
 

 

• Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

• E-mail: fra.giesbers@gmail.com 

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 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: 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, brand-
weer,  
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  

50e jaargang  no. 20  16 mei-22 mei 2021 

Vieringen  

Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u 

naar de website: www.mmvdk.nl 

 

Hemelvaart  

Donderdag 13 mei: geen viering in Westerbeek. 

Weekend 15/16 mei: geen viering in Westerbeek. 

 

HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 

Weekend van 22/23/24  mei: geen vieringen 

     in Westerbeek  

Bakker van de Ven, bezorger Karien      06-82857330  

OUD PAPIER ZATERDAG 15 MEI 

Zaterdag 15 mei tussen 9.00 uur en 12.00 uur kan 

het papier worden ingeleverd bij de containers 

nabij het sportpark! 
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WIE DOET ZOIETS? 

 
Dit kan niet de bedoeling zijn! 

Op de container staat duidelijk vermeld: 

KLEDINGCONTAINER 

 

Bijgeplaatst afval moet op een andere manier 

afgevoerd worden, maar zeker niet op deze wij-

ze. We zorgen toch met zijn allen voor een 

opgeruimd milieu. Wie doet ermee? 



 

 

NIEUWSBRIEF 
secretariaat@samen1westerbeek.nl 

www.samen1westerbeek.nl 
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BESTUURSLEDEN 
Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek zoekt nog steeds nieuwe, enthousiaste bestuursleden, 
die een steentje willen bijdragen aan een leefbaar en prettig Westerbeek, dat volgend jaar 100 
jaar bestaat. Mensen met een verfrissende kijk op het dorpsgebeuren, die willen meedenken 
aan de verdere ontwikkeling van het dorp en de invulling willen geven aan dorpendemocratie in 
de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Voor meer informatie kunt u terecht bij de huidige be-
stuursleden. Aanmelden kan via secretariaat@samen1westerbeek.nl 
 

WIJZIGING VAN HET SECRETARIAAT.  
Nadat Juliette is toegetreden tot het bestuur hebben wij naar de taken geke-
ken. Het secretariaat was na vertrek van Bert Weeren tijdelijk onderge-
bracht bij de voorzitter, maar dit zal door Rita worden overgenomen. 
Secretariaat: Rita van den Abbeelen, Kerkstraat 76, 5843AP Westerbeek 
 

 

Doe mee aan ons traject flexibel vrijwilligerswerk! 
Land van Cuijk, 6 mei 2021: In het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet slaat Oost-

Brabant de handen in-
een! In 2021 vragen 
Onis Welzijn, Contour-
deTwern Boxtel, 
LEVgroep, Galant Vrij-
willigersnetwerk, Vught-
voorElkaar, Cordaad 
Welzijn, Eindhoven Doet 
en Vrijwilligerspunt So-

ciom extra aandacht voor vrijwilligerswerk. Wij laten zien dat dit voor alle leeftij-
den en agenda’s mogelijk is en nodigen jou uit dit ook te doen! Want 
#mensenmakenoostbrabant 
NLvoorelkaar heeft onderzocht dat vrijwilligers zich gemiddeld 11 dagen per jaar 
extra in willen zetten, als ze beter passend vrijwilligerswerk zouden vinden. Ze ga-
ven aan dat flexibel je eigen tijden kunnen indelen, zinvol en nuttig vrijwilligers-
werk én een ruim aanbod helpt om dit jaar meer vrijwillige inzet te leveren. Dat 
klinkt fantastisch! Maar hoe maak jij jouw organisatie klaar voor nieuwe gezichten? 
Om jullie hierbij te ondersteunen kun je meedoen aan het traject “flexibel vrijwilli-
gerswerk’’! Dit traject bestaat uit de drie onderdelen leren, inspireren en doen. De 
onderdelen kunnen apart van elkaar gevolgd worden, afhankelijk van wat jouw or-
ganisatie nodig heeft. Data en meer informatie is te vinden op www.sociom.nl on-
der de tegel ‘’Vrijwilligerspunt’’. 
Aan het einde van dit traject hopen wij jouw organisatie geïnspireerd te hebben 
dat vrijwillige inzet iets is voor iedereen. Voor alle leeftijden en alle agenda’s! Wij 
willen alle vrijwilligers in de regio bedanken voor alle inzet die zij tot nu toe leve-
ren, hoe groot of hoe klein dat ook is geweest. Want zonder jou zou Nederland om-

vallen! 
Heb je vragen over het traject? Neem dan contact op 
met Samantha Regeer via samantharegeer@sociom.nl 
of 06-13508839. 
 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samen1westerbeek.nl
mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.sociom.nl
mailto:samantharegeer@sociom.nl
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EVENEMENTENTERREIN ’T HEITJE 

