
 

 

 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: 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. 13   24 mrt - 30 mrt 2019 

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

3e Zondag van de vasten 

Weekeinde 23/24 maart: geen viering in Westerbeek 

 

Zondag 24 maart, 10.30 uur: Familiemis in de kerk van 

       Sint Anthonis 

 

4e  Zondag  van de vasten 

Weekeinde 30/31 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. 

Fietsen  
Op woensdagmiddag 20 maart start de fietsgroep  van de KBO 

weer met de fietsmiddag. 

Bij goed weer vertrekken we om 13. 30 uur op het Peelplein. 

Op de helft van de route van ongeveer 35 km houden we een pau-

ze. 

Wij nodigen geïnteresseerde dames 

en heren uit om mee te fietsen en 

wensen iedere deelnemer mooie en 

veilig fietsdagen. 

Contactpersonen fietsgroep 

KBO zijn: 

Tien Voesten tel. 0613293338 en 

Martien van den Oever tel. 

0610289822 

WIJ GAAN VOOR 

EEN SCHOON 

WESTERBEEK!! 

DEZE WEEK....... 

POTGROND EN 

AARDBEIPLANTEN 
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K.B.O. KIENEN  

Voor alle leden maar ook niet-leden   

0p woensdag 20 maart wordt onze maandelijkse KIENMIDDAG georganiseerd. 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.   

POTGRONDACTIE en AARDBEIPLANTEN 
 

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:  oudervereniging-

zonnewijzer@gmail.com Alvast bedankt voor uw medewerking. 

  Kinderen en team basisschool de Zonnewijzer 

 

Naast de zakken potgrond die rond gebracht worden, kunnen er 

ook aardbeiplanten worden gekocht. 

Voor mensen die aardbeiplanten willen kopen, is daar tijdens het rondbrengen 

van de potgrond  de gelegenheid voor. 

Voor diegenen die geen potgrond hebben besteld, maar de aardbeiplanten wel 

graag zouden willen kopen, is dat ook mogelijk. 

De kosten zijn: 

-         1 plant voor     1 euro 

-         7 planten voor  5 euro 

-       16 planten voor 10 euro. 

Indien u interesse heeft in de aardbeiplanten, dan kunt u 

een e-mail sturen naar: 

Ouderverenigingzonnewijzer@gmail.com of bellen naar 

Chantal Cornelissen 

(06-12779041) 

        Oudervereniging De Zonnewijzer 

Bekendmaking van een 

uitvoering door ‘Tooneelclub 

Sambeek-Twist’ uit een krant 

van 1929 (90 jaren geleden!) 

    ►► 

 

◄◄

Zaterdag 30  maart  

Zondag 31  maart  

Vri jdag  5  apri l  

mailto:Ouderverenigingzonnewijzer@gmail.com
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NIEUWSBRIEF 2019 
secretariaat@samen1westerbeek.nl / 

www.s1w.nl 

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

Op de agenda: 

 Terugblik 2018 (o.a. Samen de zomer door; Westerbeek 
Wandelt; Dorpsommetje; Westerbeek Kwekerijen) 

 Financiën 2018 en bestuurlijke zaken 
 Kijk op 2019 (o.a. logo Westerbeek 100 jaar, 4 mei ge-

meentelijke dodenherdenking, Vitale Kernen) 
 Het woord is aan leden S1W en wethouder 
 Hans Driessen  
 Afsluiting met een drankje. 
 

Bestuurslid, lid van het Kwartaal Overleg en/of lid van Samen1Westerbeek worden, 
laat het ons via email secretariaat@samen1westerbeek.nl weten. 

 

 

BINNENKORT DUIDELIJKHEID AANLEG COLLECTIEF ZONNEDAK 
“Voor extra voordelen, zorg dat je lid bent van dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek!” 

Vóór 21 maart 2019 komt er duidelijkheid rond de aanleg van 
een collectief zonnedak. Op dit moment worden diverse onder-
zoeken gedaan. Denk hierbij aan een constructieberekening 
van het dak (oké), schouw van het dak (oké), aanpassing ver-
zekeringen, toestemming i.v.m. het verlenen van recht van op-
stal, wel of geen huur en goede afzekering (3x80A)(oké). 
Met alle gegevens zal een business case worden opgesteld 
waaruit naar voren komt wat de prijs is voor een zonneaan-
deel. Hierop volgt er een informatieavond en kunt u inschrijven 
op zonneaandelen. 

