
 

 

• 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 

49e jaargang  no. 29  12 juli - 18 juli 2020 

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

A.s. ZATERDAG 11 JULI  OUD IJZER ACTIE 

Vieringen  
Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u naar de 

website: www.mmvdk.nl. 

Het hervatten van de vieringen, zal gepaard gaan met concrete 

maatregelen die staan in de Binding .(pagina 7) 

 

15de zondag door het jaar. 

Weekend 11/12 juli: geen viering in Westerbeek. 

 

16de zondag door het jaar. 

Weekend 18/19 juli: geen viering in Westerbeek. 

Zaterdag 

11 juli vanaf 

9.00 uur 

OUD 

IJZER 

ACTIE 
 

Aanstaande zaterdag 11 juli vindt alsnog de oud ijzer actie 

plaats, welke eerder dit jaar als gevolg van de coronamaat-

regelen, werd afgelast. 

Als u oud ijzer hebt, wilt u dit dan zo mogelijk aan de weg 

klaarzetten. Accu’s zijn ook welkom! 

Koel-/vrieskasten en banden worden niet gewenst! 

De actie start om 9.00 uur. Bedankt voor uw medewerking. 

Bij grote of zware stukken graag even bericht sturen naar 

06 22816389  

Metropeelorkest en vv. Westerbeekse Boys 
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Bijbaantje gezocht 
 

Hoi, ik ben Yanna, ik ben 13 jaar en op zoek 

naar een bijbaantje/vakantiebaantje.                                         

Ik heb nog niet eerder een bijbaantje gehad, 

dus ik ben nog niet heel ervaren. Maar het 

lijkt me heel leuk om te beginnen! 

Ik zou graag iets willen doen zoals: 

◼ oppassen op 

(huis)dieren als u op 

vakantie bent. 

◼ oppassen op kin-

deren.  

◼ helpen bij kinder-

feestjes, zoals knut-

selen en schminken. 

 

Als ik u kan helpen, neem dan contact met 

me op.         

De dagen waarop ik kan zullen wisselen, 

maar we kunnen altijd naar een datum kijken 

die uitkomt.  

Het liefst in Westerbeek en eventueel Oploo. 

Telefoonnummer: +31 6 28285464  (het liefst 

een berichtje via Whatsapp) 

AFSCHEID 
VAN DE BASISSCHOOL 
 
Op donderdag 9 juli hebben de schoolverlaters van 2019-
2020 hun afscheidsavond op Basisschool De Zonnewijzer . 
Door de coronacrisis is de traditionele musical helaas gecan-
celd en zullen er plaatsvervangende activiteiten plaats vin-
den. 
Om 19.00 uur zal er een eretocht zijn voor en door de kinderen van groep 8 met de mooiste en 
coolste voertuigen. 
Wij zullen starten in de Schoolstraat en na een ronde door de Beekstraak, Van Haandelstraat, 
Koehardstraat en Stevensstraat arriveren bij De Schans waar een afscheidsfilm gepresenteerd 
zal worden aan de groep en hun ouders. 
U bent van harte welkom om aan de kant van de weg een eerbetoon te geven aan de school-
verlaters van dit bijzondere jaar. 

KONINKLIJKE 

ONDERSCHEIDING 
Afgelopen vrijdag is Willeke Boom uit 

Overloon benoemd tot Lid in de Orde van 

Oranje Nassau. Willeke is ook lid van het 

Metropeelorkest uit Westerbeek. 
Willeke is onderscheiden als Lid in de Orde van 

Oranje-Nassau voor o.a. onderstaande vrijwilli-

gerswerkzaamheden binnen het Theobaldusgilde 

uit Overloon: 

 Al 45 jaar een actief lid van het Sint Theo-

baldusgilde. 

 In 1994 werd zij het eerste vrouwelijke be-

stuurslid van ons gilde. 

 Van 2008 tot 2017 was zij de eerste vrouwe-

lijke secretaris. 

 Sinds 2017 is zij de eerste vrouwelijke voor-

zitter / hoofdman. 