  
Leuk nieuws! We hebben u eerder verteld over de deelname van Stichting Wester-
beek Actief (SWA) aan het dorpsontwikkelingsplan van de gemeente Sint Anthonis. 
Ons evenemententerrein ‘t Heitje wordt verbeterd! Er is al een informatieavond 
over geweest.   
De definitieve invulling wordt nu duidelijk. Belangrijk is dat het past bij de landelij-
ke stijl van onze omgeving waarbij de uitvoering goed en betaalbaar moet zijn.   
SWA heeft goed geluisterd naar uw inbreng en reacties. Op basis daarvan is er ge-
kozen voor een mooie, natuurlijke afscheiding. Deze afscheiding biedt een fijne 
omgeving voor de vogels en draagt bij aan de natuur in ons dorp.  Tegelijkertijd 
blijft het gebied toegankelijk voor wandelaars en kinderen die naar het speelbos 
gaan.   
Toekomstige gebruikers (denk aan jeugdkampen en andere jeugd-activiteiten) kun-

nen met deze inrichting het terrein beter 
gebruiken. Inkomsten van o.a. de verhuur 
van het evenemententerrein zullen door 
SWA gebruikt worden om het terrein goed 
te onderhouden, zodat onze inwoners blij-
vend van dit terrein kunnen blijven genie-
ten, en het terrein voor Westerbeek behou-
den blijft.  SWA werkt ook aan de duur-
zaamheid en gaat de huidige verlichting 
vervangen door energiebesparende ledlam-
pen.    
Graag willen wij belangstellenden op de 
hoogte brengen van deze aanpassingen en 

daarom bent u van harte welkom op zondag 16 mei 2021 van 10:30 uur tot 11:30 
uur accommodatie ’t Heitje. 
  
Bestuur Stichting Westerbeek Actief  
Frank van der Heijden (Twisse Dorsers)  
Roy van de Weijer (G.R.A.S.)  
Leo Janssen (De Paardenbloem)  
Jeroen Marcellissen en Peter Jonkers (De Peelruiters)  
Vacant (Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek) 

Beste dorpsgenoten, 

Goed nieuws! 

Recent hebben we de AED die bij de Schans hangt vervangen voor een 

nieuwe. Wellicht heeft u al uit de media vernomen dat de gemeente elk 

dorp een nieuwe AED heeft geschonken om de oude te vervangen, Op onze 

website zijn de gebruiksaanwijzing en een demo filmpje hiervan te vinden. 

Wat betreft de (herhalings)lessen reanimatie en AED: 

Wanneer er weer op een verantwoorde manier instructie gegeven kan en mag worden, gaan 

we de (herhalings)cursussen hervatten, waarschijnlijk wordt dit na de zomervakantie. 

In de lessen is er uiteraard ook de mogelijkheid om te oefenen met deze nieuwe AED. 

Maak het verschil tussen leven en dood en geef je nu op voor de AED en reanimatie cur-

sus (eenmalig 3 uur/kosten €15) vanaf 15 jaar. 

Hoe meer aanmeldingen, hoe hartveiliger Westerbeek wordt! Dit kan via onze website of 

neem contact op met ondergetekende. 

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen we het graag. 

Namens Stichting Sint Anthonis Hartveilig, 

Suzan van den Oever, www.sintanthonishartveilig.nl 
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Aanmelding Alternatieve 

4-daagse Oploo geopend 
 

Wandelaars die deze zomer toch een Vierdaagse willen 

lopen, kunnen zich vanaf nu al inschrijven voor de Alter-

natieve 4-daagse van Oploo. Liefhebbers kunnen kiezen 

uit afstanden van 30, 20 en 10 km per dag. Het kleinscha-

lige wandelevenement vindt plaats van dinsdag 20 tot en 

met vrijdag 23 juli. 