Naar aanleiding van de berichtjes in het Dorpsjournaal zijn er diverse telefoontjes en e-mails 
met vragen over mogelijkheden binnengekomen. Hierbij werden al een groot aantal zonnepane-
len genoemd. Tijdens de informatieavond krijgen de belangstellenden uitleg over de postcode-
roosregeling en deelname hieraan. Hierna krijgt men op volgorde van aanmelding de mogelijk-
heid om in te schrijven voor zonneaandelen (panelen). Voor extra voordelen, zorg dat je lid bent 
van dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek. 
Informatie nodig, neem contact op met het buurtteam of https://www.postcoderoosregeling.nl 

 
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. 

Leden van 

Dorpscoöperatie 

Samen 1 Westerbeek 

hebben via de e-mail 

een persoonlijke 

Uitnodiging 

ontvangen. Voor de 

leden is er financiële 

ruimte gemaakt om 

wensen en/of ideeën 

te realiseren. 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.s1w.nl
mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
https://www.postcoderoosregeling.nl
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 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
    

Zat. 23/03  
 

STEVENSBEEK 

  

 

  

  

 

STEVENSBEEK 

 

 

STEVENSBEEK 

STEVENSBEEK 

  

 

WESTERBEEK 

 

  

 

 

 

STEVENSBEEK 

  

 

JO19-1 SVS/Excellent/WB JO19-1 

JO19-2 Gemert JO19-3 

JO17-1 Excellent/SVS/WB JO17-1 

JO17-2 Olympia'18 JO17-3 

JO15-1 SV United/BVV'27 JO15-1 

JO15-2 SVS/Excellent/WB JO15-2G 

JO13-1 Excellent/SVS/WB JO13-1 

JO13-2 SVS/Excellent/WB JO13-2G 

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

JO11-2 S.V. Oostrum JO11-2 

JO10-1 SVS/Excellent/WB JO10-1 

JO10-2 Excellent/SVS/WB JO10-2 

JO9-1 Excellent/SVS/WB JO9-1 

JO8-1 Juliana Mill JO8-2G 

JO7-1/2 SVS/Excellent/WB JO7-1/2 

JO7-3 Constantia JO7-3 

 

Vorstenbossche Boys JO19-2 

Excellent/SVS/WB JO19-2G 

SES JO17-1 

Excellent/SVS/WB JO17-2G 

Excellent/SVS/WB JO15-1 

Olympia'18 JO15-3 

Estria/GVV'57/SCV'58 JO13-1 

JVC Cuijk JO13-4 

V.V. Achates JO11-1G 

Excellent/SVS/WB JO11-2G 

DSV JO10-1 

Montagnards JO10-2G 

SV Milsbeek JO9-1 

Excellent/SVS/WB JO8-1G 

SIOL JO7-1 

Excellent/SVS/WB JO7-3 

 

14:30 

13:45 

14:30 

15:00 

13:00 

14:00 

11:30 

11:30 

11:30 

09:00 

09:30 

10:30 

09:30 

08:45 

09:30 

09:00 

Datum              Wedstrijd     Aanwezig Aanvang 

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

31-03-2019 Inhaalwedstrijd 

07-04-2019 Westerbeekse Boys 1 – Olympia’18 7  09:45  11:00 

14-04-2019 Stormvolgels’28 3 – Westerbeekse Boys 1 10:00  11:00 

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 1 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 

ma 17 jun KO-vergadering S1W 

wo 19 jun Kienen KBO 

vr 28 jun JOW 

vr-ma 5-8 jul KERMIS Westerbeek 

wo 17 jul Kienen KBO 

za 20 jul Oud papier-actie 

za 17 aug Oud papier-actie 

wo 21 aug Kienen KBO 

za 14 sep 25 jaar GRAS 

zo 15 sep 25 jaar GRAS 

wo 18 sep Kienen KBO 

KBO-Westerbeek organiseert voor iedereen die geïnteresseerd is, een workshop  Paas-/

Lente bloemstuk maken onder leiding van Mirjam Swinkels.  

De workshop vindt plaats in de Schans, Westerbeek op maandag 15 april. 

De kosten bedragen € 15,- (voor niet leden € 17,50) inclusief materiaal en kop-

je koffie/thee. Graag opgeven vóór 20 maart en geef even uw voorkeur aan 

voor de middag (13.30 uur) of avond (20.00 uur). Opgeven bij: Maria van den 

Oever, per telefoon: 384236  of per mail: mvandenoeververnooijen@gmail.com 

PAAS-/LENTE BLOEMSTUK MAKEN 

mailto:mvandenoeververnooijen@gmail.com

