
 

 

 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. 14   31 mrt - 6 apr 2019 

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

4e  Zondag  van de vasten 

Weekeinde 30/31 maart: geen viering in Westerbeek 

 

5e  Zondag van de vasten 

Weekeinde 6/7 april: 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, moe-
der van de Kerk t.n.v. H. Hart van Jezus Wester-
beek o.v.v. Kerkbalans 2019. 

OUD IJZER ACTIE  

Zaterdag 13 april wordt de jaarlijkse oud ijzer actie gehouden. 

 

Vanaf 9.00 uur halen 

medewerkers van 

vv. Westerbeekse Boys en 

“Metropeelorkest” het ijzer bij u 

op! Accu’s worden ook 

opgehaald. 

(géén banden, koelkasten en 

diepvriezers) 

 

Graag uw medewerking! 

Tot zaterdag 13 april! 

 

Voor inlichtingen/informatie: Toon Bardoel, 06 23782723 

 

DEZE WEEK....... 

AARDBEIPLANTEN 
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AARDBEIPLANTEN 
 

Naast de zakken potgrond die rondgebracht zijn, kunnen 

ook aardbeiplanten worden gekocht. Voor mensen die 

aardbeiplanten willen kopen, is dat 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 met Chantal Cornelissen  (06-12779041) 

      Oudervereniging De Zonnewijzer 

Palmpasen 

Zondagmorgen 

14 april 10.30 uur 
  

Zoals al jaren de gewoonte is, mogen alle kinderen 

ook dit jaar met Palmpasen met een palmpaasstok 

naar de kerk komen. 

De kinderen worden om 10.15 u. bij de sacristie ver-

wacht om nog een broodhaantje en een palmtakje aan hun stok te bevestigen. 

In een optocht zullen zij de kerk binnen gaan. De ouders zitten er dan al. 

Na binnenkomst en het wegzetten van de stokken, mogen de kinderen bij hun ouders in de 

bank plaatsnemen. 

Het is voor ons erg belangrijk om te weten hoeveel kinderen er zullen komen in verband 

met het bestellen van de broodhaantjes. 

Wij willen u dus ook vragen om uw kind aan te melden vóór 7 april via de 

mail: familie@marcelvandenoever.nl 

We zijn ook op zoek naar kinderen die ons kunnen helpen tijdens de viering met het lezen 

van een stukje tekst. 

Wil uw kind graag een steentje bijdrage dan kunt u dat ook op bovenstaand email adres 

laten weten. 

Ook jongere broertjes of zusjes die nog niet op school zitten zijn welkom met een 

palmpaasstok. (ook graag melden) 

De kinderen zorgen zelf voor een versierde palmpaasstok. (kruis) 

-          maximaal 3 cm. dik (anders past hij niet in de standaard in de kerk) 

-          de hoogte van de stok ongeveer 1 meter 

-          de breedte ongeveer 50 centimeter 

-          boven op de stok een spijker zonder kop en daarop een kurk (i.v.m. veiligheid): hier 

 komt het broodhaantje aan 

-          duidelijk bovenaan de naam van uw kind erop 

-          versieren met crêpepapier, fruit, paaseitjes, e.d. (maak de stok niet te zwaar). 

Wederom hopen wij op een mooie viering met kinderen en ouders. 

 De werkgroep gezinsviering, Carla en  Suzan 

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

www.s1w.nl 

LANDELIJKE OPSCHOONDAG 2019 
 

Voor het 11
e
 jaar heeft afgelopen zaterdag een 

grote groep vrijwilligers het zwerfafval in 
Westerbeek opgeruimd. Op de afbeelding zie je het 
resultaat. 
Boezels, leiding en de vele andere vrijwilligers, 
bedankt! 
Jullie hebben fantastisch werk gedaan. 

Bedankt!! 
 

AANLEG COLLECTIEF ZONNED AK NABIJ  
Er is meer duidelijkheid gekomen rond de aanleg van een 
collectief zonnedak. Samen met de eigenaar gaan wij een 
overeenkomst opstellen en recht van opstal afsluiten. Voor 
een goede overeenkomst liggen er nog enkele onderhande-
lingspuntjes (o.a. huurprijs) ter bespreking. Verder heeft de 
energiecoöperatie de opdracht gegeven om een offerte op 
te stellen. Hierna zal duidelijk worden wat de prijs voor een 
zonneaandeel gaat worden. Hierop volgt er een informatie-
avond. Tijdens deze informatieavond krijgen de belangstel-
lenden uitleg over de postcoderoosregeling en deelname hieraan. Hierna krijgt men op 
volgorde van aanmelding de mogelijkheid om in te schrijven voor zonneaandelen (panelen). 
Informatie nodig, neem contact op met het buurtteam of https://www.postcoderoosregeling.nl 
 

Voor extra voordelen, zorg dat je lid bent van dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek. 
 
