
 

 

 Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

 E-mail: fra.giesbers@gmail.com 

Colofon 

Het dorpsjournaal wordt uitgegeven 

door Dorpscoöperatie 

“Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretariaat@samen1Westerbeek.nl 

 

Kopij inleveren: 

Vóór zondag 19:00 uur  

Via emailadres: 

fra.giesbers@gmail.com 

 

Het dorpsjournaal is een 

mededelingenblad 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 

gepubliceerd op www.kbo-

westerbeek.nl en www.s1w.nl 

Kosten voor plaatsing van 

advertenties 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 

bankrekeningnummer:  

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  

DORPSJOURNAAL 

48e jaargang  no. 11   10 mrt - 16 mrt 2019 

Vrijdag 8 mrt  JOW’s fruitactie vanaf 18.15 uur 

Vieringen 

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

Woensdag 5 maart: Aswoensdag met askruisje 

09.00 uur Kerk Oploo 

18.30 uur kerk Overloon 

 

1e  Zondag van de vasten 

Zaterdag 9 maart 19.00 uur: Eucharistieviering 

Jaarget. Cisca van Densen – Cremers 

Int. Overleden Ouders Derkx – Cremers 

Int. Overleden Fam. van Lankveld en broer Piet 

Int. Overleden ouders Lambertus  Nellissen  en Anna Nellissen  

Reintjes en overleden kinderen 

Lector: Hennie van Wanroij 

 

2e  Zondag van de vasten. 

Weekeinde 16/17 maart: geen viering in Westerbeek. 

Beste parochianen, 

‘Geef voor je kerk’. 
Een bijdrage kunt u overmaken naar de rekening 
van ONZE kerk en wel naar rekeningnummer: 
NL12RABO0140290745 Parochie Maria, 
moeder van de Kerk t.n.v. H. Hart van Jezus 
Westerbeek o.v.v. Kerkbalans 2019. 

FRUITACTIE***FRUITACTIE  
 

Hallo JOW-jeugd en alle dorpsgenoten, 

Op vrijdagavond 8 maart is onze jaarlijkse fruitactie. We komen 

dan aan de deur met overheerlijke sinaasappels en appels. 

LET OP: dit jaar dus niet op zaterdagochtend maar vrijdagavond 

vanaf 18.15 klaarzitten bij de voordeur!!! 

Jullie zullen de nodige vitamientjes vast weer nodig hebben na de 

Carnaval; dan kunnen wij met de jeugd uit het 

dorp weer leuke activiteiten ondernemen. 

Groetjes en namens ons allemaal: alvast bedankt! 

 

(Voor de jeugd: verzamelen om 18.00 bij 

Cristian, vele handen maken licht werk!!! 

Kun je er echt niet bij zijn, even afmelden 
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  Vastenactie 2019 
Groentetuin voor kindertehuis in Sri Lanka 
De parochie Maria Moeder van de Kerk gaat in samenwerking 
met de stichting SrilanCare campagne voeren voor het 

Vastenactieproject 2019 ‘Groentetuin voor kindertehuis in 
Sri Lanka’.  
In het kindertehuis Avanthi Devi in Anuradhapura worden 40 meisjes opgevangen die slachtoffer zijn van huiselijk 
geweld, seksueel misbruik of zijn verstoten door hun ouders. Tot ze volwassen zijn of tot hun thuissituatie is 
verbeterd, worden ze in het tehuis opgevangen. Tijdens hun verblijf in het kindertehuis willen we de meisjes kennis 
laten maken met het verbouwen van groenten en kruiden zodat ze deze vaardigheden kunnen gebruiken zodra ze 
het kindertehuis verlaten.  
SrilanCare werkt al meer dan tien jaar aan het verbeteren van de levensomstandigheden van verschillende kansarme 
doelgroepen in Sri Lanka. In samenwerking met hun Sri Lankaanse partner IRSD bieden zij momenteel structurele 
ondersteuning aan opvanghuis Avanthi Devi. In hun werk staat 
het onafhankelijker, zelfredzamer en kansrijker maken van 
mensen die daar zelf niet toe in staat zijn centraal, zie 
www.srilancare.com. 
Doet u ook mee met de Vastenactie 2019? Dat kan via de 
Vastenactie 2019 op de Goede Doelenlijsten en via de 
collectebussen in de kerken of rechtstreeks uw gift overmaken 
op het rekeningnummer van Vastenactie: NL21 INGB 0000 
0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, in de 
betaalomschrijving zetten: projectnummer 401234 Parochie 
Maria Moeder van de kerk te Sint Anthonis. Alvast hartelijk 
dank voor uw donatie namens de meisjes uit het kindertehuis 
in Sri Lanka! 

