge-

sprek zijn gegaan over wat wij belangrijk vinden voor de toekomst van ons dorp. 

We werden daarin begeleid door twee externe moderatoren (in opdracht van de gemeente 

Land van Cuijk i.o.). 

Bekijk het KernenCV Westerbeek op   

http://ons.landvancuijk.nl/uw+dorpwijk/westerbeek/default.aspx 

We willen natuurlijk graag dat ook u zich kunt vinden in dit KernenCV. Geef aan wat u be-

langrijk vind voor uw dorp door te reageren op het KernenCV. 

U kunt reageren via de button     KernenCV/reageren 

Wij bekijken als bouwteam hoe we uw opmerkingen op een goede manier in ons verslag 

kunnen verwerken. 

Probeer in uw reactie vooral uw behoefte aan te geven en niet meteen de concrete oplossing. 

Dat is namelijk pas de volgende stap als de gemeente daadwerkelijk is gestart. 

Alvast hartelijk dank voor het meedenken en uw reactie! 

Met vriendelijke groet, 

Bouwteam Westerbeek 
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Beste inwoners van Westerbeek,     

 

Nog ruim drie maanden en dan maakt ook Westerbeek onderdeel uit van een grote nieuwe 

gemeente, Land van Cuijk. Dat is best beetje spannend!  

Worden we als klein dorp niet vergeten? Wie komt er op voor onze belangen? 

Waar moeten we zijn als er in het dorp een probleem is? 

 

Vertrouwd en lokaal 

 

Gelukkig zijn er in St. Tunnis mensen die ook in het nieuwe Land van Cuijk politiek actief 

blijven. De mensen van SAN hebben de krachten gebundeld met andere lokale partijen. 

Team Lokaal is onze nieuwe naam. Wij hebben de belangen van alle kernen hoog in het 

vaandel staan. En bieden jou vertrouwde lokale politiek. Op dit moment wordt het partij-

programma voor de komende vier jaar geschreven. En daar hebben we jouw hulp bij nodig. 

 

Praat mee! 

 

Wat heeft Westerbeek de komende jaren echt nodig? Wat mag niet vergeten worden? 

Laat het ons weten! Denk en praat mee! Word lid van Team Lokaal!  Zo weet je zeker dat 

d’n Twist de komende jaren goed is vertegenwoordigd. 

Wil je meer weten over wat jij kunt doen? Neem dan vrijblijvend contact op met Huberiet 

Vollenberg  via 06-14771659 of ga naar  de website www.TeamLokaal.nl en meld je aan via 

het contactformulier.  

 

Snuffelen? 

 

Heb je wel ideeën maar weet je niet zeker of politiek actief zijn iets voor jou is? 

Neem ook dan contact op! We vertellen je graag over onze werkwijze en laten je graag erva-

ren hoe leuk het is om binnen Team Lokaal actief te zijn. Want als teamgenoot draag je 

niet alleen bij aan een fijne leefomgeving. Je krijgt er ook een gezellige en sociale familie 

bij! 

 

 

Team Lokaal 

 

Lokaal, 

Onafhankelijk, 

Toegankelijk, 

Betrouwbaar, 

Sociaal en Actief. 

 

WWW.TeamLokaal.nl 

Volg ons ook op:  

Facebook 

Instagram 

Twitter 

LinkedIn 

YouTube 

TikTok 
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 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Wo 6 okt JO13-2 Excellent/SVS/WB JO13-2 Vitesse'08 JO13-2 18.30  

Do 7 okt JO11-1 VCA JO11-1 Excellent/SVS/WB JO11-1 18.30 

Za 9 okt JO19-1 

JO19-2 

JO17-1 

JO15-1 

JO15-2 

JO13-1 

JO13-2 

JO11-1 

JO10-1 

JO9-1 

JO8-1 

JO8-2 

JO8-3 

JO7-1 

JO7-2 

Excellent/SVS/WB JO19-1 

Excellent/SVS/WB JO19-2 

Astrantia/Milsbeek JO17-1 

Ysselsteyn JO15-1JM 

Excellent/SVS/WB JO15-2 

Gemert JO13-3 

V.V. Achates JO13-2JM 

SV DWSH'18 JO11-1JM 

Excellent/SVS/WB JO10-1 

Excellent/SVS/WB JO9-1 

S.V. Oostrum JO8-1 

Leunen JO8-2 

Constantia JO8-1JM 

Toernooi bij Excellent in Oploo 

Toernooi bij DSV in Sint Anthonis 

SV Venray JO19-4 

Sporting S.T./SVEB JO19-2 

SVS/Excellent/WB JO17-1 

SVS/Excellent/WB JO15-1 

Volharding/Sambeek JO15-3 

Excellent/SVS/WB JO13-1 

Excellent/SVS/WB JO13-2 

Excellent/SVS/WB JO11-1 

VIOS'38/Toxandria JO10-2 

SV Venray JO9-3 

SVS/Excellent/WB JO8-1 

SVS/Excellent/WB JO8-2 

Excellent/SVS/WB JO8-3 

  

  

15:00 

14:00 

14:30 

14:00 

12:30 

11:30 

12:00 

11:30 

10:30 

09:30 

11:30 

09:15 

10:00 

09:30 

11:00 

Uitslag:    

Programma                     

10-10-2021 10:15 11:00 Menos 2 Westerbeekse Boys 1 LANDHORST 

17-10-2021 09:45 10:30 Westerbeekse Boys 1 DSV 6 WESTERBEEK 

31-10-2021 09:45 10:30 Westerbeekse Boys 1 Boekel Sport 8 WESTERBEEK 

vr 15 okt JOW 

za 16 okt inzameling oud papier 

wo 3 nov Kledinginzameling De Z’wijzer 

ma 8 nov Kwartaaloverleg S1W 

za 13 nov Prinsenbal CSTT 

zo 14 nov Prinsreceptie CSTT 

vr 19 nov JOW 

za 20 nov inzameling oud papier 

zo 21 nov Intocht Sint Nicolaas 

ma 13 dec Dagelijks bestuur S1W 

vr 17 dec Kerstconcert Metropeelorkest 

vr 17 dec JOW 

za 18 dec inzameling oud papier 

ma 27 dec KWIZZUT WOP 

vr 14 jan JOW 

za 15 jan Feestavond Kwizzut 

vr 18 feb JOW 

vr 4 mrt Fruitactie JOW 

vr 1 apr JOW 

zo 24 apr JOW ‘Battle of the Bands’ 

vr/za 3/4 jun JOW ‘overnachting’ 

vr 8 jul JOW ‘afsluiting seizoen’ 

Van 4 tot 25 oktober 

kun jij je stem uitbrengen 

op je favoriete club of vereniging. 


