
 

 

• 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: secretari-
aat@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 

49e jaargang  no. 12    15 mrt - 21 mrt 2020 

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

3de Zondag van de Vasten. 

Zaterdag 14/15 maart, 19.00 uur: Eucharistieviering 

Jaarget. Cisca van Densen – Cremers 

Int. Overl. Ouders   Derkx – Cemers. 

  

Lector: Carla Verhoeven. 

 

4de Zondag van de Vasten. 

Weekend 21/22 maart: geen viering in Westerbeek 

ZATERDAG 14 MAART JUBILEUMFEEST ‘DE BOEZELS’ 

Dit jaar is het thema van 

Vastenactie ‘Werken aan je 

toekomst!’ Vastenactie wil 

zorgen dat meer kinderen 

en jongeren in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone, naar school 

kunnen en de gelegenheid 

krijgen een vervolgopleiding te doen om een vak te leren, zoals 

monteur, lasser, kleermaker, bakker of winkelier. Een goede oplei-

ding vergroot hun kans op werk, waarmee ze later een redelijk in-

komen kunnen verdienen. 

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van lesmiddelen waar Vas-

tenactie aan bijdraagt: 

• € 24: een technisch leerboek voor een hele klas 

• € 40: een ‘terug-naar-school’ pakket met schooluniform, boe-

ken en schooltas 

• € 200: een beroepsopleiding (monteur, lasser, kleermaker, 

bakker) van 1 jaar 

• € 360: een startpakket ‘opstarten groentewinkel 

Achter in de kerk staat een collectebus voor uw gift of rechtstreeks 

uw gift overmaken op het rekeningnummer van Vastenactie: 

NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. In de be-

taalomschrijving zetten: 

Campagnethema: Werken aan je toekomst Parochie Maria Moeder 

van de kerk te Sint Anthonis. Dus het campagnethema, de naam 

én de plaats van de parochie in de betaalomschrijving zetten om-

dat banken geen gegevens meer meegeven bij de betaling en Vas-

tenactie de betalingen goed wil verwerken. Alvast hartelijk dank 

voor uw donatie namens alle kinderen en jongeren die met de pro-

jecten meedoen en willen werken aan hun toekomst!  
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Help mee met de 
Landelijke Opschoondag 
op 21 maart 2020 
Op zaterdag 21 maart is het Landelijke Opschoondag. In 
heel Nederland komen deze dag buren, verenigingen en 
sportclubs samen in actie voor een schonere buurt. 
Want in een schone buurt voel je je veiliger, spelen kin-
deren fijner en woon je prettiger. Deze dag draagt ook 
bij aan meer verbondenheid en is vaak hartstikke  
       gezellig. 
Doe je mee 

Om de Landelijke Opschoondag een succes te laten zijn, hebben we veel handen 
nodig. Daarom is het belangrijk om met zoveel mogelijk bedrijven, buurtbewoners, 
lokale buurtverenigingen en sportclubs mee te doen. 
Je krijgt opschoonmaterialen 
Als je je hebt aangemeld, krijg je van ons veiligheidshesjes, 
werkhandschoenen, zwerfafvalzakken en natuurlijk af-
valknijpers. Zo kan je veilig aan de slag! 
Meedoen?  
Eerst even aanmelden via email noudenjolanda@gmail.com 
of 06-53228395. 
En kom op zaterdag 21 maart om 9:15 uur naar het Peel-
plein. 

Hallo allemaal, 

 

Komende vrijdag (13-3) is het weer JOW.  

Jullie worden om 18.30 op het plein verwacht, rond de klok van 

21.00 uur zijn we hier weer terug. 

Graag op tijd afmelden als je niet kunt. 

Tot dan! 

De jaarvergadering, gepland op 

vrijdag 13 maart a.s., gaat NIET door! 
Dit naar aanleiding van de ontwikkelingen rond het coronavirus. 

T.z.t. zal een een nieuwe datum worden gepland. 

K.B.O. KIENEN  

 

Voor alle leden maar ook niet-leden   

0p woensdag 18 maart wordt onze maandelijkse KIENMIDDAG georganiseerd. 

Om 13.15 uur beginnen we met de kaartverkoop en om 13.30 uur met het kie-

nen. 

