
 

 

• 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: 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  
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NIEUW KRUISBEELD MET VERFRAAIING VAN DE OMGEVING VERSTERKT ENTREE WESTERBEEK 

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

te: www.mmvdk.nl.  

 

29 ste zondag door het Jaar. 

Weekend 17/18 oktober: geen viering in Westerbeek. 

 

30 ste zondag door het Jaar. 

Weekend 24/25 oktober: geen viering in Westerbeek. 

OUD PAPIER ZATERDAG 17 OKTOBER 

Zaterdag 17 oktober tussen 9.00 uur en 12.00 uur kan 

het papier worden ingeleverd bij de containers nabij het 

sportpark! Vriendelijk verzoek: 

De containers staan er, echter zonder medewerkers. 

Deponeer het papier zelf in de container, zover mogelijk 

naar voren! Bij voorbaat dank! 

Hallo allemaal, 

 

Helaas gooit ook het Coronavirus roet in het eten voor onze Sin-

terklaasintocht. Dit bekent concreet dat de jaarlijkse intocht in 

Westerbeek op zondag 22 november 2020 jammer genoeg niet door 

kan gaan. 

 

Wij als Sinterklaascommissie vinden dit heel erg jammer, maar 

gezien de huidige maatregelen willen we Sinterklaas en zijn Pie-

ten niet in gevaar brengen en jullie ook niet. 

Natuurlijk slaat de Sinterklaas ons dorp niet helemaal over. Hoe 

de precieze invulling hiervan gaat zijn, wordt nog in het Dorps-

journaal aan jullie bekend gemaakt. Houd het Dorpsjournaal voor 

meer informatie goed in de gaten. 

 

We hopen op jullie begrip, 

 

Groeten, 

De Sinterklaascommissie  
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RABO Clubsupport 2020 
 

Bent u lid van de RABO-bank? Dan kunt u natuurlijk stemmen op de 

website www.rabo-clubsupport.nl van 5 t/m 25 oktober op 

onze Westerbeekse deelnemende clubs! Vindt u het ook belangrijk dat er ac-

tiviteiten in ons dorp kunnen plaatsvinden voor nu en in de toekomst, 

steun de Westerbeekse verenigingen dan door te stemmen. 

U kunt stemmen vanaf 5 oktober tot en met 25 oktober. 

Stemmen via de Rabo App is ook mogelijk!! 

Zij kunnen elke stem goed gebruiken voor hun Clubkas. 

Stemmen kun je doen door in te loggen in de app of op de website van 

de Rabobank en vervolgens via Zelf Regelen je stem uitbrengen. 

Voor leden die digitaal niet actief zijn is er dit jaar een alternatieve 

stemroute. 

Op de website kunt U de deelnemende verenigingen vinden. 

NIEUW KRUISBEELD MET VERFRAAIING VAN DE OMGEVING 
VERSTERKT ENTREE WESTERBEEK 

  
Tijdens de algemene ledenvergadering van 9 april 2018 heeft het bestuur aangegeven dat het kruis-
beeld aan de Loonseweg, ondanks alle onderhoud, bijna tot op de laatste houtsplinter is vergaan. 
De houtrot is niet meer te keren. De leden van S1W hebben hier positief op gereageerd en de ver-
nieuwing van het kruisbeeld werd één van de speerpunten. 
Het huidige kruisbeeld (geplaatst in 1946 uit dankbaarheid) is heel traditioneel. Wij hebben onze 
lokale kunstenaar Juul Baltussen gevraagd hier naar te kijken en hij is met een voorstel gekomen. 
Zoals hij zelf omschrijft: “een ongebruikelijk, organisch gestileerd ontwerp”. De gebruikte materialen 
voor het corpus zijn bom- en granaatscherven die door de jaren heen in de omgeving van Wester-
beek zijn gevonden. De sokkel is van cortenstaal en biedt ruimte aan een 
windvrije kaarshouder waarin langbrandende kaarsen passen. Juul geeft aan 
dat hij met het corpus door het te maken van granaatscherven een extra la-
ding mee wil geven. “Het idee dat Christus zich opofferde om voor de mens 
aan het kruis te sterven, gaan vele jaar na zijn kruisiging, oorlogen nog steeds 
door, waarvan deze scherven getuigen”. 
Even voor de duidelijkheid. Theo Barten is nog voor zijn overlijden van de 
vernieuwing van het kruisbeeld op de hoogte gebracht. Noud is bij Theo op 
bezoek geweest in Overloon en heeft hem het idee met beschrijving laten 
zien en lezen. Theo vond het een prachtig plan. Theo had ook een vooruit-
ziende blik. Wanneer er straks een nieuw kruisbeeld staat dat onderhoudsvrij 
en hufterproef is kan het Westerbeek en zijn inwoners beschermen net zoals 
de vorige kruisbeelden. 
De entree van ons dorp, aan de weg tussen Overloon en Oploo zal verfraaid 
worden met een modern kruisbeeld, wat de toevallige passant hopelijk aan 
het denken zal zetten. Een kruisbeeld als kunstvoorwerp met een verwijzing 
naar de oorlog, zoals die in onze regio heeft plaatsgevonden.  
Er zullen altijd mensen zijn die een andere kijk of een andere mening hebben, 
daar hebben wij respect voor. Soms moeten dingen vernieuwd worden en 
wordt er iets anders gekozen. 
S1W doet ook mee met verschillende werkgroepen o.a. 100 jaar Westerbeek 
aan de Rabo Clubsupport. In 2022 bestaat Westerbeek 100 jaar en dan het 
zou het mooi zijn als dit kruisbeeld er staat. Ondersteun dit en stem S1W. 
  
