
 

 

 Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

 E-mail: fra.giesbers@home.nl 

Colofon  

Het dorpsjournaal wordt uitgege-

ven door Dorpscoöperatie 

“Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretariaat@samen1Westerbeek.nl 

 

Kopij inleveren: 

Vóór zondag 19:00 uur  

Via emailadres: 

fra.giesbers@home.nl 

 

Het dorpsjournaal is een medede-

lingenblad voor de inwoners van 

het kerkdorp Westerbeek. Het is 

bedoeld voor kerkberichten, berich-

ten voor organisaties, clubs, vereni-

gingen, 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  
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KERMIS IN WESTERBEEK.. . .29  JUNI TOT EN MET 2 JULI  

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

13de zondag door  het  jaar  

Weekend 30  juni /1  jul i :  geen viering in  Wester-

beek 

 

14de zondag door  het  jaar  

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

Aanmelden 

nieuwe leerlingen 
 

 

 

Maandag is er op school in 

groep 3/4, namens het METRO-

PEELORKEST, een demonstra-

tieles gegeven voor een blok-

fluitopleiding. Vanaf komend 

schooljaar worden de lessen 

verzorgd door een professionele, 

gediplomeerde muziekdocent. 

Muziek maken op de blokfluit 

en het leren noten lezen staan 

centraal. De blokfluitlessen 

worden gegeven in Westerbeek. 

 

 

Iedereen die enthousiast is om muziek-

lessen te gaan volgen en/of vrijblijvend 

wat meer informatie wenst kan zich 

aanmelden. 

Dit kan vóór 1 juli bij jeugd- en 

opleiding- coördinator Jelle Nielen, 

Kerkstraat 22. 

 

U ontvangt dan z.s.m. uitgebreide informatie en 

een aanmeldingsformulier. 
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OPGEVEN TOT 

WOENSDAG 27 JUNI 
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Beste kinderen, oud-leerlingen en 

inwoners van Westerbeek 

Toen ik in 2002 gebeld werd door Jan Nabben om in de kleutergroep van 

de Zonnewijzer te komen werken, had ik niet gedacht dat er 17 mooie 

schooljaren zouden volgen.  

Het zijn 17 fantastische jaren geworden, het voelde vaak niet eens als 

werken. In de beginjaren een klein groepje kleuters, later schooljaren met groep 3 erbij. Er is 

wel een jaar geweest met maar 45 leerlingen, maar Westerbeek deed “zijn best”  en het 

schooltje groeide weer door naar zelfs 100 leerlingen op 11 juli 2014. 

 

Het team is door de jaren heen ook steeds in beweging gebleven. Om de paar jaar kwam er 

wel een wisseling van collega. Dit zorgde voor “opfrissing”, een andere kijk op zaken, en het 

onderwijs op de Zonnewijzer groeide daarvan. Verandering brengt je stappen verder.  Er 

staat een team wat de belangen van het kind op de 1e plaats heeft staan! Want daar draait 

het uiteindelijk om. Hoe bereik ik een stuk vooruitgang in de ontwikkeling van dit kind.  En 

dat betekent steeds meer maatwerk leveren, elk kind is tenslotte uniek en heeft verschillen-

de behoeftes. Het kleine team van de Zonnewijzer steekt daar veel tijd in en loopt soms ook 

wel tegen grenzen aan. Maar als het om kwetsbare jonge kinderen gaat blijven ze de grenzen 

verleggen en zich inspannen om toch maar zoveel mogelijk tegemoet te komen aan het maat-

werk waar het kind behoefte aan heeft. 

 

Als ik dan wel eens oud-leerlingen tegenkom vind ik het prachtig om te zien hoe ze zich ont-

wikkeld hebben en dat ik daar een heel klein deeltje aan heb mogen bijdragen.  Superfijne, 

hard werkende collega’s, een heel gemoedelijk dorp om te werken en ouders waar ik nooit 

tevergeefs een beroep op heb gedaan. Ik heb het daardoor enorm naar mijn zin gehad op de 

Zonnewijzer. 

 

Om mijzelf, net zoals de kinderen, te blijven ontwikkelen is het goed om een keer te verande-

ren van school. Het houdt me scherp. Ik zal zelf weer vragen moeten stellen om erachter te 

komen hoe het een en ander geregeld is op de Matthiasschool.  Daarnaast zal deze mobiliteit 

zorgen voor een intensievere samenwerking tussen de 2 scholen. We blijven samen teamver-

gaderingen en studiedagen doen, maar we gaan ook de voorbereiding van thema’s in groep 1-

2 meer samen afstemmen.  

Beste mensen, ik wil jullie hartelijk danken voor de fijne jaren die ik op de Zonnewijzer heb 

gehad. Ik wens jullie het allerbeste toe met 

het opgroeien van de kinderen en een geluk-

kige toekomst! 

 

Hartelijke groet, Juf Christine  

  

Wij wensen juffrouw 

Christine heel veel succes 

op haar nieuwe werkplek! 

Bedankt voor al die jaren! 

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

 

COLLECTIEF ZONNEDAK 

Er zijn alweer concrete stappen gezet rich-

ting de aanleg van een zonnedak! 

Let op uw brievenbus en kijk uit naar de 

uitnodiging voor de informatieavond!  
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WOENS- DAG 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 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 driegangenmenu te gebrui-

ken. 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”. 

BUURTVERVOERSINFORMATIE  
Op de site van S1W.nl is uitgebreide informatie opgenomen m.b.t. diverse soorten van (buurt)vervoer. 

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 coör-

dinator de andere buurten, wordt direct gewaarschuwd. 

vr-ma 29 jun-2 jul KERMIS Westerbeek 

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. 

SUCCESVOL WEEKEND VOOR 

GEERTS EN VAN VEEN 
GRAVE - Afgelopen weekend werd in Grave het 

3 daagse evenement Hippisch Festijn Grave 

georganiseerd. 

Vrijdagavond kwam Daphne Geerts aan start 

met haar Alfa’s Black Boy in de klasse Z1 dres-

suur. Met een hoge score van 235 punten won 

deze combinatie een mooie 2e prijs. 

Zaterdag verscheen Merel van Veen in de ring 

in de klasse M2 dressuur. Met Fabulous Faline 

won zij een zeer nette 1e prijs met 413 punten 

totaal. 

Zondag kwam Daphne Geerts nogmaals aan 

start maar nu met Hollywood in de klasse M1 

dressuur. Samen wonnen zij een prima 3e prijs 

me 389 punten totaal.  

SAMEN DE ZOMER DOOR 

Aangeboden door Mooiland 