 Naast haar bestuurstaken is zij de stuwende 

kracht achter de vele activiteiten waar het 

gilde bij aanwezig is én de activiteiten die 

het gilde zelf organiseert. 

 Tevens is zij muzikant en plaatsvervangend 

dirigent bij de Drumshowband. 

Buiten deze vele werkzaamheden die zij voor de 

vereniging doet, is Willeke ook één van de zorgtop-

pers die in deze moeilijke tijd klaar staat voor de 

samenleving. 

Zaterdag 11 juli 

Vanaf 9.00 uur 

OUD IJZER  ACTIE 
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NIEUWSBRIEF 
Informatie of vragen via: secretariaat@samen1westerbeek.nl 

Website: www.samne1westerbeek.nl   

RATTEN VERJAGEN EN BESTRIJDEN 
 
Beste inwoners van de Gemeente Sint Anthonis /Westerbeek 

 
Zoals u wellicht op en in het nieuws gehoord zult hebben, is 
de bruine rat drastisch in opkomst in ons land. Ook de ge-
meente Sint Anthonis heeft hier behoorlijk last van en wil u 
vragen mee te helpen om dit probleem op te lossen. 
Ratten verjagen en bestrijden! 
Ratten zorgen steeds vaker voor overlast in onze gemeente. 
De knaagdieren verspreiden ziektes en beschadigen gebou-

wen. Voorkomen is makkelijk, bestrijden is moeilijk. Het is verboden om gif te ge-
bruiken, zowel voor de gemeente als voor de inwoners, om ratten te doden. Net 
als muizen komen ratten op warmte en voedsel af. In de bebouwde omgeving zit-
ten ratten vaak in kruipruimten, tuinen en riolen. Overlast van ratten in huis voor-
kom je door te zorgen dat ratten niet naar binnen kunnen en door voedselresten in 
afsluitbare bakken te bewaren. In Nederland staat de bruine rat al heel lang be-
kend als plaagdier. 
Gaten en kieren dichten! 
Ratten hebben maar een klein gaatje nodig om binnen te komen. Bruine ratten 
verplaatsen zich ook via riolen, putjes en regenpijpen. Met een speciale werings-
pasta, fijn gaas of staalwol kun je gaten in gevels en vloeren dichten. Let er bij 
ventilatieopeningen wel op dat de roosters en luchtgaten blijven ventileren. Ope-
ningen in spouwmuren kun je voorzien van een weringsplug (of muizenrooster), 
die de muur afsluit voor knaagdieren, maar de ventilatie intact laat. 
Niets eetbaars laten slingeren! 
Voedsel(resten) en dierenvoer trekken ratten aan. Een rattenplaag kun je voorko-
men door geen afval op te hopen en afsluitbare afvalbakken te nemen. Als je voed-
sel en dierenvoer in je kelder, garage of schuur opslaat, kies dan voor knaagdier-
bestendige bakken. Maak dierenverblijven ontoegankelijk voor ratten en laat geen 
broodresten achter bij het voeren van vogels. Ook fruit dat van bomen afgevallen 
is, trekt ratten aan. In een schoon huis en opgeruimde tuin zal een rat minder snel 
nestelen. Ratten vinden nestmateriaal en beschutting op rommelige plekken waar 
veel materialen liggen. Je tuin biedt minder beschutting voor ratten als je struiken 
langs de onderkant snoeit, haardhout slim opstapelt en zorgt dat er geen rommel 
ligt langs gevels en schuurtjes. 
Wat mag je zelf doen tegen ratten? 
Begin met bovenstaande maatregelen om ratten buiten de deur te houden. Als het 
al te laat is mag je op eigen terrein ratten bestrijden, maar gif-
gebruik is verboden (binnen en buiten). Bij onjuist gebruik wor-
den ratten namelijk resistent tegen gif, en ook nuttige of be-
schermde dieren gaan dood. Sommige klemmen en vallen zijn 
wel toegestaan. Als je ratten in je huis of tuin hebt, kan je het 
beste bij een lokale winkel goede klemmen gaan halen voor de 
bestrijding, zodat de dieren niet nodeloos hoeven te lijden. Als 
lokaas kan je het beste pindakaas gebruiken. 
Namens de Gemeente Sint Anthonis Bedankt!  

