
 

 

• 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: secretari-
aat@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. 47    17 nov - 23 nov 2019 

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

33ste zondag door het jaar. 

Weekend 16/17 november:  geen viering in Westerbeek. 

34ste  zondag door het jaar. 

Weekend 23/24 november: geen viering in Westerbeek.  

OUD PAPIER ZATERDAG 16 november 

Zaterdag 16 november tussen 9.00 uur en 12.00 uur 

kan het papier worden ingeleverd bij de containers na-

bij het sportpark! 

Medewerkers: Frans Toonen, Dieke vd Heijden, 

Bert van Mil, Anja Thelosen, André Egelmeers  

Hallo kinderen, 

  

Zondagmiddag 24 november komt Sinterklaas naar Westerbeek. We 

verwachten hem om half 3 in de Schans. Vanaf 2 uur zijn jullie van har-

te welkom. We willen er met zijn allen een gezellige dansmiddag van 

maken! 

Dit jaar heeft het Metropeelorkest 4 sinterklaasnummers ingestudeerd. 

Sinterklaas zou het leuk vinden als zoveel mogelijk kinderen meedoen 

met het sinterklaasnummer van hun groep. 

Groep 5-6: De Sinterklaas welkomstdans      

 https://www.youtube.com/watch?v=3Eai1upC7xI 

Groep 3-4: De pepernotendans                            

 https://www.youtube.com/watch?v=VpPDOIGucxg 

Groep 1-2: De pepernoten Samba 

 https://youtu.be/-ceccjR1XHo 

Iedereen: De pieten Sinterklaasmove 

 https://www.youtube.com/watch?v=LFSsoCWi06E 

  

Wil je de YouTube-linkjes niet helemaal overtypen?  

Via het digitale dorpsjournaal zijn de YouTube-linkjes aan te klikken. 

(www.s1w.nl).  

(alle kinderen van basis-

school De Zonnewijzer heb-

ben een linkje ontvangen 

via de nieuwsberichten op 

de schoolwebsite) 

  

Tot 24 november! 

Het Sinterklaascomité 
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Hallo, 

Wij zijn op zoek naar een poetshulp voor ons nieuwe huis 

op Den Eik. Het gaat om circa 4 uur per week. 

Onze voorkeursdagen zijn maandag of dinsdag. 

Woensdag ochtend kan ook.  

Bij interesse, of weet u iemand die mogelijk interesse heeft, 

graag een belletje of berichtje naar Herald (06-23157513) of 

naar Rianne van der Laak (06-16424421) 

 

Herald en Rianne, Den Eik 20, Westerbeek  

POLITIEBERICHT WESTERBEEK NOVEMBER 2019 

TOENAME WONINGINBRAKEN! 
 

Beste bewoners van de gemeente Sint Anthonis, 

 

de afgelopen maand zien wij weer een duidelijke stijging van het aantal woninginbraken binnen de 

gemeente. De manieren waarop men de woningen is binnengekomen is met name door middel van 

het forceren van deuren of ramen.  

Wij willen u graag wijzen op een aantal tips die de kans op inbraak wellicht kunnen verkleinen: 

 

Preventietips 

• Op www.politiekeurmerk.nl vindt u advies over goed hang- en sluitwerk op ramen en deuren.   

• Draai voor- en achterdeur altijd op slot. Dan kan niemand ze met een stukje plastic openen.  

• Haal de sleutel altijd uit het slot. Inbrekers kunnen er dan niet met een handigheidje bij. 

• Kunnen inbrekers zich bij deuren of ramen verstoppen? Snoei struiken. Plaats buitenlampen. 

• Laat ladders, groenbakken of andere ‘opstapjes’ niet ’s nachts in de tuin. Inbrekers gebruiken 

ze graag. 

• Hang geen adres aan de sleutelbos. Na verlies kan iedere vinder het huis binnen. 

• Leg de huissleutel nooit op een geheime plek buiten uw huis. Inbrekers kennen al die plekjes. 

