
 

 

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  

• Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

• E-mail: fra.giesbers@gmail.com 

DORPSJOURNAAL 

51e jaargang  no. 30 24 juli-30 juli 2022 

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 ge-

publiceerd 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 

Vieringen 

Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u naar de web-

site www.mmvdk.nl 

17e Zondag door het jaar. 

Weekend 23/24 juli: geen viering in Westerbeek. 

 

18e Zondag door het jaar. 

Weekend 30/31 juli: geen viering in Westerbeek.   

In de week van maandag 1 augustus verschijnt er 

geen dorpsjournaal (nr. 32) 

Dorpsjournaals nr’s 31 en 32 worden gecombineerd! 

Kienen KBO 
Donderdag 21 juli 
 

Deelname € 7,50. Dit is inclusief koffie of 

thee. We spelen voor leuke prijzen, maar 

vooral voor gezelligheid. 

Aanvang 13.30 uur.  Zaal open 13.15 uur. 

BUSREIS 

‘BOND VAN 

OUDEREN’ 
 

KBO Westerbeek & Senio-

renvereniging van Holthees 

kunnen dit jaar weer een 

busreis organiseren. 

 

Deze busreis gaat plaatsvinden op woensdag 20 juli a.s. 

De personen die zich opgegeven hebben, worden om 8.45 uur  

op het Peelplein verwacht. 

Zodat we om 9.00 uur kunnen vertrekken. Veel plezier! 

G evonden: goudkleurige arm-/halsband 

in de Van Haandelstraat 

Inlichtingen: Frans Giesbers 
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ZIN IN EEN SPORTIEVE 

WANDELING OF 

FIETSTOCHTJE ELKE WEEK? 
Met ingang van 1 augustus stopt Francien Meijs met het rond-

brengen van het dorpsjournaal (ongeveer 40 adressen in bui-

tengebied Westerbeek west).  

Wie wil dit van haar overnemen?  

Vergoeding € 10,- per maand. 

Aanmelden bij secretariaat@samen1westerbeek.nl 

 

W ie kan in de periode 24 juli t/m 13 aug ( 2 weken ) het dorpsjournaal bezor-

gen op de adressen in Westerbeek Oost! 

Inlichtingen/Aanmelden bij secretariaat@samen1westerbeek.nl 

MUSICAL 

GROEP 7/8 

Basisschool 

‘De Zonnewijzer’ 
 

De afgelopen tijd hebben de leerlingen van de 

groepen 7-8 en juffrouw Marleen keihard ge-

werkt aan de voorbereidingen voor deze musi-

cal. Tekst, liedjes en decor staan garant voor 

een musical boordevol humor, grappige 

en stoere personages, spannende scènes en 

liedjes. 

Alle kinderen gaan stralen! 

U bent van harte welkom op dinsdag 19 juli. 

De musical begint om 19.15 uur in De Schans. 

V rijdag 8 juli een fijn samenzijn gehad met alle mensen 

uit Westerbeek die aangesloten zijn bij de Zonnebloem, 

samen met hun vrijwilligers. 

Genoten van een heerlijke lunch bij eetcafé Dinges. 

Dit was van de vrijwillige bijdrage die door iedereen gedaan is i.p.v. 

bloemen bij het afscheid van Fien Verhoeven 

Dit afgesloten met voor iedereen een zonnebloem met een gedichtje 

eraan. Het overige bedrag wordt gedoneerd aan de overkoepelende organisatie 

van de Zonnebloem in St.Anthonis. 

Nogmaals hartelijk dank voor alle bijdrage hiervoor namens kinderen en kleinkinderen 

van Fien Verhoeven.   



 

 

JAARGANG 51 NO 30  PAGINA 3 DORPSJOURNAAL  
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Bestuur S1W heeft deze uitnodiging ontvangen via Willem Éngbers, onze contactfunctiona-

ris. Wilt u hierop reageren?  

Dat kan rechtstreeks naar de gemeente (zie link in dit bericht) of via secretari-

aat@samen1westerbeek.nl 

 

Graag wijzen wij u op de uitnodiging die via de mediakanalen van gemeente Land van Cu-

ijk is uitgezet waarin de burgers om hun wensen en ideeën ten aanzien van het integraal 

veiligheidsbeleid wordt gevraagd. Wij vinden het belangrijk om ook u als vertegenwoordi-

gers van onze burgers bij uitstek uit te nodigen om uw ideeën en wensen kenbaar te maken 

voor het integraal veiligheidsplan 2023-2026 van de gemeente Land van Cuijk. 

 

Ideeën en wensen sociale veiligheid Land van Cuijk 
Elke gemeente stelt minimaal één keer in de vier jaar haar doelen op het gebied van veilig-

heid vast. Deze doelen worden vastgelegd in het Integraal Veiligheidsplan (IVP). Daarmee 

is het IVP het belangrijkste sturingsinstrument voor een gemeente op het gebied van de 

lokale veiligheid. Het IVP richt zich primair op sociale veiligheid en een veilige leefomge-

ving. Zijn of voelen inwoners en ondernemers zich voldoende beschermd tegen gevaar dat 

wordt veroorzaakt door menselijk handelen? Hier gaat het dan vooral om het voorkomen 

van overlast en criminaliteit en het bevorderen van sociale cohesie en leefbaarheid. Het 

IVP richt zich dus niet op fysieke veiligheid, zoals verkeersveiligheid, brandveiligheid en 

externe veiligheid (onder andere risico's voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer 

van gevaarlijke stoffen). Ook gaat het IVP niet over de gemeentelijke reguliere toezicht- en 

handhavingstaken in de leefomgeving, zoals de aanpak van hondenpoep en parkeerover-

last. 