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.  

mailto:noudenjolanda@gmail.com
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 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
  Westerbeekse Boys 1 – Heijen 4  4-1  

Za 14/3 

 

 

 

 

 

 

W’beek 

14:30 

14:30 

14:30 

14:30 

14:00 

12:00 

12:30 

12:30 

10:30 

10:30 

09:30 

08:45 

09:30 

09:30 

09:30 

JO19-1 SV Milsbeek/Astrantia JO19-1 

JO19-2 Mariahout JO19-2 

JO17-1 Excellent/SVS/West.Boys JO17-1 

JO17-2 De Zwaluw JO17-1 

JO15-1 Heijen JO15-1 

JO15-2 Merselo JO15-2 

JO13-1 Excellent/SVS/West.Boys JO13-1 

JO13-2 Excellent/SVS/West.Boys JO13-2 

JO11-1 Excellent/SVS/West.Boys JO11-1 

JO11-2 Excellent/SVS/West.Boys JO11-2G 

JO9-1 Sambeek JO9-1 

JO9-2 Juliana Mill JO9-2 

JO8-1 Astrantia JO8-1 

JO7-1/2 Excellent/SVS/West.Boys JO7-1/ 2 

JO7-3 SVS/Excellent/West.Boys JO7-3 

SVS/Excellent/West.Boys JO19-1 

Excellent/SVS/West.Boys JO19-2G 

DSV JO17-1 

SVS/Excellent/West.Boys JO17-2 

SVS/Excellent/West.Boys JO15-1 

Excellent/SVS/West.Boys JO15-2G 

Hegelsom JO13-1 

SV Venray JO13-6 

Boekel Sport JO11-1 

VCO JO11-1 

Excellent/SVS/West.Boys JO9-1 

Excellent/SVS/West.Boys JO9-2 

Excellent/SVS/West.Boys JO8-1G 

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

Montagnards JO7-1/JO7-2G 

15-03-2020 DSV 7 – Westerbeekse Boys 1   11:00  12:00 

22-03-2020 Inhaalwedstrijd 

29-03-2020 Westerbeekse Boys 1 – Excellent 4  09:45  10:30 

05-04-2020 Olympia’18 7 – Westerbeekse Boys 1  11:00  12:00 

12-04-2020 Inhaalwedstrijd 

Oproep Oproep Oproep Oproep 

  

Op zaterdag 4 april hebben wij, de 

Boezels, onze jaarlijkse paasactie. 

Hiervoor zijn we op zoek naar 

eierdoosjes waar 10 eieren in 

kunnen. 

Mocht je deze hebben en er niets 

mee doen, zouden wij deze graag 

willen ontvangen. Je mag ze afge-

ven bij onze leiding. 

We willen ze ook graag op komen halen. 

Je kunt dan contact opnemen met Wilmie Kurvers 06-

28204631. 

 

Alvast bedankt. 

De Boezelleiding 
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wo 11 mrt ‘Samen eten’ bij Dinges 

do 12 mrt S1W Algemene Jaarvergadering 

*vr 13 mrt  Slipjacht, aanvang: 13.00 uur 

  bij café Dinges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vr 13 mrt JOW-avond 
za 14 mrt  Jubileumfeest ‘De Boezels’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wo 18 mrt Kienen KBO 

za 21 mrt inzameling oud papier 

za 21 mrt Landelijke Opschoondag 

vr 27 mrt Toneelgroep W’beek ‘Generale repetitie’ 

vr 27 mrt Bestuursvergadering KBO 

zo 29 mrt Uitvoering 1 Toneelgroep W’beek  

vr 3 apr JOW-avond 

vr 3 apr Uitvoering 2 Toneelgroep W’beek 

za 4 apr Uitvoering 3 Toneelgroep W’beek  

di 7 apr PaasBloemschikWorkshop KBO 

wo 8 apr ‘Samen eten’ bij Dinges 

ma 13 apr S1W vergadering DB 

di 14 apr FIDES informatieavond 

  ‘De Zonnewijzer’ 

wo 15 apr Kienen KBO 

vr/za 17/18 apr Seniorenbeurs Mill KBO 

za 18 apr inzameling oud papier 

vr 24 apr Bestuursvergadering KBO 

za 25 apr Oud ijzer actie 

*za 2 mei Dressuurclinic voor Alpe d’HuZes 

zo 3 mei JOW, ‘Battle of the Bands’ 

ma 4 mei Gemeentelijke Dodenherdenking 

  in Westerbeek 

ma 11 mei S1W vergadering DB 

*vr/zo 19-21 jun Concours Hippique voor paarden en 

  pony’s, org. De Peelruiters 

 
 
 
 
 

 
POTGRONDACTIE 

 
De schoolkinderen van basisschool de 
Zonnewijzer komen 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 voor-
deel. U hoeft er niet 
mee te sjouwen, ze 
worden bij u thuis af-
geleverd door ons. 
 
De opbrengst van deze 
potgrondactie willen 
wij gebruiken voor het 
aanleggen van een 
pannaveld. 

De zakken potgrond (40 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 
20 maart of zaterdag 21 maart bij u be-
zorgd. 
Wanneer wij uw bestelling afleveren, be-
taalt u pas! 
Voor meer info kunt terecht bij  email:  
ouderverenigingzonnewijzer@gmail.com 
Alvast bedankt voor uw medewerking, 
 
Kinderen en team basisschool 
de Zonnewijzer 

pannaveld 


