
 

 

• 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. 09   28 feb - 6 mrt 2021 

Vieringen 
Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u 

naar de website: www.mmvdk.nl 

2de Zondag van de Vasten. 

Weekend 27/28 februari: geen viering in Westerbeek. 

 

3de Zondag van de Vasten. 

Weekend 6/7 maart: geen viering in Westerbeek. 

Wij als deelparochieraad willen het kerkgebouw 

behouden voor de gemeenschap Westerbeek, in 

welke vorm dan ook. Naast de functie voor de ge-

loofsgemeenschap, vinden er ook andere activitei-

ten plaats in en om de kerk. Onze kerk vervult 

anno 2021 een waardevolle plek in de lokale ge-

meenschap. Met uw hulp kunnen we dit belang-

rijke 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 

Wij willen iedereen hartelijk bedanken 

voor de vele felicitatiekaarten; ons 60-

jarig huwelijksfeest is mede hierdoor voor 

ons een onvergetelijke dag geworden! 

 

Jan en Dina Timmermans - Leemans  
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Hallo inwoners van Westerbeek en omgeving, 
 Wanneer u gevaccineerd wordt tegen corona heeft u een gel-
dig legitimatiebewijs nodig. Een paspoort, identiteitskaart of een 
rijbewijs. En wanneer u op 17 maart gaat stemmen, dan is het 
verplicht om uw stempas én legitimatiebewijs te tonen. Zou jam-
mer zijn wanneer u voor niets komt! Zorg voor een geldig legiti-
matiebewijs. Vraag de gemeente wat voor u het handigste is. Bijvoorbeeld een ID-kaart of 
paspoort. Bel voor informatie en een afspraak: 0485 388888. 
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Vastenactie  2021  
Werken aan je  toekomst!  

 
Vanwege de coronacrisis heeft Vas-
tenactie besloten om de campagne 
‘Werken aan je toekomst’ van 2020 
voort te zetten in de veertigdagentijd van 17 februari tot 3 april in 2021. De campagne staat in het teken 
van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Dit jaar blijft het thema: Werken aan 
je toekomst!  
 
De parochie Maria, Moeder van de Kerk ondersteunt met Vastenactie projecten die beroepsonderwijs 
aanbieden –  onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel jonge mensen zijn vak-
scholen te ver weg. Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren naar 
school gaan en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren, zoals monteur, lasser, kleermaker, bak-
ker of winkelier.  
 
U kunt met de Vastenactie 2021 meedoen via de collectebussen in de kerken, de Goede Doelenlijsten of 
door rechtstreeks uw gift over te maken op het rekeningnummer van Vastenactie:  
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Graag in de betaalomschrijving zetten:  
Campagnethema: Werken aan je toekomst Parochie Maria Moeder van de kerk te Sint Anthonis.  
Alvast hartelijk dank voor uw donatie namens alle jongeren die met de projecten meedoen en willen wer-
ken aan hun toekomst! 

Knipselkrant 

’t Rips Gebeuren 2020 komt uit. 
 

In dit welbekende boekwerkje is het Ripse nieuws van het afgelopen 

jaar gebundeld.  

Zoals altijd gaat de opbrengst naar de drie Ripse missionarissen Frans 

van der Hoff in Mexico, Herman Logtens in Indonesië en Jan van der 

Hulst in de Filipijnen. 

Vanwege corona kunnen de mensen nu niet langs de deuren gaan om 

u het boekwerk aan te bieden. Er zal nu een brief bij alle Ripsenaren 

in de bus gedaan worden, waarmee men het boekwerk kan bestellen.  

De prijs blijft gelijk: € 7,00 per stuk. 

 

Mocht u buiten de Rips wonen en toch graag onze knipselkrant willen ontvangen, dan kunt 

deze bestellen: 

1. via de email: stuur een mailtje naar ripsgebeuren@gmail.com ovv. aantal, uw volledi-

ge naam en adres. Geef svp ook aan hoe u wilt betalen (zie hieronder). 