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samne1westerbeek.nl
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wo 8 jul ‘Samen eten’ bij Dinges 

do 9 jul Afscheidstoernee GROEP 8, 19.00 uur 

*za 11 jul OUD IJZER ACTIE 
ma 13 jul S1W vergadering DB 

za 18 jul inzameling oud papier 

vr 31 jul Bestuursvergadering KBO 

ma 10 aug S1W vergadering DB 

wo 12 aug ‘Samen eten’ bij Dinges 

za 15 aug inzameling oud papier 

vr 28 aug Bestuursvergadering KBO 

wo 9 sep SociaalCultureleDag KBO 

wo 9 sep ‘Samen eten’ bij Dinges 

*vr 11 sep JOW 

ma 14 sep S1W vergadering DB 

wo 16 sep Kienen KBO 

za 19 sep inzameling oud papier 

vr 25 sep Bestuursvergadering KBO 

vr 2 okt DagvandeOuderen KBO 

*vr 9 okt JOW 

ma 12 okt S1W vergadering DB 

za 17 okt inzameling oud papier 

wo 21 okt Kienen KBO 

za 24 okt Twisse Oktoberfest 

ma 26 okt S1W Kwartaaloverleg 

vr 30 okt Bestuursvergadedring KBO 

ma 9 nov S1W vergadering DB 

wo 11 nov ‘Samen eten’ bij Dinges 

*vr 13 nov JOW 

wo 18 nov Kienen KBO 

za 21 nov inzameling oud papier 

za 21 nov Herfstdiner KBO 

vr 27 nov Bestuursvergadering KBO 

wo 9 dec ‘Samen eten’ bij Dinges 

*vr 11 dec JOW 

ma 14 dec S1W vergadering DB 

wo 16 dec Kienen KBO 

vr 18 dec Kerstviering KBO 

za 19 dec inzameling oud papier 

zo 27 dec Kwizzut Oploo/Westerbeek 

*vr 8 jan JOW 

za 9 jan Prijsuitreiking Kwizzut 

*vr 19 feb JOW Fruitactie 

*vr 12 mrt JOW 

*vr 9 apr JOW 

*zo 2 mei JOW 

*vr/za 4/5 jun JOW overnachting 

*vr 9 jul JOW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag  11 september   

Vrijdag 9 oktober   

Vrijdag 13 november   

Vrijdag 11 december   

Vrijdag  8 januari   

Vrijdag  19 februari  FRUITACTIE 

Vrijdag  12 maart   

Vrijdag  9 april   

Zondag  2 mei   BATTLE OF THE BANDS 

Vrijdag, Zaterdag  4,5 juni OVERNACHTING 

Vrijdag  9 juli   

Hallo allemaal, 

Vrijdag 26 juni vrijdag hebben we op een mooie zomerse avond het jaar gezel-

lig af kunnen sluiten samen. Er stond een grote stormbaan, hebben slag-

bal/voetbal gespeeld en er was een zwembad om in te plonzen. We hebben af-

scheid genomen van een flink aantal jongeren en hopen dat we komend jaar 

ook weer een grote groep nieuwe leden mogen verwelkomen. De huidige groep 

8 heeft al een keertje mee mogen kijken, we hopen dat jullie allemaal enthou-

siast geworden zijn! In ieder geval hebben we er al twee nieuwe leiding bij, 

Teun Kurvers en Lars van Berlicum. 

Denk je nu, ik wil volgend jaar elke maand een leuke activiteit met de jonge-

ren in het dorp? Voor maar € 30,- per jaar ben je lid. Hiervoor heb je ongeveer 

elke maand een gezellig vrijdagavond van 18.30-21.00 en 1x per jaar een ge-

weldige overnachting. Heb je nog vragen of wil je je aanmelden, stuur dan 

een appje naar Carolien v/d Heuvel, 06-13841092 

Super bedankt voor alle gezelligheid en tot volgend jaar. We hebben al weer 

heel wat in petto. Wat dat is? Dat blijft nog een geheimpje!!!! 

de leiding van de JOW 