 

Informatieavond 
peutergroep ’t Turrêfke 

 
 
 

Op maandagavond 18 maart organiseren wij van 19.30 tot 21.00 uur een informatieavond over de 
peutergroep ‘ Turrêfke. Alle ouders die op dit moment gebruik maken van peuteropvang en alle 
belangstellende nieuwe ouders zijn die avond van harte welkom. 
Wij gaan graag met u in gesprek over onze visie en plannen voor de toekomst ten aanzien van de 
peuteropvang in Westerbeek. Samen kunnen we zo tot goede ideeën komen. Ook lichten wij tijdens 
deze avond de mogelijkheden toe die wij als kinderopvang de Speelhoeve kunnen bieden.  
Locatie: Basisschool de Zonnewijzer. 
U kunt zich voor deze avond aanmelden door een e-mail te sturen naar info@kdvdespeelhoeve.nl t.a.v. 
Sjan Claessens 
Graag tot ziens op 18 maart om 19.30 uur! Locatie: Basisschool ‘de Zonnewijzer’ 

Met vriendelijke groet, Sjan Claessens 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
    

Zat. 9 mrt 

S‟beek 

S‟beek 

 

JO19-1 SVS/Excellent/WB JO19-1 

JO11-1 SVS/Excellent/WB JO11-1G 

 

Festilent JO19-1 

SES JO11-1 

 

14:30 

11:30 

Datum              Wedstrijd     Aanwezig Aanvang 

10-03-2019 Olympia’18 7 – Westerbeekse Boys 1  11:00  12:00 

17-03-2019 Westerbeekse Boys 1 – vv Holthees 2  09:45  10:30 

24-03-2019 Volharding 4 – Westerbeekse Boys 1  11:00  12:00 

mailto:info@kdvdespeelhoeve.nl
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NIEUWSBRIEF 2019 
secretariaat@samen1westerbeek.nl / 

www.s1w.nl 

JAAR 
VERGADERING  
Samen 1 
Westerbeek 
Donderdag 
21 maart 2019 
20:00 uur 
De Schans 

“NA RUIM ÉÉN JAAR IS 
HET BIJNA ZO VER!” 
Vóór 21 maart 2019 komt er 
duidelijkheid rond de aanleg 
van een collectief zonnedak. 
Op dit moment worden diverse 
onderzoeken gedaan. Denk 
hierbij aan een 
constructieberekening van het 
dak, schou van het dak, 
aanpassing verzekeringen, 
toestemming i.v.m. het 

verlenen van recht van opstal, 
wel of geen huur en goede 
afzekering. Alleen daken 
waarbij een afzekering van 
3x80A aanwezig is, zijn te 
gebruiken om er ongeveer 200 
panelen op te leggen.  
Met alle gegevens zal een 
business case worden 
opgesteld waaruit naar voren 
komt wat de prijs is voor een 
zonneaandeel (paneel/
onderhoud/verzekering/
opwekgarantie). Hierop volgt 
er een informatieavond en kunt 
u meteen inschrijven op 
zonneaandelen. 
Het afgelopen jaar hebben 
diverse inwoners laten weten 
belangstelling te hebben om 
deel te nemen aan een 
postcoderoosregeling. Deze 
mensen zullen voor de 
informatieavond een 
persoonlijke uitnodiging 
ontvangen.Belangstelling!? 
Laat het ons weten.” 
Informatie nodig, neem contact 
op met het buurtteam. 
 

WONINGBOUW IN 
WESTERBEEK! 
Er komen volop mogelijkheden 
voor een woning of 

woningbouw. Kant en klare 
woning kopen of huren, uw 
wensen verwerken in de 
nieuwbouw, nieuwe woning 

casco opleveren en zelf 
afbouwen, enz. 
Blijf ons volgen, want er komt 
een informatieavond over 
woningbouw. 

