
 

 

 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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30E WESTERBEEKSE OOGSTDAG ‘TWISSE DORSERS’  

Vieringen 

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

15de zondag door  het  jaar  

Zaterdag  14  jul i  19 .00  uur :   Eucharist ievier ing  

1 ste   maandst .   Marie  Gieben -Bos  

Int .  Overleden ouders  van Lankveld -Hack en 

overleden famil ie  

Int .  T ien Verhoeven  

Int .  Toon Egelmeers  

Int .   Adriaan  Peters  

Int .  Annie  de  Jong-  Zemann 

 

Lector :  Maria van den Oever -  Nooi jen 

 

16de zondag door  het  jaar  

Weekend 21 /22  ju l i :  geen vier ing in Westerbeek  

Wilt u ons mooie werk 

steunen én gelijk kans 

maken op leuke prijzen? 

Speel dan mee met de 

Zonnebloemloterij! 

De prijzenpot zit vol met leuke prijzen dit jaar. Wat dacht u van 

een moderne e-bike, een droomreis naar keuze of een iPad. Ook 

een ballonvaart voor twee personen en € 15.000,- zitten in het 

pakket Dus koop een lot en maak kans op één van deze ruim 5.000 

prijzen! 

De opbrengst van de loterij gaat volledig naar de Zonnebloem en 

maakt ons werk mede mogelijk. De activiteiten, het huisbezoek, de 

vakanties en vele projecten.    U koopt uw loten bij een van onze 

vrijwilligers ieder lot kost € 2,- per stuk. 

Op vrijdag 6 juli a.s. start de verkoop in Westerbeek en op 

maandag 8 oktober 2018 vindt de trekking plaats.  

 

 

Vacature in de Huishoudelijke dienst  
10-16 uur/ week. Dagen en tijden in overleg. Interesse ?   

Bel of app naar Ingrid Cöp 06-12884875 / 0485-388555  

Loon- en Grondverzetbedrijf W.Arts BV Lindelaan 30 5844 AG  

Stevensbeek  
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Op woensdag 18 juli hebben we onze maandelijkse kienmiddag.              

                   

Voor alle leden maar ook niet-leden   

Om 13.15 uur beginnen we met de kaartverkoop en om 13.30 uur met 

het kienen.  

De kaarten kosten € 6.00 inclusief de koffie.  

De leden mogen ook vrienden, familie en kennissen meebrengen.  

En natuurlijk zijn er altijd leuke prijzen te winnen.  

Daarnaast gaan we voor gezelligheid en ontspanning.  

Het is vakantie! En terwijl de mussen al weken van het 

dak vallen, is de organisatie van Kwizzut al na aan het 

denken over de opdrachten waarmee we onze 

dorpsgenoten op die donkere dag na kerst de kou in 

gaan sturen.  Met de lessen van afgelopen jaar in het 

achterhoofd draait de organisatie alweer op volle toeren.  

Op zoek naar inspiratie en met de camera in de aanslag 

struinen de vragenmakers van Kwizzut over de Spaanse 

costa‟s, het Toscaanse heuvelland en de steppes van 

midden-Azië. Maar we halen ook inspiratie uit de 

gangen van het Louvre, de catacomben van Palermo en 

niet te vergeten de stapels literatuur die verslonden worden onder de luifels van onze 

wipkippen. 

We reizen met auto‟s, vliegtuigen, treinen en boten naar pretparken, dierentuinen en 

subtropische zwemparadijzen. Kortom… er wordt hard gewerkt om weer voor iedereen een 

fantastische editie van Kwizzut in elkaar te zetten! 

We hopen jullie dan ook allemaal weer te zien op 27 december en op de feestavond op 12 

januari 2019. Maar neem de komende weken eerst maar eens rustig de tijd om na te 

denken over bijvoorbeeld teamsamenstelling en locatie.  

Tip van de organisatie  misschien is het sneller kwizzen op een adres met een 

glasvezelaansluiting! 

 

Fijne vakantie! 

Jos, Sjaak, René, Jasper, Geert, Vincent, Bianca, Gijs V 

BEDANKT 
 

Beste ouders, collega‟s, kinderen en oud-leerlingen van de 

Zonnewijzer, 

Dankjewel voor een gezellig, informeel afscheid op vrijdag 6 juli! 

