
 

 

• 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. 08   21 feb - 27 feb 2021 

Vieringen 
Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u 

naar de website: www.mmvdk.nl 

Aswoensdag. 

Woensdag 17 februari:   9.00 uur Kerk Oploo 

    18.30 uur Kerk Overloon  

    20.00 uur Kerk St. Anthonis 

                                 1ste Zondag van de Vasten. 

Weekend 20/21 februari: geen viering in Westerbeek. 

2de Zondag van de Vasten. 

Weekend 27/28 februari: geen viering in Westerbeek. 

Wij als deelparochieraad willen het 

kerkgebouw behouden voor de ge-

meenschap Westerbeek, in welke 

vorm dan ook. Naast de functie voor 

de geloofsgemeenschap, vinden er 

ook andere activiteiten plaats in en 

om de kerk. Onze kerk vervult anno 

2021 een waardevolle plek in de lokale gemeenschap. Met uw hulp kun-

nen we dit belangrijke werk blijven voortzetten en misschien in 2022 het 

100 jaar bestaan vieren. Vandaar dat we u verzoeken om (ook) dit jaar 

bij te dragen aan de actie Kerkbalans. 

U kunt uw bijdrage overmaken naar: NL12RABO0140290745, t.n.v. 

Parochie Maria, Moeder van de Kerk, inz. H. Hart van Jezus, 

o.v.v. Actie Kerkbalans 2021. Dankzij uw steun kunnen we onze be-

langrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.  

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun! 

Deelparochieraad Kerk H. Hart van Jezus 

GRAAG ALLEEN PAPIER!!! 

OUD PAPIER ZATERDAG 20 FEBRUARI 

Zaterdag 20 februari tussen 9.00 uur en 12.00 uur 

kan het papier worden ingeleverd bij de containers 

nabij het sportpark! 

Vriendelijk verzoek: 

De containers staan er, echter zonder medewerkers. 

Deponeer het papier zelf in de container, zover 

mogelijk naar voren! Bij voorbaat dank! 
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“Pluim voor je Hart”  
 

Ik wil heel graag mijn nieuwe praktijk “Pluim voor je Hart” 

aan u voorstellen. 

Voor degene die mij niet goed kennen! 

Ik ben Marian Verhoeven. 

Ik woon in de Van Haandelstraat in Westerbeek. 

Ik ben een gecertificeerd Hartmaththerapeut/coach sinds 

december 2018. 

 

Hartcoherentie helpt ieders gezondheid verbeteren, daarom vind ik het ook een ontzettend 

mooi middel om in te zetten. Op een beeldscherm zie je je stressniveau in kaart gebracht, 

en zie je hoe emoties als o.a. frustratie, faal(angst) en zorgen je lijf beïnvloeden en hoe je je 

voelt. Inkijk in de kwaliteit van de communicatie tussen je hart en hoofd. Ook kijk ik naar 

de ademhaling. Veel mensen ademen onbewust niet goed.  

Onrust, angst, vermoeidheid, uitputting, slaaptekort en burn-out kun je verminderen en 

voorkomen! Oplopende stress is vaak de onderliggende oorzaak van onze dagelijkse uitda-

gingen zoals een onveilig gevoel, kort lontje, depressie, gebrek aan slaap en diverse andere 

gezondheidsproblemen. 

Je leert met wetenschappelijk bewezen technieken hoe je je hart kunt gebruiken voor het 

verbeteren van je stress-weerstand, emotionele welzijn, mentale fitheid en gezondheid. Je 

leert zelf je stress en emoties te reguleren. Leert technieken waarmee je stressvolle situa-

ties, groot en klein beter kunt hanteren. Je wordt veerkrachtiger naarmate je meer energie 

hebt. Je krijgt dus  inzicht in de manier waarop jij je energie aan het verbruiken bent. 

 

Voor diegenen die het prettig vinden, kun je voor  thuis ter ondersteuning een simpele oor-

meter lenen waarbij je via een app op je telefoon zelf inzicht hebt en  kunt oefenen. 

Ook erg waardevol om samen te trainen met je partner of kind. Hartcoherentie is in te zet-

ten voor zowel werk, privé als sport. 

Ben je geïnteresseerd of wil je hier graag meer van weten, neem gerust contact met mij op, 

of kijk op mijn website www.pluimvoorjehart.nl Je bent altijd welkom! 

Werken aan je gezondheid en meer ontspanning ervaren is mijn doel. 

Ik gun iedereen een pluim voor zijn Hart. 

 

Marian Verhoeven. 
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Update - Verbouwing  van De Schans 
 

Hierbij weer even een korte update van de verbouwing. Nu het oude systeemplafond ver-

wijderd is, is Sommers Installatietechniek begonnen met het plaatsen van het nieuwe kli-

maatbeheerssysteem. Betere ventilatie in combinatie met een goed regelbare temperatuur 

in alle ruimtes. 

Piet van Mil (Arts Ongediertebestrijding) heeft ondertussen op de opgeruimde zolder de 

boktor en houtworm bestreden waardoor we de komende jaren weer gewaarborgd blijven 

van een degelijke kapconstructie.  

Antoine van Lankveld is bezig met het vervangen van de elektra in de grote zaal. Tussen-

door is door vrijwilligers weer heel wat op-

geruimd en voorbereidend werk verricht. 

