
 

 

 Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

 E-mail: fra.giesbers@home.nl 

Colofon 

Het dorpsjournaal wordt uitgegeven 

door Dorpscoöperatie 

“Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretariaat@samen1Westerbeek.nl 

 

Kopij inleveren: 

Vóór zondag 19:00 uur  

Via emailadres: 

fra.giesbers@home.nl 

 

Het dorpsjournaal is een 

mededelingenblad 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 

gepubliceerd op www.kbo-

westerbeek.nl en www.s1w.nl 

Kosten voor plaatsing van 

advertenties 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 

bankrekeningnummer:  

NL35RABO0140220879 t.n.v. S1W 

Bezoek-/Postadres PMMvdK:  
Lepelstraat 13a 5845 BK  
SINT ANTHONIS Tel.nr.: 471246 
www.parochiemariamoedervandekerk.nl  
E-mail: info@parochiemariamoedervandekerk.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  

DORPSJOURNAAL 
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BUURTPREVENTIE. . . . . . .OOK UW ZAAK!  

Vieringen 

Zie voor alle diensten in de parochie: www.parochiemariamoedervandekerk.nl  

14de zondag door  het  jaar  

Weekend 7  jul i /8  jul i :  geen viering in  Westerbeek  

 

15de zondag door  het  jaar .  

Zaterdag   14  jul i  19 .00  uur :   Eucharist ieviering  

1  ste   maandst.   Marie  Gieben -Bos 

Int .  Overleden ouders  van Lankveld -Hack en 

overleden famil ie  

Int .  Tien Verhoeven  

Int .  Toon Egelmeers  

Int .   Adriaan  Peters  

Int .  Annie  de Jong -  Zemann.  

 

Lector :  Maria  van den Oever -  Nooi jen.   

Hulp in de Huishouding Gezocht: 

 

Wij zijn op zoek naar een poetshulp die ons 

3 uur in de week wil komen helpen. 

Voorkeur voor de woensdagmiddag.  

 

Heb je interesse of wil je meer info, bel dan Claudia 06-41676848 

WhatsApp buurtpreventie 
 

Inmiddels heeft zich een coördinator 

opgegeven die z.s.m. direct contact krijgt 

met o.a. politie en bij calamiteiten de 

diverse beheerders van de buurten kan 

waarschuwen.  

Om misverstanden te voorkomen: bij direct 

gevaar, inbraak e.d. waarschuwt u via 112 

de hulpdiensten. Zo ook bij inzet van AED 

bij bv. hartstilstand, u belt direct 112. Bij verdachte situaties, 

vreemden die in het dorp worden gezien onder verdachte 

omstandigheden etc. Dan stelt u de buurtapp in werking. Iedereen 

in uw groep, en d.t.v. de coördinator de andere buurten, wordt 

direct gewaarschuwd. 
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Nieuwsbrief 2018 
Email: secretariaat@samen1westerbeek.nl / www.s1w.nl 
 

SAMEN DE ZOMER DOOR  
Aangeboden door  

 
 

 

WOENSDAG 15 AUGUSTUS 2018  

VAN 10:00 UUR TOT 12:00 UUR  

CAFÉ DINGES  

 
Woensdag 15 augustus 2018 verzorgt Astrid Damen van het landelijk museum 
“‟t Schuurke“ van 10:00 uur tot 12:00 uur een presentatie. Aan de hand van diverse 
museumstukken zal zij met de aanwezigen in gesprek gaan en verhalen uit het 
verleden laten herleven. Iedereen is van harte welkom en wilt u daarbij aanwezig zijn, 
laat het ons weten. Mia Baltussen (383341) of Ria van der Heijden (384525) 
 

“SAMEN ETEN” 
Na de presentatie heeft u de mogelijkheid om aan te schuiven en samen met anderen 
een driegangen menu te gebruiken. De kosten zijn € 8,- per persoon excl. drank. Mee eten!? Bel voor 
dinsdag 14 augustus Mia Baltussen (383341) of Ria van der Heijden (384525) 
 
Werkgroep “Zorg & Welzijn”.  
 