• Leg geld, sieraden of andere waardevolle spullen niet op een van buiten zichtbare plek. 

• Heeft u vaker waardevolle spullen in huis of woont u afgelegen? Overweeg dan een kluis of 

alarmsysteem. 

• Bent u een paar dagen - of langer - van huis? Zorg dat het er ‘normaal bewoond’ uitziet. Laat 

buren, familie of vrienden post opruimen. Gebruik tijdschakelaars voor wisselende verlich-

ting. 

• Meld niet op voicemail en sociale media dat u weg bent. 

 

Tips na ontdekking van inbraak 

Heterdaad: kom nergens aan. Wacht buiten. Bel alarmnummer 112 en wacht op de politie.  

Ziet u de dief of dieven wegvluchten? Onthoud hun signalement, het kenteken van de auto of brom-

mer en de richting waarin zij verdwenen. 

Geen heterdaad: bel 0900 – 8844 voor een afspraak met de politie om aangifte te doen. 

 

Uw wijkagent 

Meer informatie of contact met uw wijkagent? Vul op www.politie.nl (Mijn 

Buurt) uw postcode in. Automatisch verschijnen dan naam en foto. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Hans Ooms en Rachel Rongen 

Wijkagenten 

Telefoon: 0900-8844 

Email: Wijkagent-sintanthonis.maas-en-leijgraaf@politie.nl 

Heeft u met spoed politie nodig? Bel dan svp 112. 
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• KINDERBEURS OPLOO • 

ZONDAG 17 NOVEMBER 2019 
 

Tijd: 09.00 - 12.00 uur 

Locatie: ‘De Oude Heerlijkheid’  

Entree: € 2,- p.p. ( kinderen t/m 12 jaar 

gratis) 

 

 

Wil je ook kinderkleding of speelgoed verkopen? Dat kan! 

Meld je dan aan via kinderbeursoploo@hotmail.com 

Kosten: 

* tafel 1,40 x 70 € 10,00 

* tafel 2,80 x 70 € 15,00 

Prijzen zijn inclusief één consumptie per kraam. 

Er is ruimte om losse spullen of een kledingrek naast de tafel te plaatsen. 

Meer weten? 

Houd onze Facebookpagina ‘Kinderbeurs Oploo’ in de gaten of mail naar kinderbeursop-

loo@hotmail.com 

Hopelijk tot dan! 
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• Puppy socialisatie (tot 16 weken) 

 Fysieke en mentale ontwikkeling passend 

 bij uw pup. 

 Privéles € 15,-- per half uur 

• Puppy les (vanaf 16 weken) 

 Spelenderwijs diverse basisvaardigheden 

 aanleren. 

 Privéles € 25,-- per half uur 

• Puber/volwassen vervolgtraining 

 Het onderhouden en uitbreiden van de 

 basisvaardigheden. 

 Privéles € 25,-- per half uur 

• De seniore hond 

 De veranderingen begrijpen van de 

 oudere hond en hem helpen te bewegen. 

 Privéles € 25,-- per half uur 

• Activiteitencoach 

 Veel honden zijn over- of  ondergesti-

muleerd. Hands4dogs helpt u  met een acti-

viteitenplan voor de hond,  afgestemd op zijn 

energieniveau,  raseigenschap, karakter en 

uw  persoonlijke omstandigheden.  

 € 50,-- per uur 

• Individuele begeleiding 

 € 40,-- per 45 minuten 

 

Alles gaat in overleg en u kunt aangeven wat u 

belangrijk vindt. Privétrainingen zijn maatwerk. 

Daarom is elke training anders en deze lessen 

zullen bij de eigenaar thuis plaatsvinden. 

 

Gea@hands4dogs.nl 

06-34049585                Westerbeek 
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Oprichting nieuwe woongemeenschap 

“Binnentuin” in  Stevensbeek. 
Woensdag 20 november om 19:30 uur is er een informatieavond in 

gemeenschapshuis ’t Stekske, Ceresstraat 2, Stevensbeek. 