Wendy Barten, Juul Baltussen, betrokken inwoners Dorpsontwikkelingsplan en bestuur Dorpscoöpe-
ratie Samen 1 Westerbeek 
 
Informatie: https://www.youtube.com/watch?v=QDMIFQMGKUw 

https://www.youtube.com/watch?v=QDMIFQMGKUw
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PREVENTIEBERICHT OKTOBER 2020 

 

Wij zien in de gemeente Sint Anthonis weer een lich-

te stijging van het aantal woninginbraken. Die vin-

den verspreid plaats, zowel in de buitengebieden als 

de woonkernen. 

 

Wij willen u graag wat informatie geven om de kans op inbraak enigszins te verkleinen. 

Heel veel tips kunt u overigens ook op internet vinden. We noemen er enkele: 

 zorg ervoor dat op verschillende plekken, op verschillende tijden, buitenshuis maar 

vooral ook in huis (ook op de bovenverdieping) licht brandt als het donker is. Gebruik 

eventueel een schakelklok 

 vertel vrienden dat je met vakantie gaat, zodat zij eventueel een oogje in het zeil kun-

nen houden en voor de post en planten kunnen zorgen. Vraag hen ook om 's avonds de 

gordijnen dicht te doen en 's ochtends weer te openen. Laat zoveel mogelijk een be-

woonde indruk achter, alsof je gewoon thuis bent 

 zorg voor goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen, (garage)deuren en eventuele 

lichtkoepels 

 laat geen sleutels op  sloten achter, ook niet aan de binnenzijde. Een inbreker kan an-

ders een raam inslaan en zo de deur makkelijk openen 

 sluit altijd alle deuren en ramen, ook als je maar even weg gaat. Vergeet daarbij voor-

al niet wc-raampjes of ramen en deuren van een garage 

 verstop geen sleutels buiten de deur. Deurmatten en bloempotten zijn geen geheime 

plaatsen 

 hang geen adreslabel aan je sleutel(bos). Wanneer je de sleutelbos verliest of als deze 

gestolen wordt, maak je het een inbreker wel erg makkelijk 

 zorg dat je geen grote hoeveelheden cash geld in huis hebt 

 als je een schuifpui hebt: plaats dan bijvoorbeeld een balkje aan de binnenkant op de 

rails tussen de deurpost en de schuifpui, dan kan de schuifpui niet zo makkelijk wor-

den geopend 

 sommige inbrekers bekijken rouwadvertenties om zo op slinkse wijze te achterhalen 

of bewoners afwezig zijn. Zorg dat een vertrouwd iemand op je woning past op het mo-

ment van de afscheidsdienst 

 zet ladders en kliko's binnen, zodat inklimmen wordt bemoeilijkt 

 zet niet op social media dat je met vakantie gaat. 

 

TOT SLOT: ZIET U VERDACHTE LIEDEN EN/OF VOERTUIGEN IN UW WOON-

OMGEVING? GEEF HET DAN AAN ONS DOOR.  

 

IS ER SPRAKE VAN EEN HETERDAADSITUATIE (U ZIET BIJVOORBEELD DAT 

EEN INBRAAK PLAATSVINDT), BEL DAN ALTIJD 112 EN VERMELD ZOVEEL 

MOGELIJK DETAILS. 

DANK VOOR UW MEDEWERKING. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Rachel Rongen en Hans Ooms, wijkagenten gemeente Sint Anthonis  

 

Email: wijkagent-sint-anthonis.maas-en-leijgraaf@politie.nl 

Telefoon: 0900-8844 of 112 (bij spoed) 
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za 17 okt inzameling oud papier 

ma 26 okt S1W Kwartaaloverleg 

wo 28 okt Kledinginzameling ‘De Zonnewijzer’ 

vr 30 okt Bestuursvergadedring KBO 

ma 9 nov S1W vergadering DB 

wo 11 nov ‘Samen eten’ bij Dinges 

vr 13 nov JOW 

za 14 nov 14e van de 11-bal CSTT 

za 21 nov inzameling oud papier 

vr 27 nov Bestuursvergadering KBO 

wo 9 dec ‘Samen eten’ bij Dinges 

vr 11 dec JOW 

ma 14 dec S1W vergadering DB 

za 19 dec inzameling oud papier 

wo 23 dec Kerstconcert Metropeelorkest 

vr 8 jan JOW 

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 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Uitslag: Merselo 3 – Westerbeekse Boys 1  6-1, Westerbeekse Boys 1 – VV Holthees-Smakt 2  1-8 

Zat 17 oktober 
 12:00 JO13-1 Olympia'18 JO13-3 

Alle overige klassen vrij 

Excellent/SVS/WB JO13-1 

18-10-2020 Inhaalwedstrijd 

25-10-2020 Fiducia 3 –Westerbeekse Boys 1   09:15  10:00 

01-11-2020 Westerbeekse Boys 1 – SSS’18 5   09:45  10:30 
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GEMEENSCHAPSHUIS  

De inschrijving voor editie 2021 loopt van 

1 september tot en met 31 oktober 2020. 

https://www.kernmetpit.nl/Beheer/Registraties/1736682.aspx 

 

Ook stichting G.R.A.S. Westerbeek doet 

mee met de Rabo Clubsupport 

campagne!! 
Kunnen wij op jouw stem rekenen? 

  

De opbrengst willen wij gebruiken voor de aanschaf van een 

nieuw luchtkussen om zo te zorgen voor nog meer plezier bij 

de jongste bezoekers van ons 2-daagse evenement. 

  

Kortom, stem op ons!! We rekenen op jullie!! 