De initiatiefgroep, die ook vorig jaar vanuit start- en fi-

nishplaats Oploo een alternatieve 4-daagse organiseerde, 

zet in juli vier dagen achtereen gevarieerde routes uit, 

waarbij de wandelaars door de groene omgeving van Oploo en zijn buurdorpen voeren. Gro-

te wegen worden gemeden, er wordt gewandeld over paden en verkeersluwe wegen. Uiter-

aard is de 4-daagse van Oploo ‘coronaproof’, waarbij de toepasselijke corona richtlijnen in 

acht worden genomen. 

Drie afstanden 

Elke dag worden afstanden van 30, 20 en 10 km uitgezet met pauzeplaatsen. De dagtoch-

ten van 30 km zijn bedoeld voor geoefende wandelaars, de routes met dagelijkse afstanden 

van 20 en 10 km zijn geschikt zijn voor beginners en mensen die een kortere afstand prefe-

reren. Deelname is gratis. 

Voor alle deelnemers geldt dat er gestart kan worden tussen 07.00 en 10.00 uur. Begin- en 

eindpunt van de Alternatieve 4-daagse is Koffiehuis Ons Moe aan de Grotestraat 10A in 

Oploo. Op elke route zijn onderweg één of meer gelegenheden waar men onder het genot 

van een drankje kan rusten. 

Nu inschrijven 

De organisatie – die vanwege co-

rona een maximum aantal van 

100 deelnemers wil toelaten - is 

al zover gevorderd met de voorbe-

reidingen, dat liefhebbers nu al 

kunnen inschrijven. Dat kan via 

een link op de website van de 

stichting Graancirkel Oploo 

(www.graancirkeloploo.com/

events/alternatieve-vierdaagse-

oploo). Voor meer informatie bel 

Piet Bruisten (06-23195493) of 

Henny Lenkens (06-13818526). 

 

 

FOTO 

Wandelaars die vorig jaar de 4-

daagse van Oploo met succes wisten te volbrengen, werden door de organisatie verwelkomd 

op de plaatselijke ‘Via Gladiola’. Dit jaar is de slotdag van de alternatieve 4-daagse op 23 

juli. 
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Beste inwoners van Westerbeek e.o. 
 
Ook dit jaar vindt er weer een kledinginzame-
lingsactie van Bag2School plaats. De op-
brengst van de kledinginzamelingsactie komt 
geheel ten goede aan de leerlingen van ba-
sisschool de Zonnewijzer. 
De oudervereniging van basisschool de Zon-
newijzer zal de kleding inzamelen op: 
• Dinsdag 18 mei 2021 van 19:00u tot 
20:30u 
• Woensdag 19 mei 2021 van 08.30u tot 
10.30u 
 
Breng uw zakken alstublieft naar Sportpark 
d'n Twist en help ons om samen een fantasti-
sche inzameling neer te zetten!  
 
Vanwege de huidige maatregelen rondom het 
Covid-19 virus vragen we u om de (plastic) 
zakken goed afgesloten aan de poort van het 
sportpark af te zetten op bovenstaande da-
gen en tijden. 
 
 
"Spelregels" : 
Wat mag wél ingezameld worden: 
• Goede kwaliteit tweedehands kleding 
• Lakens 

• Dekens 
• Gordijnen 
• Knuffelbeesten 
• Schoenen (per paar aan elkaar geknoopt) 
• Riemen / ceintuur 
• Handtassen 
 
 
Wat mag niet ingezameld worden: 
• Vuile en natte kleding 
• Gescheurde of beschadigde kleding 
• Enkele schoenen 
• Afgeknipt materiaal 
• Matten 
• Tapijten 
• Kussens 
• Dekbedden 
• Snuisterijen 
• Bedrijfskleding  
 
 
Met vriendelijke 
groet, 
 
Oudervereniging 
de Zonnewijzer 

za 15 mei inzameling oud papier 

wo 19 mei Kledinginzameling 

  ‘De Zonnewijzer’ 

vr/za 4/5 jun JOW overnachting 

ma 14 jun Kwartaaloverleg S1W 

za 19 jun inzameling oud papier 

vr 9 jul JOW 

ma 12 jul Dagelijks bestuur S1W 

za 17 jul inzameling oud papier 

za 21 aug inzameling oud papier 

ma 13 sep Dagelijks bestuur S1W 

za 18 sep inzameling oud papier 

ma 11 okt Dagelijks bestuur S1W 

za 16 okt inzameling oud papier 

ma 8 nov Kwartaaloverleg S1W 

za 20 nov inzameling oud papier 

ma 13 dec Dagelijks bestuur S1W 

za 18 dec inzameling oud papier 


