
 

 

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 

52e jaargang  no. 2   8 jan- 14 jan 2023 

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 

website: www.mmvdk.nl 

 

OPENBARING DES HEREN (DRIEKONGINGEN) 

Weekend 7/8 januari: geen viering in Westerbeek 

 

2de Zondag door het jaar 

Zaterdag: 14 januari 19.00 uur: Eucharistieviering in Westerbeek. 

Lector: Hennie van Wanroij 

Vrijdag 

6 januari 

VERHUIZING 
 

Tussen het telefoontje dat er een plekje voor haar was en de ver-

huizing zat maar een paar dagen, dus ze heeft niet iedereen “uit 

kunnen zwaaien”. Bets Peters is verhuisd van het huis in de Ste-

vensstraat naar haar nieuwe appartement, in zorgcentrum Sym-

fonie, in Boxmeer. 

  

Haar nieuwe adresgegevens: 

Bets Willems 

Weijerstaete 61 

5831 ZZ  Boxmeer 

  

Ze wil ook iedereen de beste wensen voor 2023 doorgeven! 

 

Wij wensen Bets veel succes in haar nieuwe woonomgeving en 

hopen dat ze daar een mooie tijd mag hebben! 

Beste Tusstèkers, 

  

Zijn jullie ook zo benieuwd naar de 

opvolgers van het boerenbruids-

paar van 2020, André en Gonny?  

Tijdens de pronkzittingen nemen 

we u mee in de zoektocht naar het 

antwoord op de vraag: 

“Welke boer(in) zal op 21 februari 

met zijn/haar boer(in) in het onechte huwelijksbootje stappen?” 

Komt dat zien!   

De Ambtenaar en v.d. Oever 2.0 
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NIEUWSBRIEF 
secretariaat@samen1westerbeek.nl 
www.samen1westerbeek.nl 

 

In de gemeente Land van Cuijk is WIU een digitale overzichtskaart van 
werkzaamheden. Deze kaart geeft een goed overzicht van wat er de komende jaren staat 
te gebeuren aan grotere ingrepen in de openbare ruimte.  
De link naar de website www.onslandvancuijk.nl / tabblad WIU 
Net als andere wijk- en dorpsraden is S1W nu aan zet. S1W heeft een lijst ontvangen 
waarin de wensen- en knelpunten kunnen worden aangeven.   
De ingediende gegevens worden opgenomen in de WK-lijst. 
Belangrijk is dat de WK-lijst voor 15 januari 2023 ingevuld bij de gemeente is 
ingediend. 

di 27 dec KWIZZUT  ‘Jubileumeditie’ 

za 31 dec Oliebollenactie VCP (op bestelling) 

wo 4 jan Kaartverkoop Pronkzittingen 

za 7 jan Mandarijnenactie vv. Westerb. Boys 

za 7 jan Feestavond ‘KWIZZUT’ 

*ma 9 jan Bestuursvergadering S1W 

*wo 11 jan  "Samen eten" bij Dinges 

wo 11 jan Pronkzitting KBO 

*do 12 jan Inzameling oud papier 16-19 uur 

vr 13 jan JOW 

za 14 jan Pronkzitting 

vr 20 jan Pronkzitting 

za 21 jan Pronkzitting 

zo 22 jan Pronkzitting ‘De Boezels’ 

*wo 8 feb  "Samen eten" bij Dinges 

*ma 13 feb Kwartaaloverleg S1W 

GEMEENTELIJKE ONDERSCHEIDINGEN 

LAND VAN CUIJK 
 
De inzet van vrijwilligers is erg belangrijk voor een bloeiend verenigingsleven, 

bruisende evenementen en zorgzame kernen. De gemeente vindt het belang-

rijk om inwoners die zich inzetten voor de samenleving te waarderen. 

In haar vergadering van 8 december heeft de gemeenteraad ingestemd met 

het voorstel voor drie varianten van de gemeentelijke onderscheiding: de Ere-

burger van Land van Cuijk, de Land van Cuijk penning en de stads- of dorps-

penning. De nieuwe onderscheidingen vervangen de onderscheidingen die we 

kenden in de voormalige gemeenten. 

Het verschil tussen de drie categorieën zit hem in de bijdrage die de ontvanger levert voor 

zijn/haar dorp, stad, vereniging, etc. en wat de impact en de uitstraling hiervan is op de kern of de 

gemeente in zijn geheel. Deze verschillende categorieën maken het mogelijk 

om bijdrages van verschillende omvang te waarderen. 

Onderscheiding aanvragen 
Nu het nieuwe stelsel officieel is vastgesteld, kunnen kandidaten worden 

voorgedragen. Meer informatie over de procedure vindt u op de website van de 

gemeente (scan QR code) of zoek op ‘onderscheidingen’. Of neem contact op 

met een van de medewerkers van het cluster kabinet via 0485-854000 of via 

de mail kabinet@landvancuijk.nl. 

MANDARIJNEN-ACTIE 

Zaterdag 7 januari vanaf 9.30 uur komen leden van voet-

balvereniging Westerbeekse Boys bij u aan de deur voor 

de jaarlijkse mandarijnenactie. 

Goed voor uw gezondheid en goed voor de club! 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samen1westerbeek.nl
http://www.onslandvancuijk.nl/
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AFVALKALENDER 2023 

JANUARI 

 

 FEBRUARI  MAART  

VRIJDAG 6 VRIJDAG 3 VRIJDAG 3 

VRIJDAG 13 VRIJDAG 10 VRIJDAG 17 

VRIJDAG 20 VRIJDAG 17 VRIJDAG 24 

VRIJDAG 27 VRIJDAG 24 VRIJDAG 31 

APRIL 

 

 MEI  JUNI  

VRIJDAG 7 VRIJDAG 5 VRIJDAG 2 

VRIJDAG 14 VRIJDAG 12 VRIJDAG 9 

VRIJDAG 21 VRIJDAG 19 VRIJDAG 16 

VRIJDAG 28 VRIJDAG 26 VRIJDAG 23 

    VRIJDAG 30 

GFT         Plastic-Metaal-drinkpakken    Restafval 
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JULI  AUGUSTUS  SEPTEMBER  

VRIJDAG 7 VRIJDAG 4 VRIJDAG 1 

VRIJDAG 14 VRIJDAG 11 VRIJDAG 8 

VRIJDAG 21 VRIJDAG 18 VRIJDAG 15 

VRIJDAG 28 VRIJDAG 25 VRIJDAG 22 

    VRIJDAG 29 

OKTOBER  NOVEMBER  DECEMBER  

VRIJDAG 6 VRIJDAG 3 VRIJDAG 1 

VRIJDAG 13 VRIJDAG 10 VRIJDAG 8 

VRIJDAG 20 VRIJDAG 17 VRIJDAG 15 

VRIJDAG 27 VRIJDAG 24 VRIJDAG 22 

    VRIJDAG 29 

AFVALKALENDER 2023 