Ik heb veel kaarten, mailtjes en lieve brieven ontvangen. Een heel 

leuke verrassing was ook de komst van een aantal oud-leerlingen. 

Wat een mooie mensen zijn jullie geworden! Ook ouders die al afgezwaaid waren op de 

Zonnewijzer kwamen nog even gedag zeggen. Die waardering doet me goed, waarvoor veel 

dank.  Ik wens jullie een mooie zomer toe en we komen elkaar vast nog ooit ergens tegen. 

Hartelijke groet,Christine Jacobs 
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Hallo allemaal,  

Inbraak, verdachte situaties e.d. komen onverwacht. Daar kunnen wij niets aan doen.  

Aan preventie, diefstal en het voor criminaliteit zo onaantrekkelijk mogelijk te maken 

kunnen wij wel wat doen! 

Daarom hebben wij een DORPS-app aangemaakt.  

 

De bedoeling van deze app is dat uit elke straat of buurtapp 

1 of 2 personen in de DORPS- app komen. Mochten er 

vreemde of belangrijke gebeurtenissen voorbij komen op de 

straatapp, zullen deze personen dit kopiëren op de DORPS-

app. Dit nieuws wordt dan weer gedeeld met andere 

straatapps.  

Zo weet heel Westerbeek in hele korte tijd wanneer zich iets 

voordoet.  

 

Op deze manier kunnen wij eventuele misdaad voorkomen 

of tips geven bij het oplossen hiervan. 

Heeft u nog geen straat-/buurtapp?  

Maak er dan zelf een aan via WhatsApp!  

En meldt daarvan 1of 2 personen aan bij de DORPS-app. 

Zelf heb ik mij aangemeld bij een app waarbij politie ook betrokken is.  

Deze kan dan ook adequaat reageren. 

Als u in de DORPS-app zit bent u daar géén tijd mee kwijt. U hoeft alleen iets te delen 

wanneer er echt iets aan de hand is!  

 

Laten we samen ons mooie dorp nog veiliger maken voor onszelf én onze kinderen. 

Al diverse straten/buurten zitten al in onze DORPS app! 

Als je je wilt aanmelden voor de DORPS app.  

Stuur mij even een App, vermeld even de straat/buurt en ik voeg je toe.  

Alvast bedankt!  

Jean-Marc Jeuken, 06 40 239 760  

Op zondag 19 augustus, de laatste dag van 

de vakantie, gaan wij om 14:00 verstoppertje 

spelen op het Heitje. Doe je mee? Opgeven 

hoeft niet, we zien je daar wel. Voor jong & 

oud dus......... Iedereen mag meedoen! 

Eén persoon is de zoeker en telt met de ogen 

dicht tot een afgesproken getal, terwijl de 

anderen zich verstoppen. Dit kan buiten zijn 

op een terrein met veel verstopplaatsen, 

zoals een schoolplein, maar met kleine 

kinderen is het ook heel goed binnen te 

spelen. Na het tellen roept de zoeker "Wie 

niet weg is, is gezien, ik kom!" en probeert 

iedereen te vinden die zich heeft verstopt of 

de zoeker moet na het tellen wachten tot hij 

"Kom maar" hoort roepen waarna hij mag beginnen met zoeken. Een voordeel hiervan is dat de 

zoeker daarmee ook meteen een hint krijgt, waar hij precies moet zoeken. Het spel is beëindigd als 

iedereen gevonden is of als niemand meer zoekt.  

Tot dan! Erik en Jasper 

VERSTOPPERTJE 
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Ruiters en amazones maken zich op voor de 

Brabantse Kampioenschappen 
De Brabantse Kampioenschappen zijn voor de hippische basissport het hoogtepunt van 

het jaar. Een heel seizoen lang nemen ruiters en amazones deel aan selectiewedstrijden. 

De beste ruiters en amazones worden geselecteerd en mogen meedoen aan de 

kampioenswedstrijden.  

De Peelruiters uit Westerbeek hebben de organisatie van de kampioenschappen voor 

2018 toegewezen gekregen. De wedstrijden worden op 28 en 29 juli gehouden op het 

Evenemententerrein Stevensbeek. Het evenemententerrein is voor de derde keer binnen 

9 jaar het toneel van de kampioenschappen.  

