
 

 

• Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

• E-mail: fra.giesbers@gmail.com 

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 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: 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, brand-
weer,  
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  

50e jaargang  no. 05  31 jan- 6 feb 2021 

Vieringen 
Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u 

naar de website: www.mmvdk.nl 

 

4de zondag door het jaar 

Weekend 30-31 januari: geen viering in Westerbeek 

 

5de zondag door het jaar 

Weekend 6/7 februari: geen viering in Westerbeek 

Beste inwoners, u ontvangt de ko-

mende week een enveloppe met in-

formatie over de Kerkbalans 2021. 

U kunt uw bijdrage voor de actie 

Kerkbalans overmaken naar: 

NL12RABO0140290745, t.n.v. 

Parochie Maria, Moeder van de 

Kerk, inz. H. Hart van Jezus, 

o.v.v. Actie Kerkbalans 2021. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun! 

Deelparochieraad Kerk H. Hart van Jezus  

Beste inwoners, 

  

We gaan er tegenaan. Aankomende week gaan we verder met het 

nieuwe verwarmingssysteem. 

Daarvoor hebben we met zijn allen de zolder leeggeruimd, maar 

ook het hele 

plafond in de zaal 

hebben we 

weggehaald. 

Dit is nodig voor 

nieuwe leidingen 

en aanpassingen in 

het kanalenstelsel 

van de nieuwe 

installatie. 

  

Bestuur 

Gemeenschapshuis 

De Schans 

2022  



 

 

 
Sociom vraagt aandacht voor belang van vrijwil-

ligers en brengt glossy uit 

Aanhakend op campagne NOV ‘Mensen maken Ne-

derland’ 

 

De samenleving verandert. De zorg van ouderen ver-

schuift van professionals naar mantelzorgers. Van bejaardentehuizen naar lan-

ger thuis wonen. Van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. De komen-

de jaren groeit de groep senioren explosief en tegelijkertijd is er sprake van ont-

groening. Daar bovenop komt nu de coronacrisis en steeds toenemende eenzaam-

heid onder iedere leeftijdscategorie. Hoe kan dit zorgvraagstuk worden aange-

pakt? Het antwoord: met de inzet van vrijwilligers. Vrijwillige inzet is iets voor 

iedereen, voor alle leeftijden en alle agenda’s. En het levert ook de vrijwilliger ze-

ker wat op! Dat brengt Sociom aan het licht door aan te sluiten bij de campagne 

‘Mensen Maken Nederland’ van het NOV én door het uitbrengen van een speciale 

Glossy.  

 

Professionele zorgmedewerkers kunnen samen niet meer tegemoetkomen aan de enorme 

hulpvraag van de maatschappij. Vrijwilligers kunnen hen ondersteunen. Samen kunnen we 

hulpvraag en –aanbod in kaart brengen, naar elkaar omkijken, een praatje maken, elkaar 

helpen met klusjes in het huis of in de tuin, noem maar op. Stichting Sociom – welzijnsor-

ganisatie in het Land van Cuijk en West Maas en Waal – houdt zich bezig met vrijwilligers-

inzet. In het kader van het Nationale Jaar van de Vrijwillige Inzet wil ook zij graag vrijwil-

ligers in het zonnetje zetten en vrijwilligerswerk extra onder de aandacht brengen. Dit doet 

Sociom door een speciale Glossy uit te brengen, boordevol verhalen en handige informatie.  

De glossy 

Om zichtbaar te maken hoe leuk en veelzijdig vrijwilligerswerk kan zijn, brengt Sociom 

eenmalig een magazine uit. Hierin staan interviews met doorgewinterde krachten, maar 

ook met eenmalige vrijwilligers. Verder is het tijdschrift gevuld met een interview met 

voetbalster Kika van Es, rubrieken zoals film- en boekentips, wist-je-dat…, columns, een 

quiz en een winactie van de Boxmeerse Guido Weijers! Het tijdschrift komt begin dit jaar 

uit en zal een steentje bijdragen aan het beantwoorden van alle vragen die leven: het the-

ma van deze week.  

Campagne ‘Mensen Maken Nederland’ van NOV 

Sociom heeft zich aangesloten bij het NOV en hun campagne ‘Mensen Maken Nederland’. 

Deze week staat in het teken van vragen. Vragen die spelen bij, misschien wel, aspirant-

vrijwilligers. Vragen die kunnen zorgen voor twijfels. ‘Wat is de meerwaarde van vrijwilli-

gerswerk?’, ‘Vrijwilligerswerk, dat is toch meer iets voor gepensioneerden?’ of ‘wat levert 

mij dat dan op?’ Misschien spelen er wel meer praktische vragen. ‘Als ik vrijwilliger word, 

moet ik dan elke week aanwezig zijn? Heb ik daar wel tijd voor?’ en ‘hoe zit het met de ver-

zekering?’ Hele terechte vragen. En op die vragen, wil je natuurlijk antwoord. Lees daarom 

de glossy óf ga naar www.sociom.nl/vrijwilligerspunt. Sociom staat voor je klaar om die vra-

gen te beantwoorden.  