Vitale kernen 
Projectwebsite is in de lucht! www.vitalekernen.nl 
Op 19 juni startte „Leefbaarheid Vitale Kernen Sint Anthonis‟. Met 
deze regeling kunnen inwoners, verenigingen en clubs initiatieven bij 
de gemeente aandragen en daar (eenmalig) subsidie voor krijgen. Het 
gaat om initiatieven die goed zijn voor de leefbaarheid in de kernen. 
Zo‟n initiatief wordt getoetst door een adviesraad met inwoners uit 
de betreffende kern. Vervolgens wordt het ter goedkeuring 
voorgelegd aan het College van B&W. Er is hiervoor een bedrag 

gereserveerd van 1,25 miljoen euro. De regeling loopt tot 31 december 2019. 

Iedereen mag meedoen.   
Alle initiatieven die een impuls geven aan de leefbaarheid van de dorpskernen maken een kans; grote en 
kleine. Of het nu gaat over de opzet van een kinderboerderij of het organiseren van een straat-opruimdag 
met barbecue; het kan allemaal! Er is wel een aantal randvoorwaarden. Zo mogen commerciële 
organisaties niet meedoen. Daarnaast moet een initiatief het algemeen belang van de gemeente of de 
betreffende kern dienen. Ook wordt van de aanvrager verwacht dat hij zelf actief bijdraagt aan zijn 
initiatief. Dat kan door zich daarvoor in te zetten of door er zelf financieel aan bij te dragen. Sowieso is 
het de bedoeling dat de aanvrager zijn eigen initiatief zoveel mogelijk zelf ontwikkelt, regelt en uitvoert. 
Verder moet een initiatief voldoen aan de beleidsregel „incidentele bijdrage initiatieven voor vitale 
kernen‟.  
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ACTIVITEITEN-KALENDER     * nieuwe activiteit 

wo 18 jul Kienen K.B.O. 

za 21 jul Oud papier actie 

zo 22 jul 30ste Westerbeekse oogstdag, 

  de Twisse Dorsers 

wo 25 jul KBO Busreis 

za/zo 28/29 jul Brabantse kampioenschappen 

   pony‟s en paarden de  

   Peelruiters   

   Evenemententerrein  

   Stevensbeek 

wo 15 aug Kienen K.B.O. 

za 18 aug Oud papier actie 

wo 22 aug KBO Dagfietstocht 

vr 31 aug KBO bestuursvergadering 

za 8 sep GRAS-activiteit 

zo 9 sep GRAS-activiteit 

ma 10 sep Bestuursvergadering S1W 

za 15 sep Oud papier actie 

wo 19 sep Kienen K.B.O. 

wo 26 sep KBO Culturele dag 

vr 28 sep KBO bestuursvergadering 

wo 3 okt Kwartaaloverleg S1W 

vr 5 okt KBO Dag van de Ouderen 

ma 8 okt Bestuursvergadering S1W 

zo 14 okt KBO „Nostalgische Muziekmiddag‟ 

wo 17 okt Kienen K.B.O. 

za 20 okt Oud papier actie 

wo 24 okt INFO-avond S1W 

vr 26 okt  KBO bestuursvergadering 

za 3 nov KBO Regionale Dansdag 

za 3 nov KBO Herfstdiner (17.00 uur) 

ma 12 nov Bestuursvergadering S1W 

wo 14 nov Kienen K.B.O. 

za 17 nov Oud papier actie 

vr 23 nov KBO bestuursvergadering 

ma 10 dec Bestuursvergadering S1W 

vr 14 dec KBO Kerstviering 

za 15 dec Oud papier actie 

za 15 dec Vrijwilligersborrel S1W 

wo 19 dec Kienen K.B.O. 

LEDEN L.R. DE PEELRUITERS 

AFGEVAARDIGD NAAR EIGEN 

BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 
 

VOLKEL - Zaterdag 30 juni werd de laatste selectiewedstrijd dressuur voor paarden 

georganiseerd in Volkel. 

Nu alle selectiewedstrijden verreden zijn heeft Merel van Veen een prima prestatie 

geleverd. Zij mag zichzelf met Fabulous Faline Kringkampioen klasse M2 dressuur 

noemen. 

Daphne Geerts behaalde tijdens deze laatste 

selectiewedstrijd met haar Hollywood in de 

klasse M1 een keurige 2e prijs met 214,5 en 

200 punten en eindigde daarmee als tweede in 

het eindklassement. 

Beide amazones zijn afgevaardigd naar de 

Brabantse Kampioenschappen die 

georganiseerd worden door de eigen vereniging 

op het evenemententerrein te Stevensbeek op 

28 en 29 juli. 
 