Twee volle dagen zijn er wedstrijden voor paarden en voor pony‟s. Er worden ruim 

twaalfhonderd ruiters en amazones met hun paard verwacht. Om alle wedstrijden op 

niveau af te werken is een enorm terrein nodig. In 

Stevensbeek is het evenemententerrein aan de 

Radioweg hiervoor geschikt. Volgens Harry Geling, 

voorzitter van het comité die de organisatie op zich 

heeft genomen is een goede locatie noodzakelijk voor 

het organiseren van een dergelijk mega-event. “Er moet 

natuurlijk voldoende ruimte zijn. We hebben 15 

dressuurringen en 2 grote springterreinen. Daar wordt 

gelijktijdig in gereden. Daarnaast zijn er nog de nodige 

voorzieningen en 2 enorme parkeerterreinen. Ik ben erg 

gelukkig dat er in onze gemeente een terrein van deze 

omvang en kwaliteit beschikbaar is. Voor de 

paardensport is een goede bodem van eminent belang. 

Het mag bijvoorbeeld niet zo zijn dat een bodem glad 

wordt bij een spettertje regen”.  

De elegantie van de paardensport komt het best tot 

uiting in de dressuur. Wanneer een ruiter of amazone 

met het paard een goede combinatie vormt, lijkt het 

alsof de moeilijkste bewegingen met speels gemak 

worden gemaakt. Om dat niveau te bereiken zijn 

honderden uren training en toewijding nodig. Brabant heeft al veel talenten 

voortgebracht. Wie weet zien we de volgende Anky van Grunsven in actie op het 

kampioenschap.  Er worden kampioenschappen op verschillende niveau‟s. De hoogste 

niveau‟s laten behalve een verplichte proef ook een kür op muziek zien.  

De tweede discipline waarin gestreden wordt is het altijd spectaculaire springen. Ook 

hier wordt op de niveau‟s van beginners tot vergevorderden gestreden. De springsport 

leeft sterk in Brabant. In Stevensbeek worden twee springterreinen ingericht. De 

organisatie beloofd dat de springringen er prachtig uit zullen zien. De toeschouwers 

worden getrakteerd op springsport van hoog niveau. Het is een uitdaging voor de 

parcoursbouwers om een parcours te ontwerpen dat voldoende uitdagend is, zodat de 

beste combinaties hun kwaliteiten ook kunnen laten zien.  
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ACTIVITEITEN-KALENDER     * nieuwe activiteit 

*wo 11 jul ‘Samen eten’ bij Dinges 

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 ‘Samen eten’ bij Dinges 

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 

*wo 12 sep ‘Samen eten’ bij Dinges 

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 ‘Samen eten’ bij Dinges 

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 ‘Samen eten’ bij Dinges 

wo 14 nov Kienen K.B.O. 

za 17 nov Oud papier actie 

vr 23 nov KBO bestuursvergadering 

ma 10 dec Bestuursvergadering S1W 

*wo 12 dec ‘Samen eten’ bij Dinges 

vr 14 dec KBO Kerstviering 

za 15 dec Oud papier actie 

za 15 dec Vrijwilligersborrel S1W 

wo 19 dec Kienen K.B.O. 

Liefhebbers die de paardensport al langer kennen zullen zeker nostalgische herinneringen 

hebben aan de afdelingsdressuur. Vroeger was dit de belangrijkste tak van de amateur 

paardensport in Brabant. In Stevensbeek wordt in 4- en 6-tallen om de verenigingseer 

gestreden. 

Om het kampioenschap voor de bezoekers nog aantrekkelijker te maken worden er diverse 

demonstraties en workshops georganiseerd. Er is een bixie demonstratie, vrijheidsdressuur 

met een mini Appaloosa en je kunt zelf de 

kunst van het voltigeren proberen. Voltige is 

zoiets als acrobatiek op een bewegend paard. 

Daarnaast zijn er workshops en lezingen 

over osteopathie en trainingsfysiologie en 

trainen met de hartslagmeter.  

Bijzonder is dat De Peelruiters een primeur 

hebben. Voor het eerst zal tijdens de 

Brabantse Kampioenschappen een wedstrijd 

voor gehandicapte sporters verreden worden. 

Deze tak van sport heeft in de laatste jaren 

een grote vlucht genomen. De aandacht 

tijdens de olympische spelen voor 

gehandicapten heeft er voor gezorgd dat het 

een volwassen sportdiscipline is geworden.  

Voor informatie hierover en informatie over het evenement kan men terecht op de 

internetpagina http://www.bk2018.nl. 