Over Sociom 

Sociom is een brede organisatie voor sociaal werk en werkt 

voor de vijf gemeenten in het Land van Cuijk en voor de ge-

meente West Maas en Waal. Sociom is er voor iedereen, van 

jongere tot senior. De sociaal werkers van Sociom brengen 

mensen samen, ondersteunen waar nodig en zijn altijd in de 

buurt. Zie ook www.sociom.nl. 
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CONTRIBUTIE 2021 
Beste leden van Dorpscoöperatie “Samen 1 Westerbeek”, op maandag 1 maart 
2021 zal de jaarlijkse contributie van € 15,- van uw rekening worden afgeschre-
ven. Leden, die het bedrag zelf overmaken willen wij verzoeken om dit te doen 
o.v.v. contributie 2021. Wij willen u bedanken voor uw bijdrage.  
Indien de coronamaatregelen het toelaten zien wij u graag op onze jaarlijkse alge-
mene ledenvergadering op donderdag 18 maart 2021. De leden zullen de uitno-
diging tegen die tijd via de mail ontvangen. 
Lid worden!? U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier: 
https://www.samen1westerbeek.nl/dorpscooperatie/ 
 

 
NIEUWE BESTUURSLEDEN 
Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek zoekt nieuwe, 
enthousiaste bestuursleden, die een steentje willen bij-
dragen aan een leefbaar en prettig Westerbeek. Men-
sen met een verfrissende kijk op het dorpsgebeuren, 
die willen meedenken aan de verdere ontwikkeling van 
het dorp. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de huidige be-
stuursleden. 

Aanmelden kan via secretariaat@samen1westerbeek.nl 
 
 

Sociom vraagt aandacht voor 
belang van vrijwilligers 
en brengt glossy uit. 
 
Aanhakend op campagne NOV ‘Mensen maken 
Nederland’ 
 
De samenleving verandert. De zorg van oude-
ren verschuift van professionals naar mantel-
zorgers. Van bejaardentehuizen naar langer 
thuis wonen. Van verzorgingsstaat naar parti-
cipatiemaatschappij. De komende jaren groeit 
de groep senioren explosief en tegelijkertijd is 
er sprake van ontgroening. Daar bovenop 
komt nu de coronacrisis en steeds toenemen-
de eenzaamheid onder iedere leeftijdscatego-
rie. Hoe kan dit zorgvraagstuk worden aange-
pakt? Het antwoord: met de inzet van vrijwil-
ligers. Vrijwillige inzet is iets voor iedereen, 
voor alle leeftijden en alle agenda’s. En het 
levert ook de vrijwilliger zeker wat op! 
Dat brengt Sociom ………… 
 
Het totale persbericht is te lezen op 

onze website: www.samen1westerbeek.nl 

NIEUWSBRIEF 
secretariaat@samen1westerbeek.nl 

www.samen1westerbeek.nl 
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ma 8 feb Dagelijks bestuur S1W 

vr 19 feb JOW Fruitactie 

za 20 feb inzameling oud papier 

ma 8 mrt Kwartaaloverleg S1W 

vr 12 mrt JOW 

do 18 mrt Algemene Jaarvergadering S1W 

za 20 mrt Landelijke Opschoondag 

za 20 mrt inzameling oud papier 

vr 9 apr JOW 

ma 12 apr Dagelijks bestuur S1W 

za 17 apr inzameling oud papier 

zo 2 mei JOW 

ma 10 mei Dagelijks bestuur S1W 

za 15 mei inzameling oud papier 

wo 19 mei Kledinginzameling 

  ‘De Zonnewijzer’ 

vr/za 4/5 jun JOW overnachting 

ma 14 jun Kwartaaloverleg S1W 

za 19 jun inzameling oud papier 

vr 9 jul JOW 

ma 12 jul Dagelijks bestuur S1W 

za 17 jul inzameling oud papier 

za 21 aug inzameling oud papier 

ma 13 sep Dagelijks bestuur S1W 

za 18 sep inzameling oud papier 

ma 11 okt Dagelijks bestuur S1W 

za 16 okt inzameling oud papier 

ma 8 nov Kwartaaloverleg S1W 

za 20 nov inzameling oud papier 

ma 13 dec Dagelijks bestuur S1W 
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PRONKZITTINGEN 2021 
 

Helaas hebben de pronkzittingen dit jaar geen doorgang kunnen vinden. Heb je heimwee 

naar die van vorig jaar dan kun je de usb-stick bestellen bij Piet van Mil +31 6 15 17 09 63. 

Op Valentijnsdag zullen wij bij jullie de tuskrant in de bus doen zodat je een terug- en 

vooruitblik hebt op onze carnaval! 

Blijf gezond en tas op! 

Cstt 