Tijdens deze avond worden de plannen om de nieuwe woongemeen-

schap te realiseren op het terrein van de Stevenshof met u gedeeld. 

Reuvers Duurzame Ontwikkeling uit Oss heeft samen met een woonge-

meenschap i.o. “Binnentuin” plannen ontwikkeld voor het bouwen van 

koop- en huurwoningen. Voor de woongemeenschap zijn nabuurschap, 

zorg voor elkaar en duurzaamheid erg belangrijk. 

Architect Frans van de Looi van architectenbureau van de Looi en Jacobs uit Arnhem laat u deze avond de 

ontwerpen van de woningen zien. Er worden zo’n 20 woningen gebouwd bestemd voor mensen die zich met 

elkaar willen verbinden en die willen wonen in een rustige, groene omgeving en hier actief aan willen bijdra-

gen. 

Koosje van der Horst van woongemeenschap Voormekaar uit Boxmeer vertelt hoe het wonen in een woonge-

meenschap voor haar is. 

De woongemeenschap wil graag een bijdrage leveren aan de vitaliteit van de dorpskern Stevensbeek en ziet 

hierin dan ook een maatschappelijke functie voor zich weg gelegd. 

Tijdens deze avond zult u geïnformeerd worden over de plannen die er leven. De avond staat open voor men-

sen die geïnteresseerd zijn als nieuwe bewoner en verder voor alle belangstellenden uit Stevensbeek en omlig-

gende plaatsen. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ideeën. 

De avond begint om 19:30 uur en zal worden afgerond om 21:30 uur. 

Beste ouders van Westerbeek en omstreken, 

 

Zoals velen van jullie hebben gehoord, heeft Sjan Claessens besloten de Speelhoeve 

in Westerbeek na de zomervakantie 2020 te gaan sluiten.  

Na het horen van dit bericht is er in samenspraak met de oudercommissie een werkgroep 

van vrijwilligers samengesteld om te kijken naar mogelijke oplossingen om de kinderop-

vang ook na deze periode open te houden. 

Goed nieuws is dat er al snel verschillende personen zichzelf hebben aangemeld en wij met 

een aantal concrete plannen aan de slag zijn gegaan. Ideeën zijn altijd welkom maar verde-

re aanmeldingen zijn op het moment niet nodig. 

Wel willen wij jullie vragen om ondanks het nieuws en onzekere toekomst gebruik te blij-

ven maken van de kinderopvang. Een goed kinderaantal met een goed toekomstbeeld is 

voor het vinden van mogelijke opvolging erg belangrijk.  

De ouders die hun kind nog niet hebben aangemeld voor de peutergroep of BSO maar hier 

in de toekomst wel gebruik van willen maken, kunnen dit aangeven bij de oudercomissie. 

Dit mag bij Lisette Martens op het mailadres lisettemartens@msn.com of per telefoon 06-

28573206. Deze informatie kunnen wij dan gebruiken bij het uitwerken van de verschillen-

de scenario’s. 

 

Hopelijk hebben wij jullie zo voldoende 

geïnformeerd. Mochten er nog vragen 

en/ of opmerkingen zijn, dan horen wij 

dit graag! 

Met vriendelijke groet,  

Werkgroep PSZ en BSO ‘t Turrefke 

 

PEUTERGROEP EN B.S.O. 
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vr 8 nov JOW-avond 