 
LANDELIJKE 
OPSCHOONDAG. 
Meehelpen!? 
Meld je aan en kom op deze 
zaterdag 23 maart om 9:30 uur 
naar het Peelplein en maak 
samen met jeugdleden van De 
Boezels en S1W een stukje 
Westerbeek schoon. 

ACTIVITEITEN-KALENDER   * nieuwe activiteit 

wo 6 mrt Herringschelle CSTT 

*vr 8 mrt JOW’s fruitactie vanaf 18.15 uur 

wo 13 mrt „Samen eten‟ bij Dinges 

*do 14 mrt Vrijwilligersbijeenkomst deelparochie  

  Westerbeek.  

za 16 mrt Oud papier-actie 

za 16 mrt High Tea „De Boezels‟/KBO 

wo 20 mrt Kienen KBO 

do 21 mrt Algemene Jaarvergadering S1W 

za 23 mrt Landelijke Opschoondag 

za 30 mrt toneel Toneelgroep Westerbeek 

zo 31 mrt toneel Toneelgroep Westerbeek 

vr 5 apr JOW 

vr 5 apr toneel Toneelgroep Westerbeek 

zo 7 apr Gemeentelijk Solistenconcours 

  In De Schans 

wo 10 apr „Samen eten‟ bij Dinges 

za 13 apr Oud ijzer actie 

wo 17 apr Kienen KBO 

za 20 apr Oud papier-actie 

zo 28 apr  JOW „Battle of the bands‟ 

wo 8 mei „Samen eten‟ bij Dinges 

wo 15 mei Kienen KBO 

za 18 mei Oud papier-actie 

vr/za 24/25 mei Jow‟s Overnachting 

di-vr 11-14 jun Westerbeek Wandelt 

wo 12 jun „Samen eten‟ bij Dinges 

za 15 jun Oud papier-actie 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.s1w.nl
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POTGRONDACTIE 
 
De schoolkinderen van basisschool de Zonnewijzer  komen in de periode van woensdag 27 februari tot 
en met woensdag 13  maart bij u aan de deur om potgrond te verkopen.  De zakken potgrond zijn relatief 
niet duurder dan op andere verkoopplekken om ons heen. Daarbij heeft u nog een groot voordeel. U hoeft 
er niet mee te sjouwen, ze worden bij u thuis afgeleverd door ons. 
Met de opbrengst van deze potgrondactie willen wij onze (buiten)speelmaterialen uitbreiden, vervangen 
en/of herstellen.. 
De zakken potgrond (45 liter) kosten € 4,50 per zak en 3 stuks voor € 12,00.  
U kunt zoveel zakken bestellen als u wilt.  
De zakken potgrond worden op vrijdag 22 maart of zaterdag 23 maart bij u  
bezorgd. Wanneer wij uw bestelling afleveren, betaalt u pas! 
Voor meer info kunt terecht bij Chantal Cornelissen (0485-384444) of email:  
ouderverenigingzonnewijzer@gmail.com 
Alvast bedankt voor uw medewerking, 

Kinderen en team basisschool de Zonnewijzer 

Openluchttheater 

“De Speultuin” 

seizoen 2019 
 Zondag 19 mei 2019    

Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek 

Aanvang: 11.00 uur       Entree: gratis 

 

 Zaterdag 22 juni 2019 

Joris Linssen & Caramba 

Aanvang: 20.30 uur       Entree: € 15 

 

 Zondag 30 juni 2019 

MV Cecilia & MV Excelsior 

Aanvang: 11.00 uur       Entree: gratis 

 

 Zaterdag 06 juli 2019 

Cabaretier Marcel Stevens 

Aanvang: 20.30 uur       Entree: € 10 

 

 Zaterdag 17 augustus 2019 

Kindertoneelvoorstelling met 

schatgraven 

Aanvang: 14.30 uur       Entree: € 5 

 

 Zaterdag 24 augustus 2019 

Entertainment Band MixureMusic 

Aanvang: 20.30 uur       Entree: gratis 

 

 Zaterdag 31 augustus 2019 

Cabaretier Marlon Kicken 

Aanvang: 20.30 uur       Entree: € 15 

 

Start voorverkoop alle voorstellingen 19 mei 

in het theater en via de online ticketverkoop 

website Graancirkel. 

Voor meer informatie : 

www.graancirkeloploo.nl 


