
 

 

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  

• Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

• E-mail: fra.giesbers@gmail.com 

DORPSJOURNAAL 

51e jaargang  no. 48    27 nov- 3 dec 2022 

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 ge-

publiceerd 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 

Vieringen  

Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u naar de 

website: www.mmvdk.nl 

1e Zondag van de Advent 

Weekend 26/27 november: geen viering in Westerbeek 

Zondag 27 november 15.00 uur: Doopviering, doop van Bram, 

zoon van Tom Crusio en Kim Jespers 

 

2e Zondag van de Advent 

Weekend 3/4 december: geen viering in Westerbeek 

Vrijdag 

25 november 

Poep opruimen van je 

hond, is hoe het 

hoort!!! 

Hier spelen kinderen 

in de poep. Ruimt u 

het voortaan 

op? Dank u!!! 

Kak opruimen op z’n 

tijd: 

 

Baasje  neem je  verantwoordeli jkheid! ! !  

Sinterklaas bezoekt Westerbeek, met als speciale gast burgemeester 

Hillenaar van Land van Cuijk   foto: Bianca van Katwijk 
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NIEUWSBRIEF 
secretariaat@samen1westerbeek.nl 

www.samen1westerbeek.nl 

 

 

WIU IS EEN AFKORTING VAN “WERK IN UITVOERING” 
 
In de gemeente Land van Cuijk is WIU een digitale overzichtskaart van werkzaamheden. 
Deze kaart geeft een goed overzicht van wat er de komende jaren staat te gebeuren aan 
grotere ingrepen in de openbare ruimte.  
 
De link naar de website www.onslandvancuijk.nl / tabblad WIU 
 
Net als andere wijk- en dorpsraden is S1W nu aan zet. S1W heeft een lijst ontvangen 
waarin de wensen- en knelpunten kunnen worden aangeven.   
Inwoners kunnen via S1W ideeën voor de openbare ruimte in hun omgeving aandragen 
voor WIU. Het gaat dan echt om wensen en ideeën voor de openbare ruimte, zoals aan-
passing van wegen, speeltuinen en plantsoenen. Ook kunnen knelpunten worden aange-
ven.  
Voor het invullen van de WK-lijst kunt u bijvoorbeeld denken aan de volgende onderwer-
pen: 
Knelpunten verkeersveiligheid. 
Waar voldoet openbare ruimte niet functioneel. 
Wensen betreffende openbare ruimte. 
Vergroening / klimaat / hittestress. 
"Out off the box" denken. 
Rol WDR (wijk- en dorpsraden) participatie / inzet leefbaarheidsbudget. 
 
De ingediende gegevens worden opgenomen in de WK-lijst. 
Belangrijk is dat de WK-lijst voor 15 januari 2023 ingevuld bij de gemeente is 
ingediend. 
 
Inwoners van Westerbeek: geef ideeën, wensen, knelpunten enz. door aan S1W via secre-
tariaat@Samen1Westerbeek.nl zodat die meegenomen kunnen worden op de WK-lijst 
(wensen- en knelpuntenlijst openbare ruimte). 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samen1westerbeek.nl
http://www.onslandvancuijk.nl/
mailto:secretariaat@Samen1Westerbeek.nl
mailto:secretariaat@Samen1Westerbeek.nl
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Wandel mee met de 
Lichtjestocht op 17 december 
in Sint Anthonis 
 

Een magische wandeling langs het kerst-
verhaalvoor jong en oud vol lichtjes. 
 
Op 17 december wordt er door Sint Anthonis een magi-
sche Lichtjestocht georganiseerd waarbij je onderweg 
wordt verrast door zang, theater en dans zodat het kerst-
verhaal tot leven komt.  
 
De lichtjestocht start op het Hanenspoor en eindigt bij de kiosk op de Brink. Je hoeft alleen maar de 
lichtjes te volgen om de juiste weg te vinden. Starten doe je tussen 18.15 en 19.00 uur en op kindertempo 
ben je ongeveer een uur aan het wandelen. Volg ons op Facebook voor alle informatie: https://
www.facebook.com/Lichtjestocht 
Deelname aan de Lichtjestocht is gratis. Een vrijwillige bijdrage is natuurlijk heel welkom en zorgt voor 
continuïteit van de Lichtjestocht in 2023. Parkeren doe je bij Oelbroeck maar we hopen dat zoveel moge-
lijk mensen te voet of op de fiets komen. 
 
De organisatie heeft er ontzettend veel zin en hoopt dat er veel inwoners meewandelen. 
Volg de FB-pagina en zet 17 december alvast in je agenda. Het wordt magisch: beloofd!  
 

Ben j i j  er  ook ingetrapt?  
Misschien heb je zelf wel één of 

meerdere honden en ben je hier ont-

zettend blij mee. Maar misschien heb 

je wel een hekel aan honden, ben je 

vroeger ooit eens gebeten en ben je 

daardoor angstig voor honden. Dui-

delijk is dat je Nederland in grote lij-

nen in kan delen in hondenliefheb-

bers en mensen die er niets mee heb-

ben. 

Feit is dat iedereen, wanneer je net 

in de hondenpoep hebt gestaan, dat 

bijzonder vervelend vindt! 