 

IN VRIJHEID KIEZEN 
 

Op zaterdag 4 mei 2019 vindt in Westerbeek de Gemeentelijke 
Dodenherdenking plaats. Onder het thema van dit jaar: In vrijheid 
kiezen, zullen wij om 20:00 uur gezamenlijk twee minuten stil zijn. 
Het programma van deze herdenking zal t.z.t. in het dorpsjournaal 
geplaatst worden.  

SOLISTENCONCOURS 
 

Zondag 7 april vindt in De 

Schans in Westerbeek het gemeentelijk solistenconcours 

plaats. Muzikanten van diverse gemeentelijke 

verenigingen zullen hieraan deelnemen. 

De organisatie is in handen van het Metropeelorkest. 

De aanvang is 9.00 uur. 

Belangstellenden zijn van harte welkom. 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.s1w.nl
https://www.postcoderoosregeling.nl
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 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
 Volharding 4 – Westerbeekse Boys 1    6-1   

Zat. 30/03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W’beek 

JO19-1 Toxandria JO19-1 

JO19-2 Vrij 

JO17-1 Excellent/SVS/WB JO17-1 

JO17-2 V.V. Achates JO17-2 

JO15-1 SVOC'01 JO15-1 

JO15-2 Constantia/Menos JO15-2 

JO13-1 Excellent/SVS/WB JO13-1 

JO13-2 Estria/GVV'57/SCV'58 JO13-2 

JO11-1 Vrij 

JO11-2 Stormvogels/HRC'27 JO11-2G 

JO10-1 Vrij 

JO10-2 Excellent/SVS/WB JO10-2 

JO9-1 Ysselsteyn JO9-1 

JO8-1 Excellent/SVS/WB JO8-1G 

JO7-1/2 Vrij 

JO7-3 Excellent/SVS/WB JO7-3 

SVS/Excellent/WB JO19-1 

  

Heijen JO17-1 

Excellent/SVS/WB JO17-2G 

Excellent/SVS/WB JO15-1 

SVS/Excellent/WB JO15-2G 

UDI'19/CSU JO13-5 

SVS/Excellent/WB JO13-2G 

  

Excellent/SVS/WB JO11-2G 

  

Juliana Mill JO10-3 

Excellent/SVS/WB JO9-1 

V.V. Achates JO8-2G 

  

HRC'27/Stormvogels'28 JO7-1/JO7-2 

15:00 

  

10:00 

15:00 

13:00 

13:00 

11:00 

12:00 

  

10:00 

  

10:30 

09:30 

09:30 

  

09:30 

Datum              Wedstrijd     Aanwezig Aanvang 

31-03-2019 Westerbeekse Boys 1—SSS’18  4                        0.9.45                10.30 

07-04-2019 Westerbeekse Boys 1 – Olympia’18 7  09:45  10.30 

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

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 

*za 13 apr Paasactie De Boezels 

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 

*za 4 mei Gemeentelijke dodenherdenking W’beek 

wo 15 mei Kienen KBO 

za 18 mei Oud papier-actie 

vr/za 24/25 mei Jow’s Overnachting 

*do 30 mei Boezelkamp (t/m 2 juni)  

*za 8 jun Boezeluitje 

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 

za 21 sep Oud papier-actie 

wo 16 okt Kienen KBO 

za 19 okt Oud papier-actie 

ma 21 okt KO-vergadering S1W 

vr 25 okt PROMS ‘Metropeelorkest’ 

za 26 okt PROMS ‘Metropeelorkest’ 

za 16 nov Oud papier-actie 

wo 19 nov Kienen KBO 

za 14 dec Vrijwilligersavond bij Dinges S1W 

wo 18 dec  Kienen KBO 

za 21 dec Oud papier-actie 

za 21 dec Kerstconcert Metropeelorkest 

 

PRIMA RESULTAAT DAPHNE GEERTS 

EWIJK - Zondag 24 maart verscheen Daphne Geerts met haar Alfa’s Black Boy aan start 

tijdens een dressuurwedstrijd te Ewijk. 

Dit duo behaalde een prima resultaat door de 2e prijs met 216,5 punten te winnen in de 

klasse Z2 

Zaterdag 30  maart ,  Zondag 31  maart  

Vri jdag  5  apri l  