En ook is er weer flink: ingemeten, bere-

kend,  overlegd en vergaderd over de vol-

gende stappen.  

Hierbij alvast een sfeerimpressie van de 

nieuwe bar. Hiervoor moet de eerste kolom 

compleet weg  genomen worden. Construc-

tief gezien een hele klus waar bouwbedrijf 

van Berlo de komende weken druk mee 

bezig zal zijn.  

Sfeerimpressie nieuwe bar 

RESTJES BREIGAREN 
Heeft er iemand misschien nog restjes breigaren liggen? In Coronatijd ben 

ik begonnen met het breien van sloffen. Nu ben ik door mijn voorraad heen. 

Dikte en kleur.....alles is welkom! Bij voorbaat hartelijk dank! 

Willemien Giesbers 

 

We hopen dat jullie veel lees-

plezier hebben gehad  met het 

lezen van de Tuskrant die wij 

op Valentijnsdag hebben rond-

gebracht! Veel dank aan de Tuskrantcommis-

sie die het weer heel mooi gemaakt heeft 

We hebben naar aanleiding van het raadslid ra-

den 2 prijswinnaars, familie Jeuken en Lisette 

Martens, iets lekkers thuisbezorgd! Zij hadden 

geraden dat Herald van der Zanden en Rianne 

Adam onze raad komen versterken! 

De kleurplaten die gemaakt zijn door de kin-

deren zijn beoordeeld en daar zijn de volgende 

prijswinnaars uitgekomen: Zij hebben allemaal 

een prijsje gekregen. 

Stella Mes, Fay van Mil, Sam Schepers, Liv van 

Mil, Ties van de Winkel, Melle van Asten, Kaat 

van den Oever, Noey Dinnessen, Stan Nellissen, 

Myla Dinnessen. 

POTGRONDACTIE 

basisschool “de Zonnewijzer”  

Afgelopen jaren zijn we in Westerbeek 

gewend geraakt aan de potgrondactie 

van de basisschool. Met de opbrengsten hiervan 

hebben we al veel verschillende leuke en nuttige 

dingen kunnen doen. Daarvoor willen we jullie 

uiteraard allemaal nogmaals bedanken. 

In de afgelopen jaren hebben de basisschool-

kinderen telkens een ronde langs de deuren ge-

maakt en aan jullie gevraagd of jullie potgrond 

willen kopen. Dit jaar is zo ongeveer alles anders 

door Corona en willen en kunnen wij de kinderen 

niet langs de deuren sturen. We zijn op dit mo-

ment druk bezig met de voorbereidingen, zodat 

de actie toch door kan gaan. Hoe dit er precies 

uit komt te zien, zullen we in een volgend bericht 

met jullie delen. Wij hopen dat jullie, net zoals in 

de afgelopen jaren hier met veel plezier gebruik 

van willen maken en dat we als dorp kunnen ge-

nieten van de bloei van de school en van de plan-

ten. 
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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 

za 18 dec inzameling oud papier 

NIEUWSBRIEF 
secretariaat@samen1westerbeek.nl 

www.samen1westerbeek.nl 

HERDENKINGSBANK 
Gemeente Sint Anthonis wil het afscheid van de gemeen-
te bij de overgang naar het Land van Cuijk markeren. Na 
een opiniërend gesprek hierover in het college en be-
spreking in het presidium is tot een herdenkingsbank in 
elke kern van de huidige gemeente Sint Anthonis beslo-
ten.  
Samenwerking 
De gemeente wil graag samen met de dorpsraden bekij-
ken op welke manier de herdenkingsbanken het best ge-
realiseerd kunnen worden. Er is overleg geweest en de 
afspraak is dat er eind februari 2021 een idee op tafel ligt. Naast het idee/ontwerp ook de mogelijke lo-
catie van plaatsing van het bankje. Er is een budget van 5000 euro gemeenschapsgeld per kern be-
schikbaar.  
 

BESTUURSLEDEN EN/OF LEDEN VOOR HET KWARTAALOVER-
LEG. 

Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek zoekt nieuwe, enthousiaste bestuursleden 
en/of leden voor het Kwartaal Overleg, die een steentje willen bijdragen aan een 
leefbaar en prettig Westerbeek. Mensen met een verfrissende kijk op het dorpsge-
beuren, die willen meedenken aan de verdere ontwikkeling van het dorp. Dorpsco-
öperatie Samen 1 Westerbeek is actief in overleg met gemeente en andere instan-
ties om de leefbaarheid van ons dorp te garanderen en daar waar nodig te ver-
sterken. Er zijn grote belangen voor het dorp zoals de KERNENDEMOCRATIE rond 
de gemeentelijke herindeling. Hoe zal de kernendemocratie uitpakken en hoe hou-
den we zoveel mogelijk zeggenschap en inspraak in het dorp in plaats van bestu-
ren op grote af-

stand? Wilt u hier een rol in spelen, 
laat het ons weten. Meld je dan aan 
en praat, denk en beslis voortaan 
mee! Voor meer informatie kunt u te-
recht bij de huidige bestuursleden (zie 
de website). 
Aanmelden kan via secretari-
aat@samen1westerbeek.nl 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samen1westerbeek.nl
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