
 

 

 Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

 E-mail: fra.giesbers@gmail.com 

Colofon  

Het dorpsjournaal wordt uitgege-

ven door Dorpscoöperatie 

“Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretariaat@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 ko-

pij. 

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: 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 

48e jaargang  no. 24   9 juni - 15 juni 2019 

WESTERBEEK WANDELT VAN 11 T /M 14  JUNI  

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

HOOGFEEST 

van PINKSTEREN 
 

Zaterdag 8 juni 19.00 uur: 

Eucharistieviering . 

Jaarget. Johannes Claessens 

en Anna Claessens – Poels. 

Jaarget. Jan Hendriks en 

Gertruda Hendriks – Bex-

kens. 

Int. Dora Vloet Nabuurs. 

Pinkstercollecte volledig be-

stemd voor de Nederlandse missionarissen 

 

Lector: Carla Verhoeven. 

 

11e zondag door het jaar 

Weekeinde 15/ 16 juni: geen viering in Westerbeek. 
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NIEUWSBRIEF 
secretariaat@samen1westerbeek.nl 

www.samen1westerbeek.nl 

DORPSONTWIKKELINGSPLAN 
 

Het college van burgemeester en wethouders van onze 

gemeente wil graag samen met de inwoners zorgen 

voor toekomstbestendige, leefbare kern. Hoe kunnen 

wij er voor zorgen dat het in ons dorp fijn leven en wo-

nen blijft? Wat is daar voor nodig? Wat kan de ge-

meente doen? Wat kunnen we zelf? Wat zijn de sterke 

punten van Westerbeek? Waar zijn we minder goed 

in? Waar zouden we ons de komende jaren op moeten 

richten? Maar ook, wat moeten we vooral niet doen of 

willen? 

Hoe kunnen wij samen de toekomst van gemeenschapshuis, school, peuterspeel-

zaal, werk-gelegenheid, behoud evenemententerrein en sportveld, woningbouw, 

speelvoorzieningen, zorg, activiteiten, enz. zeker stellen en/of versterken. 

Heeft u hier ideeën over, wilt u hierover meepraten? Dan zijn wij op zoek naar u! De bedoe-

ling is om met een groep eigen inwoners een Dorpsontwikkelingsplan (DOP) op te stellen. 

Een plan wat realistisch en uitvoerbaar is en ook uitgevoerd gaat worden. Het kost u onge-

veer 3 uurtjes tijd, maar dan hebben we ook wat. Wie weet nu beter waar in Westerbeek 

behoefte aan is, dan onze eigen mensen en de leden van onze verenigingen. 

Er zijn 5 thema’s waarover onze input gevraagd wordt. Dit zijn: leven, zorgen, onderne-

men, leren en ontspannen. Door deze onderwerpen met elkaar te bespreken kunnen we 

samen een aantal concrete keuzes gaan maken. Zaken die onze inwoners belangrijk vinden 

voor de toekomst van ons dorp. Het DOP wordt geen notitie die als hij klaar is op de plank 

wordt gelegd, maar een plan wat zo concreet is dat het uitgevoerd gaat worden. 

In de maand juni 2019 wil de gemeente in gesprek met de “Groep van 20” om te komen tot 

een Dorpsontwikkelingsplan. Op dit moment hebben zeven personen zich aangemeld, maar 

gezien het belang voor de leefbaarheid van ons dorp streven wij erna om een groep van ze-

ker 15 personen te hebben. 

Heeft u zelf belangstelling om mee te praten? Kortom, wie pakt de handschoen op en gaat 

aan de slag? Gezien het belang voor ons dorp hopen we op een flink aantal deelnemers. We 

nodigen iedereen van harte uit, en rekenen in ieder geval op één vertegenwoordiging 

vanuit onze verenigingen. 

Mogen wij op u rekenen? Laat u horen en meld u aan. 