ma 11 nov Bestuursvergadering S1W 

wo 13 nov ‘Samen eten’ bij Dinges 

za 16 nov Oud papier-actie 

za 16 nov Prinsenbal 

zo 17 nov  Prinsenreceptie 

wo 20 nov Kienen KBO 

zo 24 nov Ìntocht Sinterklaas in Westerbeek 

vr 6 dec JOW-avond 

ma 9 dec Bestuursvergadering S1W 

wo 11 dec ‘Samen eten’ bij Dinges 

vr 13 dec Jubileum CSTT 

za 14 dec Jubileum CSTT 

wo 18 dec  Kienen KBO 

za 21 dec Oud papier-actie 

za 21 dec Kerstconcert Metropeelorkest 

vr 27 dec KWIZZUT  

vr 10 jan JOW-avond 

za 11 jan Feestavond KWIZZUT 

wo 15 jan Kaartverkoop Pronkzitting 

wo 22 jan Pronkzitting KBO 

za 25 jan Pronkzitting I 

vr 31 jan Pronkzitting II 

za 1 feb Pronkzitting III 

zo 2 feb Pronkzitting Boezels 

vr 21 feb Sleuteloverdracht Gem. Carnaval 

za 22 feb Auw Wieve Bal CSTT 

zo 23 feb Kienderoptocht 

zo 23 feb Optocht St. Tunnis 

zo 23 feb Jeugdavond 12-16 jaar 

ma 24 feb Snotneuzenbal 

ma 24 feb Groot Tusstèkersbal 

di 25 feb  Boerenbruiloft 

di 25 feb Tuscrematiebal 

wo 26 feb Herring Schellen CSTT 

vr 28 feb  JOW-fruitactie 

vr 13 mrt JOW-avond 

vr 3 apr JOW-avond 

zo 3 mei JOW 

ma 4 mei Gemeentelijke Dodenherdenking 

  in Westerbeek 

wo 13 mei Ìnzamelingsactie Kleding ‘de Z’wijzer’ 

vr-za 5/6 jun JOW-overnachting 

vr 26 jun JOW-avond 

wo 1 jul 50 jaar vv. Westerbeekse Boys 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Uitslag:  SV Milsbeek 3 – Westerbeekse Boys 1     5-1 

Za 

16/11 

14:30 

14:30 

14:45 

15:00 

13:00 

13:00 

  

11:15 

10:30 

10:30 

10:30 

10:30 

09:15 

10:00 

JO19-1 Excellent/SVS/West.Boys JO19-1 

JO19-2 Excellent/SVS/West.Boys JO19-2G 

JO17-1 UDI'19/CSU JO17-4 

JO17-2 Olympia'18 JO17-3 

JO15-1 Ysselsteyn JO15-1G 

JO15-2 Volharding/Sambeek JO15-3 

JO13-1 Vrij 

JO13-2 SV DWSH'18 JO13-1 

JO11-1 Excellent/SVS/West.Boys JO11-1 

JO11-2 Excellent/SVS/West.Boys JO11-2G 

JO9-1 Excellent/SVS/West.Boys JO9-2 

JO9-2 Excellent/SVS/West.Boys JO9-2 

JO8-1 ZSV JO8-3G 

JO7-1/2 Vitesse'08 JO7-1/2 

S.V. Oostrum JO19-1 

Heijen JO19-1 

SVS/Excellent/West.Boys JO17-1 

Excellent/SVS/West.Boys JO17-2 

Excellent/SVS/West.Boys JO15-1 

SVS/Excellent/West.Boys JO15-2G 

  

Excellent/SVS/West.Boys JO13-2 

SIOL JO11-1 

VIOS'38 JO11-1 

SVS/Excellent/West.Boys JO9-1 

SVS/Excellent/West.Boys JO9-1 

Excellent/SVS/West.Boys JO8-1G 

SVS/Excellent/West.Boys JO7-1/2 

17-11-2019 Westerbeekse Boys 1 – VV Achates 5  09:45  10:30 

24-11-2019 Sambeek 5 – Westerbeekse Boys 1  11:00  12:00 

01-12-2019 Westerbeekse Boys 1 - Olympia’18  7  09:45  10:30 

08-12-2019 Westerbeekse Boys 1 – Fiducia 3               09:45  10:30 

15-12-2019 Heijen 4 – Westerbeekse Boys 1               09:00  10:00 

K.B.O. KIENEN  

 

Voor alle leden maar ook niet-leden   

0p woensdag 20 november wordt onze maandelijkse KIENMIDDAG georgani-

seerd. 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.  


