
 

 

• 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, 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  

Vieringen  
Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u 

naar de website: www.mmvdk.nl 

 

HOOGFEEST: MARIA - TEN - HEMEL - OPNEMING.                 

Zaterdag 14 augustus 19.00 uur: Eucharistieviering 

       in Westerbeek. 

Lector: Carla Verhoeven. 

 

                            21ste zondag door het jaar. 

Weekend 21/22 augustus: geen viering in Westerbeek. 

 

                             22ste zondag door het jaar. 

Weekend 28/29 augustus: geen viering in Westerbeek. 

 

                             23ste zondag door het jaar. 

Weekend 4/5 september: geen viering in Westerbeek. 

50e jaargang  no. 33/34/35   15 aug-4 sep 2021 

Bakker van de Ven, bezorger Karien      06-82857330  

VAKANTIE 

DORPS-

JOURNAAL 
In verband met de 

vakantie is het dorps-

journaal 33, 34 en 35 gecombineerd. 
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Inwoners van Westerbeek 
KOM PROEVEN en LAAT JE HOREN 

op zaterdag 4 september van 10.00 – 12.00 uur 

 
 
Wat is de Foodtour?  
Op 33 dorps- en kerkpleinen staat deze zomer onze splinternieuwe foodtruck – de 
Smaakwagen van Martien Bos - om met lokale chef-koks en leerlingen van De 
Leijgraaf de lekkerste hapjes en drankjes van de streek te presenteren aan inwo-
ners. Om de foodtruck staan statafels om gezellig samen te kunnen zijn en praten. 
In elk dorp staan we ongeveer twee uur. In deze tijd willen we inwoners laten ge-
nieten van al het moois dat Land van Cuijk te bieden heeft op culinair gebied, el-
kaar ontmoeten en van gedachten wisselen over wat wonen, werken en leven hier 
goed maakt. 
 
Het bouwteam, bestaande uit Willem Schepers, Joost Kuijpers, Sandy Nooijen, 
Martijn Verbakel en Rita van den Abbeelen, heeft het Dorpsontwikkelingsplan van 
juni 2019 als basis gebruikt voor het concept-KernenCV van Westerbeek. 
Het KernenCV bestaat dus uit onderdelen die we twee jaar geleden (in het kader 
van de DOP’s) met elkaar hebben vastgelegd én uit (actuele) aanvullingen van het 
bouwteam. 
 
Op 4 september van 10.00 – 12.00 uur - onder het genot van een hapje en een 
drankje - kunnen alle inwoners hun inzichten, ideeën en aanvullingen kenbaar 
maken.!! Heel concreet: wat is op dit moment sterk en wat is minder sterk in ons 
dorp. Wat vind je van ons dorp en wat zijn aandachtspunten voor de toekomst? 
Deze input van de inwoners wordt zo goed mogelijk verwerkt in het kernenCV. 
 
LAAT DEZE KANS NIET VOORBIJ GAAN EN NOTEER 4 SEPTEMBER IN DE 
AGENDA!! 

Met de start van de nieuwe gemeente worden deze KernenCV’s aangeboden aan 
het gemeentebestuur. Meer informatie is te vinden op 

www.gemeentelandvancuijk.nl 

http://www.gemeentelandvancuijk.nl


 

 

 

22e Open atelier-en galerieroute in 

de Gemeente Sint Anthonis. 
 

Bij deze nodigen wij u van harte uit om een kijkje te komen nemen bij o.a Kunstsmederij 

Juul Baltussen, waar ook Fleur Baltussen zal exposeren met balpentekeningen.  

Tevens zijn er beelden te bezichtigen van Sias Fanoembi. Sias is helaas te vroeg overleden.  

Zijn collectie bronzen beelden laat zijn familie deze 2 zondagen graag aan u zien en zijn 

eventueel ook te koop.   

Op de zondagen 29 augustus en 5 september van 11.00 uur tot 17.00 uur bent u van harte 

welkom op Koolberg 2a.  

Voor meer informatie www.kunstkring.com en facebook kunstkring.NL 

In verband met corona gelieve voor vertrek de website te raadplegen. Hier vindt u tevens de 

namen en adressen van de deelnemers. 
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Start trainingen 23 augustus 2021 
 

 Kick Off met Oranje Festival JO7 t/m JO13 28 augustus 2021 

 Oefenwedstrijden JO7 t/m JO13   4 september 2021 

 Kick Off met oefenwedstrijd JO15 t/m JO19 4 september 2021 

 Start competitie voor JO7 t/m JO11  11 september 2021 

 1e bekerwedstrijd voor JO13 t/m JO19  11 september 2021 

 1e competitiewedstrijd voor JO13 t/m JO19 18 september 2021 

 

Aanmelden nieuwe jeugdleden 
Vind je voetballen ook zo leuk? Kom dan voetballen bij de voetbalverenigingen 

Westerbeekse Boys, Excellent en SVS. 