Aanmelden via: secretariaat@samen1westerbeek.nl 
 

Nieuwe website AgroProeftuin de Peel 
In AgroProeftuin de Peel werken pioniers aan een duurzame, 
toekomstgerichte agrarische productie. Hier is kringloopland-
bouw in uitvoering met uiteenlopende projecten in Noordoost-
Brabant en een proeflocatie waar boeren de ruimte krijgen 
voor in totaal 14 praktijkproeven. Op de nieuwe website van 
AgroProeftuin de Peel laat men zien wat er gebeurt. 
https://www.agroproeftuindepeel.nl/ 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samen1westerbeek.nl
mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
https://agrifoodcapital.us6.list-manage.com/track/click?u=b697bdf81730182c182c7da88&id=c5e7cd91a2&e=5f91fbe7f0
https://agrifoodcapital.us6.list-manage.com/track/click?u=b697bdf81730182c182c7da88&id=c5e7cd91a2&e=5f91fbe7f0
https://www.agroproeftuindepeel.nl/
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  Joris Linssen & Caramba in Openluchttheater De Speultuin in Oploo 

Op zaterdagavond 22 juni aanstaande zal Joris Linssen & Caramba het podium van Open-

luchttheater De Speultuin in Oploo betreden. Joris Linssen is bij velen natuurlijk bekend 

van zijn tv-programma’s Taxi, Joris’ Showroom en Hello Goodbye, maar is toch vooral die 

verrassend energieke entertainer, die al op zijn zestiende in de muziek begon. Samen met 

zijn semi-akoestische band Caramba bestaande uit con-

trabassist Erik van Loo, top-accordeonist Marcel van 

der Schot en gitarist Kees van den Hoogen, zal Joris 

zijn vocale kwaliteiten laten horen in een Nederlands-

talig repertoire, met een vleugje Mexico. Al sinds 1999 

weet Joris Linssen met zijn collega rasmuzikanten het 

publiek in vervoering te brengen met hun vurige spel, 

aanstekelijke enthousiasme en flinke portie lef. Ze spe-

len 100 shows per jaar en spelen elke keer alsof hun le-

ven ervan afhangt. Caramba is avontuur, zien is gelo-

ven! 

Sinds een paar jaar is percussioniste Djem van Dijk de 

groep komen versterken. Daar zweept deze voormalig 

Treble leadzangeres de jongens en het publiek op tot 

grote hoogte met haar pittige percussie en prachtige 

stem. Een concert van Joris Linssen & Caramba is een 

belevenis, vol vurig enthousiasme en romantiek. Dus 

zorg dat u snel een kaartje koopt voor de voorstelling 

die om 20.30 uur begint in het openluchttheater aan de 

Blauwstraat in Oploo. Kaarten voor de voorstelling kos-

ten € 15 per stuk en zijn verkrijgbaar via 

www.graancirkeloploo.com. Mocht u niet over internet 

beschikken dan kunt u contact opnemen met Haïda Hubers tel. 06-30543361. 

Foto: Rogier Veldman 

Na het grote succes van de afgelopen twee jaren, zal ook 

dit jaar tijdens kermiszondag in Oploo het NK Modder-

slibberen 2019 plaatsvinden op zondag 16 juni!  

Wie weet zo ver mogelijk te slibberen over de spekglad-

de baan vol modder? Aan Daan Bongers is het als win-

naar van vorig jaar de taak om zijn wisseltrofee te ver-

dedigen bij de mannen. Daarnaast zijn er natuurlijk 

ook weer categorieën voor de dames en jeugd (tot 16 

jaar). Bovendien kunnen teams van drie personen mee-

doen als groep. 

Net als vorig jaar zal er naast de mannen en vrouwen ook een aparte jeugdcategorie zijn. 

De beste wint botsautomuntjes en een mooie medaille voor boven het bed. Dus trommel al 

je vriendjes en vriendinnetjes op om op zondag 10 juni 13.30 uur te gaan modderslibberen. 