 

Uw inbreng is belangrijk 
 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in onze gemeente – inwoners en ondernemers – ac-

tief kan meedenken over de doelen die we opnemen in het IVP. Veiligheid raakt ons ten-

slotte allemaal! Wij nodigen u daarom graag uit om uw ideeën en/of wensen over de sociale 

veiligheid en de leefomgeving in de gemeente Land van Cuijk met ons te delen. Wat vind u 

hierbij belangrijk?  

Wij vragen u om concrete situaties te benoemen en (als je die hebt) concrete oplossingsrich-

tingen. Alle ingebrachte wensen en ideeën worden zoveel mogelijk meegenomen in het 

nieuwe IVP 2023-2026 voor de gemeente Land van Cu-

ijk.  

 

Hoe doen we dat? 
Ga naar https://www.gemeentelandvancuijk.nl/ideeen-

en-wensen-sociale-veiligheid-land-van-cuijk en vul het 

webformulier in. Uw reactie ontvangen wij graag uiter-

lijk 5 september 2022. 

 

NIEUWSBRIEF 

secretariaat@samen1westerbeek.nl 

www.samen1westerbeek.nl 
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di 19 jul Afscheidsmusical BS. De Zonnewijzer 

wo 20 jul Busreis KBO, aanw. 8.15 u Peelplein 

do 21 jul Kienen KBO 

za 23 jul-4 sep Schoolvakantie 

do 28 jul Oud papier inzameling 16.00-19.00 

*vr 29 juli Bestuursvergadering KBO 

wo 3 aug Dagfietstocht KBO 

do 18 aug Kienen KBO 

vr 19 aug  KBOLezing Cor Verberk,  

  ontstaan/ontwikkeling van D’n Twist 

  ihkv 100 jaar 

do 25 aug Oud papier inzameling 16.00-19.00 

*vr 26 aug Bestuursvergadering KBO 

za/zo 3/4 sep  NK Gazonmaaierracen 

za 10 sep Kerk-/Parochieopenstelling 

za 10 sep Groot Dorpsfeest 100 jaar Westerbeek 

ma 12 sep S1W vergadering dagelijks bestuur 

wo 14 sep Sociaal Culturele Dag in Mill 

do 15 sep Kienen KBO 

wo 14 sep “Samen eten” bij Café Dinges 

*wo 14 sep Sociaal Culturele Dag KBO 

zo 18 sep Kerkviering ikv 100 jaar Westerbeek 

do 22 sep Oud papier inzameling 16.00-19.00 

*vr 30 sep  Bestuursvergadering KBO 

vr 30 sep  ‘SHOWTIME’ 100 jaar Westerbeek 

za 1 okt ‘SHOWTIME’ 100 jaar Westerbeek 

zo 2 okt ‘SHOWTIME’ 100 jaar Westerbeek 

wo 5 okt “Samen eten” bij Café Dinges 

*vr 7 okt Dag van de Ouderen 

ma 10 okt S1W vergadering dagelijks bestuur 

do 20 okt Kienen KBO 

do 20 okt Oud papier inzameling 16.00-19.00 

*vr 28 okt Bestuursvergadering KBO 

wo 9 nov “Samen eten” bij Café Dinges 

ma 14 nov  S1W Kwartaaloverleg 

do 17 nov Kienen KBO 

do 17 nov Oud papier inzameling 16.00-19.00 

za 19 nov KBO Herfstdiner (17.00 uur) 

*vr 25 nov Bestuursvergadering 

ma 12 dec S1W vergadering dagelijks bestuur 

wo 14 dec “Samen eten” bij Café Dinges 

do 15 dec Kienen 

do 15 dec Oud papier inzameling 16.00-19.00 

vr 16 dec KBO Kerstviering 

 

Première ‘De Tovenaar van Oz” 
in “De Speultuin” in Oploo zaterdag 23 juli 16.00 uur   
 

Hoe kun je de zomervakantie beter beginnen dan 

met een mooie kindertoneelvoorstelling.  

Daarom is er voor de kinderen vanaf ongeveer 3 

jaar aanstaande zaterdagmiddag 23 juli om 16.00 

uur een prachtige toneelvoorstelling van Theater-

groep Mariahout getiteld “De Tovenaar van Oz” in 

Openluchttheater “De Speultuin” in Oploo. Thea-

tergroep Mariahout, bestaande uit ongeveer 20 ac-

teurs, heeft al de nodige naam en faam verworven 

met hun kindervoorstellingen en reizen vanaf vol-

gende week door het land. De première van het 

stuk zal in Oploo plaatsvinden. Het is een bijzonder 

avontuur vol ontmoetingen, vriendschap en een bo-

ze heks. Op weg naar de tovenaar om ieders droom 

waar te maken…..   Wie wil dat nou niet.  

Kaarten verkrijgbaar via 

www.graancirkeloploo.com of bij SPAR Jaegers en 

aan de kassa (zolang de voorraad strekt). Ze kosten 

€ 5 en dat is inclusief een glaasje ranja voor de 

jeugd en er is natuurlijk ook iets te drinken voor de 

ouders, opa’s en oma’s. U bent allen van harte wel-

kom voor een mooie start van de vakantie! 