De vervuiling door hondenpoep is 

één van de grootste ergernissen van 

de Nederlanders. Vooral de rondslingerende poep op stoepen, kinderspeelplaatsen en gras-

velden wordt als pure overlast ervaren. Naast de ergernis bevat hondenpoep veel bacteriën 

en is gevaarlijk 

voor de gezondheid. Dit geldt niet alleen voor de verse uitwerpselen, maar zelfs ook nog 

voor ingedroogde hondenpoep. Hondenbezitters zijn verplicht om de poep van hun eigen 

hond zelf op te ruimen. De middelen om de poep op te ruimen zijn inmiddels in ruime mate 

op de markt voorhanden. De eigenaren kunnen hiervoor een grijper en/of speciale afvalzak-

jes aanschaffen. 

Laten we met z’n allen hier attent op zijn voor een schoon en mooi Westerbeek. Dat is waar 

we naar streven. Opgeruimd is netjes! Toch? 

Alvast bedankt 

https://www.facebook.com/Lichtjestocht
https://www.facebook.com/Lichtjestocht
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 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Zat 26 nov 

S’beek 

S’beek 

 

 

 

 

S’beek 

S’beek 

 

 

JO19-1 

JO17-1 

JO17-2 

JO15-1 

JO15-2 

JO13-1 

JO11-1 

JO10-1 

JO9-1 

JO9-2 

JO9-3 

JO8-1 

JO7-1 

JO7-2 

DSV JO19-1 

SVS/Excellent/WB JO17-1 

SVS/Excellent/WB JO17-2 

Excellent/SVS/WB JO15-1 

Cito JO15-1 

Excellent/SVS/WB JO13-1 

V.V. Achates JO11-1JM 

SVS/Excellent/WB JO10-1 

SVS/Excellent/WB JO9-1 

SSS'18/Holthees JO9-2GJM 

Excellent/SVS/WB JO9-3 

Excellent/SVS/WB JO8-1 

Toernooi bij Hapse Boys in Haps 

Toernooi bij DSV in Sint Anthonis 

Excellent/SVS/WB JO19-1 

Heijen JO17-1 

De Zwaluw/Hapse Boys JO17-1 

ZSV JO15-3JM 

Excellent/SVS/WB JO15-2 

Sporting S.T./SVEB JO13-3JM 

Excellent/SVS/WB JO11-1 

V.V. Achates JO10-2 

SV Venray JO9-2JM 

Excellent/SVS/WB JO9-2 

Fiducia/Elsendorp JO9-1 

EGS'20 JO8-2JM 

  

  

14:30 

14:00 

14:30 

12:30 

11:00 

12:30 

10:30 

10:30 

10:30 

09:00 

09:30 

09:30 

11:00 

09:00 

27-11-2022         9.00       10.00    Handel 5 Westerbeekse Boys 1  

4-12-2022 09:45 10:30 Westerbeekse Boys 1 Fiducia 2 

11-12-2022 09:00 10:00 Menos 2 Westerbeekse Boys 1 

vr 25 nov Bestuursvergadering 

do 1 dec S1W vergadering dagelijks bestuur 

za 10 dec Mandarijnenactie vv. Westerb. Boys 

wo 14 dec “Samen eten” bij Café Dinges 

do 15 dec Kienen 

do 15 dec Oud papier inzameling 16.00-19.00 

vr 16 dec KBO Kerstviering 

vr 16 dec JOW 

vr 23 dec KERSTCONCERT Metropeelorkest 

di 27 dec KWIZZUT  ‘Jubileumeditie’ 

za 31 dec Oliebollenactie VCP (op bestelling) 

wo 4 jan Kaartverkoop Pronkzittingen 

za 7 jan Mandarijnenactie vv. Westerb. Boys 

za 7 jan Feestavond ‘KWIZZUT’ 

wo 11 jan Pronkzitting KBO 

vr 13 jan JOW 

za 14 jan Pronkzitting 

vr 20 jan Pronkzitting 

za 21 jan Pronkzitting 

zo 22 jan Pronkzitting ‘De Boezels’ 

vr 24 feb JOW 

vr 17 mrt JOW 

vr 12 mei JOW 

vr/za 2/3 jun JOW 

vr 7 jul JOW 

PRONKZITTINGEN 2023 
Nu prins Berry d’n 1e en zijn prinses Marie-José 

uitgekomen zijn als heersers van t Tusriek kun-

nen we verder met de voorbereidingen van de 

pronkzittingen. 

Deze zullen gehouden worden op 11 jan (KBO) en 

op 14, 20, 21 januari 2023. 

Aan ieder die het in zich heeft om het publiek te 

vermaken en ervoor kan zorgen dat de Twisse 

Pronkzittingen, nadat we eindelijk weer mogen, 

weer een succes worden, meld je aan!!! Dat kan 

via een mail 

op opper@tusriek.nl  zodat we weer een heel mooi programma 

kunnen maken. Ook als je info wenst, of je wil wel meedoen, 

maar je hebt geen idee waarmee of hoe, dan kunnen we kij-

ken of we je kunnen helpen. Ook dan mag je altijd een mailtje 

sturen. Dit  jaar gaan we knallen, want..... ‘We doen ‘t met z’n 

allen’!   

Tas op !  

 