2. door telefonisch aan te vragen op nummer:   

06-19951124 (Manuela van Amelsvoort) OF 06-10472028 (Colinda Bardoel).  

Gelieve alleen te bellen tussen 19.00 en 20.00 uur. 

De betaling kan voldaan worden door: 

1. het bedrag over te maken op NL41 RABO 0364 6757 64 tnv M.B.M. van Amelsvoort-

Andrean en onder vermelding van - ’t Rips Gebeuren voor …..…(uw naam)……. - . 

2. het bedrag contant te betalen door het geld in een dichte envelop met uw naam en vol-

ledig adres erop in de brievenbus te doen bij:  Manuela van Amelsvoort, Leeuwerikstr 

34 OF Sofia van Bakel, Patrijsstr 2 in De Rips. 

 

U wordt verzocht uw bestelling en betaling uiterlijk 10 maart 2021 te doen. 

U krijgt uw knipselkrant zo spoedig mogelijk daarna in de bus. 
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NIEUWSBRIEF 
secretariaat@samen1westerbeek.nl 

www.samen1westerbeek.nl 

KERNEN CV: 

SAMEN BOUWEN AAN DE NIEUWE GEMEENTE LAND VAN CUIJK 
 

Wat is het kernenCV-traject?  

Vanaf 1 januari 2022 maakt ons dorp/wijk deel 

uit van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Wij 

zijn dan één van de 29 dorpen van de nieuwe ge-

meente. De huidige gemeentebesturen vinden 

het belangrijk dat alle 29 dorpen zich bij de start 

van de nieuwe gemeente goed kunnen voorstel-

len aan het nieuwe gemeentebestuur. Daarvoor 

wordt voor elk dorp/wijk een ‘kernenCV’ ge-

maakt. 

Hoe pakken we het aan? 

Het kernenCV houdt in dat we goed gaan uitleggen wat de typische kenmerken van ons 

dorp zijn, wat de sterke punten zijn en waar verbetering nodig is en waar de prioriteiten 

voor de toekomst moeten liggen. Dit ‘kernenCV’ willen we samen met dorps-/wijkgenoten 

maken. De gemeente ondersteunt ons hierbij, maar wij moeten als inwoners voor de in-

houd zorgen. 

Wil je meedoen? 

We vormen een bouwteam van 6-15 betrokken inwoners. De gemeente faciliteert twee 

avonden, waar de bouwteamleden de gelegenheid krijgen om invulling te geven aan het 

kernenCV. De bedoeling is dat dit bouwteam een dwarsdoorsnede is van ons dorp/wijk. 

Om deel te nemen aan het bouwteam zoeken we mensen die: 

• Een mening hebben over ons dorp/wijk; 

• Constructief mee willen bouwen. Je denkt niet (alleen)vanuit oud zeer, maar wil open 

en 

• constructief meedenken over de toekomst; 

• Ideeën voor ons dorp/wijk hebben en een mening hebben waar de prioriteiten moeten 

liggen; 

• Bereid zijn twee avonden van je vrije tijd te investeren. 

Het vormen van een bouwteam in een notendop 

Het is de bedoeling dat de bouwteams zoveel mogelijk een dwarsdoorsnede zijn van de in-

woners in je dorp/wijk. 

Bij een bouwteam van 6 personen denken we dan aan: 

• een lid van de dorps-/wijkraad 

• een ondernemer 

• een vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie (bijv. een school) 

• iemand van een sport- of culturele vereniging (bijv. een bestuurslid van de voetbal-

vereniging) 

• twee inwoners (idealiter verschillende leeftijdsgroepen) 

Natuurlijk is deze samenstelling niet 'keihard', maar we doen wel een beroep op jullie om 

te proberen zoveel mogelijk verschillende mensen voor de bouwteams te zoeken. 

Heb je interesse? Meld je dan aan via secretariaat@samen1westerbeek.nl 

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