Nieuwe leden uit Westerbeek kunnen zich aanmelden door contact op te nemen 

met Conny Verhoeven, tel. 06-54310935. 

Alle onderstaande woorden zitten 

horizontaal , verticaal  of 

diagonaal  verstopt in de puzzel. 

Streep ze door en maak van de overgeble-

ven letters het puzzelwoord. 

 

 

bal      emmer    kas-

teel   strand      zon   

bikini   grens    schelp    

tent        zwemmen  

boot     hotel    schepjes  

wandeling    

duinen   huisje   sorbet    

ys 

Oplossing 

        

        

VAKANTIEPUZZEL 
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Westerbeek 

Wandelt 
 
‘Westerbeek Wandelt’ wandelt anders dan an-

dere jaren. 

Alle deelnemers kunnen de wandeldagen zelf 

plannen met gezin, familie, vrienden, buren of 

solo! 

Binnen ‘Westerbeek Wandelt’ kan dit tot en met 

4 september 2021! 

Het zijn drie verschillende routes van diverse 

afstanden. 

De routekaart is op te halen bij café Dinges. 

Voor de kinderroutes is er na afloop een gratis 

koud frisdrankje! Voor de echte speurneus een 

prijsje! 

Op zondag 5 september volgt de uitslag! 

Veel wandelplezier! 

KWARTAALOVERLEG 
VERENIGINGEN WESTERBEEK 

 
3 KEER PER JAAR KOMEN VERTEGENWOORDIGERS VAN DE MEESTE 
VERENIGINGEN EN WERKGROEPEN DIE IN WESTERBEEK ACTIEF ZIJN, 
BIJ ELKAAR MET HET BESTUUR VAN DE DORPSCOOPERATIE S1W, IN HET 
KWARTAALOVERLEG. 
HET EERSTVOLGENDE KWARTAALOVERLEG IS OP 8 NOVEMBER. 
VERENIGINGEN EN WERKGROEPEN DIE (NOG) NIET DEELNEMEN AAN DIT 
OVERLEG KUNNEN ZICH HIER VOOR AANMELDEN. 
DORPSGENOTEN KUNNEN ZICH OOK OP PERSOONLIJKE TITEL AANMEL-
DEN OM EEN UITNODIGING VOOR HET KWARTAALOVERLEG TE KRIJGEN. 
Dit is een mooie gelegenheid om kennis te maken met wat er allemaal gedaan 
wordt in Westerbeek en wie daarbij betrokken zijn. 
Ook algemene zaken die in het dorp spelen komen aan de orde. 
 

Laat deze kans niet voorbij gaan en meld je aan via 
secretariaat@samen1westerbeek.nl  

NIEUWSBRIEF 
secretariaat@samen1westerbeek.nl 

www.samen1westerbeek.nl 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samen1westerbeek.nl
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Verenigingen en werkgroepen in Westerbeek, 
 
Op 8 juli zijn we bij elkaar geweest voor een eerste uitwisseling van ideeën voor 
het eeuwfeest van Westerbeek. 
Per mail is daarvan een PowerPoint en kort verslag aan jullie gestuurd. 
 

De volgende bijeenkomst is op donderdag 
23 september a.s. om 20.00 uur in café Dinges.  

 
Het duurt nog even, maar dat geeft iedereen de mogelijkheid om met je eigen 
groep plannen te maken. 
We hopen weer op een goede opkomst!  
Tot dan! 
 
Projectgroep 100 jaar Westerbeek   info@100jaarwesterbeek.nl 
Herald van der Zanden, Mieke Pannekoek, Robert Weerts, Joost Kuijpers, Britt 
Verhoeven, Martien van den Oever, Juliette Janssens, Rita van den Abbeelen. 
Er zijn al allerlei plannen om de activiteiten die we jaarlijks in het dorp hebben een 
speciaal eeuwfeest thema te geven. 
Ben je geen lid van een vereniging maar heb je zelf ook een leuk idee, heb 
je zin om te helpen met organiseren, klussen of iets anders voor de fees-
telijkheden? 
Je kunt het melden op info@100jaarwesterbeek.nl en je kunt ons natuurlijk ook 
persoonlijk aanspreken. 
Zodra meer bekend is over het jaarprogramma, laten we dat weten op 
www.100jaarwesterbeek.nl, in het Dorpsjournaal en op www.S1W.nl. 

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 

*wo 3 nov Kledinginzameling De Z’wijzer 

ma 8 nov Kwartaaloverleg S1W 

za 20 nov inzameling oud papier 

ma 13 dec Dagelijks bestuur S1W 

za 18 dec inzameling oud papier 

 

 

mailto:info@100jaarwesterbeek.nl
mailto:info@100jaarwesterbeek.nl
http://www.100jaarwesterbeek.nl
http://www.S1W.nl