Dit jaar is er voor het eerst een heuse Ouder-kind klasse. Papa/mama en de kleine mogen 

tegelijk slibberen, waarna de score bij elkaar opgeteld wordt. En vergeet niet de rest van de 

familie mee te nemen, zodat op kermiszondag zoals het hoort jong en oud aanwezig is! 

Meedoen? Stuur een mail met je naam, leeftijd en CV naar modderslibbe-

ren@gmail.com. 

Deelnemers vragen we om 13.15 uur aanwezig te zijn. 

Bekijk ook onze facebookpagina: www.facebook.com/modderslibberen 

Wij hopen er weer een moddervette middag van te maken!   De organisatie 

http://www.graancirkeloploo.com
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 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Zat. 08/06 JO15-2 Toernooi ASV'33 in Aarle Rixtel 

JO13-1 Excellent/SVS/WB JO13-1 

JO13-2 Toernooi VOW in Zijtaart 

JO10-1 Toernooi RKSV Schijndel in Schijndel 

JO8-1 Toernooi HBV in Beers 

  

SDDL/Ravenstein JO13-1 

  

  

  

nb 

12:30 

nb 

nb 

nb 

Zo. 09/06 JO11-1 Toernooi sv Nijmegen in Nijmegen  nb 

di-vr 11-14 jun Westerbeek Wandelt 

wo 12 jun ‘Samen eten’ bij Dinges 

za 15 jun Oud papier-actie 

ma 17 jun KO-vergadering S1W 

wo 19 jun Kienen KBO 

za/zo 22-23 jun  Paarden– en ponyconcours 

wo 26 jun Dagfietstocht KBO 

vr 28 jun JOW 

vr-ma 5-8 jul KERMIS Westerbeek 

wo 17 jul Kienen KBO 

za 20 jul Oud papier-actie 

zo 21 juli Westerbeekse Oogstdag 

  “De Twisse Dorsers” 

wo 24 juli Busreis KBO 

za 17 aug Oud papier-actie 

wo 21 aug Kienen KBO 

wo 28 aug Dagfietstocht KBO 

za 14 sep 25 jaar GRAS 

zo 15 sep 25 jaar GRAS 

wo 18 sep Kienen KBO 

za 21 sep Oud papier-actie 

wo 16 okt Kienen KBO 

za 19 okt Oud papier-actie 

ma 21 okt KO-vergadering S1W 

vr 25 okt PROMS ‘Metropeelorkest’ 

za 26 okt PROMS ‘Metropeelorkest’ 

za 16 nov Oud papier-actie 

wo 19 nov Kienen KBO 

za 14 dec Vrijwilligersavond bij Dinges S1W 

wo 18 dec  Kienen KBO 

za 21 dec Oud papier-actie 

za 21 dec Kerstconcert Metropeelorkest 

Datum 
van 11 t/m 14 Juni 2019 

 

Starttijd 
Iedere dag starten tussen 17:30 uur en 19:00 uur 

 

Start- finish locatie 
De start-en finishlocatie is iedere dag bij Café Dinges, 

Kerkstraat 29 te Westerbeek. 
 

Afstand 
We beschikken iedere dag over 1 uitgepijlde afstand 

van 5 à 6 kilometer. 
 

Toegankelijkheid 
De wandelroutes lopen deels over onverhard ter-
rein. Het meelopen met een kleine buggy zal lastig 
zijn, een wandelwagen waarmee je in het bos ook 
vooruit kunt voldoet wel. Meedoen in een rolstoel 

wordt afgeraden. 
 

Kosten 
Voor vier dagen deelname (inclusief medaille) zijn de 
kosten €5,- pp. Mocht je lid zijn van dorpscoöperatie 

Samen 1 Westerbeek dan krijg je €1,- korting pp. 
Deelname per dag (exclusief medaille) kost €2,- pp. 


