50e jaargang no. 11

14 mrt - 20mrt 2021

• Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur.
• E-mail: fra.giesbers@gmail.com
Colofon
Het dorpsjournaal wordt uitgegeven door Dorpscoöperatie
“Samen1Westerbeek”
Informatie:
secretariaat@samen1Westerbeek.nl
Kopij inleveren:
Vóór zondag 19:00 uur
Via emailadres:
fra.giesbers@gmail.com
Het dorpsjournaal is een mededelingenblad 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 gepubliceerd op www.kbowesterbeek.nl en www.s1w.nl
Kosten voor plaatsing van advertenties 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 bankrekeningnummer:
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, 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

Vieringen
Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u
naar de website: www.mmvdk.nl
4de Zondag van de Vasten
Zaterdag 13 maart 19.00 uur: Eucharistieviering in
Westerbeek.
Jaarget. Cisca van Densen – Cremers.
Int. Piet van Densen.
Lector: Carla Verhoeven.
5de Zondag van de Vasten
Weekend 20/21 maart: geen viering in Westerbeek.

Zaterdag 10 april vanaf 9.00 uur

OUD IJZER
ACTIE
Zaterdag 10 april vindt de oud ijzer
actie plaats!
Als u oud ijzer hebt, wilt u dit dan
zo mogelijk aan de weg klaarzetten.
Accu’s zijn ook welkom!
Koel-/vrieskasten en banden worden niet aangenomen!
De actie start om 9.00 uur. Bedankt voor uw medewerking.
Bij grote of zware stukken graag even bericht sturen naar
06 22816389
Metropeelorkest en vv. Westerbeekse Boys

Zaterdaghulp gezocht
Hulp voor op zaterdag en eventueel in de vakanties, om mee te
helpen rondom huis en
in de elektrotechniek.
Leeftijd vanaf 15 jaar.
Heb je interesse, neem contact op
met: Antoine van Lankveld
06-22979678
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Stichting Sint Anthonis
HartVeilig (SAVE)
Wat zou u doen als er iemand ineens in elkaar zakt en nergens meer
op lijkt te reageren?
Weet u dat door een cursus van 3 uur te volgen, u het leven van deze
persoon zou kunnen redden. U geeft hem/haar met het snel starten
van een reanimatie een overlevingskans van meer dan 25%!
Een ding is zeker: als u geen reanimatie kan starten en de persoon afhankelijk wordt van een ambulance, dat de kans op overleven minder
dan 1% is. De persoon die daar ligt zou zo maar uw familie, vriend of
buurman kunnen zijn.
Door eenmalig 3 uur vrije tijd in te leveren kunt u een mensenleven redden. Graag zien we
u binnenkort bij een reanimatiecursus, dit kan ook met een groep(je) samen of via een vereniging of club.
Sinds onze oprichting in 2007 zijn er in onze gemeente al 9 mensenlevens gered
dankzij reanimatie en AED gebruik door onze burgerhulpverleners.
Het doel van SAVE is om de gemeente Sint Anthonis hartveilig(er) te maken en te houden
door het
•
aanbieden van reanimatie en AED cursussen.
De AED en reanimatie (herhalings-)lessen -volgens de richtlijnen van de Nederlandse
Reanimatieraad incl. certificaat- worden verzorgd tegen kostprijs.
Zo kost een reanimatiecursus van 3 uur bij SAVE € 15,00 en een herhalingsles € 7,50.
ACTIE: In 2021 is deze reanimatiecursus voor jeugdigen t/m 25 jaar uit de gemeente
Sint Anthonis gratis (met dank aan de Rabo Clubkas)
•
aanbieden van herhalingslessen waarin je in 1 uur je kennis opfrist, waarna de reanimatievaardigheid met behulp van een AED getraind wordt.
Helaas kunnen we momenteel vanwege de Coronamaatregelen geen reanimatie- en
herhalingslessen aanbieden, we hopen dat deze op korte termijn hervat kunnen
worden.
•
stimuleren en adviseren omtrent AED aanschaf
•
op verzoek verzorgen van het AED onderhoud/controle in de gemeente, waarbij alleen
de materiaalkosten doorberekend worden
•
gratis plaatsen van de door verenigingen of particulieren nieuw aangeschafte AED’s,
incl. kast verwarming, verlichting en slotvoorzieningen
Kijk eens op onze website www.sintanthonishartveilig.nl waar de AED’s in uw buurt
hangen.
Ook veel andere informatie rondom AED en reanimatie kunt u daar vinden.
Wij hebben ook een pagina op Facebook en Instagram.
Laatste nieuws: Vanaf 1 maart kunnen AED eigenaars subsidie aanvragen via onze website
bij aanschaf/vervanging van een AED, AED-kast en AED-accu, mits deze openbaar hangt en
aangesloten is bij HartslagNu. Dit geldt voor aanschaf vanaf 1-1-2020. We zijn er trots op
dat we dit samen met de gemeente voor elkaar hebben gekregen. Onze gemeente is hiermee
weer een stapje hartveiliger geworden.
Voor vragen en/of aanmelden info@sintanthonishartveilig.nl
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Boezels paasactie Boezels paasactie
Hallo inwoners van Westerbeek,
We willen dit jaar toch de paasactie organiseren. Alleen doen we het anders als u van ons
gewend bent. De kinderen kunnen helaas niet langs de deuren gaan om de eieren aan te
bieden. We willen deze keer de eieren verkopen op bestelling. Dus als u graag eieren wilt,
kunt u die bij ons bestellen op de volgende manieren:
Via onderstaand bestelbriefje, via de mail secretariaat@deboezels.nl , via de telefoon: nummer 06-28204631 (Wilmie Kurvers) bellen of appen.
U kunt de bestelling doorgeven tot en met woensdag 24 maart.
Iemand van de boezelleiding komt de eieren brengen op zaterdag 27 maart tussen 9.30 uur
en 11.00 uur. U kunt de eieren contant betalen bij aflevering of het bedrag overmaken
naar: NL15RABO014.02.04.458 t.n.v. Stichting Jeugdwerk Westerbeek o.v.v. uw naam. Bij
overmaken graag zorgen dat het bedrag uiterlijk op 24 maart 2021 op onze rekening staat.
De prijzen van de eieren zijn:
10 eieren € 2,00
20 eieren € 4,00
30 eieren € 5,00
Bestelbriefje:

Naam:……………………………………………………………………………………..
Adres:………………………………………………………………………………………
Aantal eieren……………..
Betaling: contant / via bank (doorstrepen wat niet van toepassing is)

Het bestelbriefje kun je in de
brievenbus deponeren bij
Wilmie Kurvers, Kerkstraat 63
Alvast onze hartelijke dank.
Wij wensen iedereen alvast fijne
paasdagen.
Groetjes,
De boezelleiding
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NIEUWSBRIEF
secretariaat@samen1westerbeek.nl
www.samen1westerbeek.nl

JAARVERGADERING

De

jaarvergadering, die gepland

staat

op

donderdag 18 maart 2021, gaat i.v.m. de corona-maatregelen niet

door.

Het

bestuur

heeft een jaarverslag incl. financieel verslag
samengesteld en dit verslag wordt via de mail
naar alle leden gestuurd. Met dit verslag legt
het

bestuur

aan

haar

leden

verant-

woording af. Leden kunnen reageren op het verslag en het nieuwe kandidaat-bestuurslid. Bent u lid en is
uw emailadres gewijzigd? Laat het ons weten. Leden, die het jaarverslag op papier willen ontvangen, vragen wij om dit aan het bestuur door te geven. Reacties graag naar: secretariaat@samen1westerbeek.nl
Bestuur: Frans van der Heijden, voorzitter; Sjef Teurlinx; Noud Cornelissen (aftredend en niet herkiesbaar); Gea Daniëls en Rita van den Abbeelen.
Kandidaat-bestuurslid: Juliette Janssens.
Belangstelling in of meepraten over de ontwikkelingen van uw dorp! Wordt dan lid van dorpscoöperatie
Samen 1 Westerbeek.
https://www.samen1westerbeek.nl/dorpscooperatie/

LANDELIJKE OPSCHOONDAG
De Landelijke Opschoondag komt nu écht heel dichtbij.
Tijdens de Landelijke Opschoondag is het fijn om samen in actie te komen tegen zwerfafval. En juist dat
samenkomen, dat is met de huidige maatregelen rondom corona het probleem. Daarom heeft Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel besloten om niet aan te sluiten bij de Landelijke Opschoondag. Meedoen aan de Opschoondag kan gewoon, ook in coronatijd. Dus, toon liefde voor een plek in jouw buurt en
maak op zaterdag 20 maart van je dagelijkse wandeling een opschoon-ommetje. Ga alleen, met huisgenoten of met maximaal één iemand van buiten het huishouden. Lees voor
jullie op pad gaan de preventiemaatregelen. Binnen Westerbeek zijn wij nu met een
groepje, die op zaterdag 20 maart gaan opschonen. Meedoen?! Laat het weten en er
wordt een gebied/straat toegewezen om zwerfafval te rapen.
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Hallo iedereen in Westerbeek, die niet op Facebook zit
Ik had vorig jaar al plannen, maar door corona is het niet doorgegaan.
Maar ik heb zitten denken om Westerbeek één groot mooi bloemendorp te laten worden;
Hoe?
Als iedereen in zijn eigen omgeving bloemzaadjes gaat strooien(
eind maart/begin april) dan hebben we straks een mooier dorp om
binnen te rijden en door te rijden.
Iedereen is toe aan iets vrolijks en ik wil daar met dit plan een begin in maken.
Dus, als iedereen zijn steentje bijdraagt, door bloemzaadjes te
strooien, krijgen we, naast veel bloemen, ook bijen en vlinders in
het dorp, hoe leuk zou dat zijn.
Bermen (rekening houdend met het maaien) bij de plaatsnaamborden, entree Westerbeek.
Leegstaande weilandjes, stukjes grond etc.
Ik duim dat iedereen mee doet!
Mijn naam is Henny van Leeuwen-Bakker en ik woon, samen met Erwin en onze dieren
sinds 2017 op Den Eik, nr 6.
Dus als er iemand zwaait, je ook weet, o ja, die woont op Den Eik
Veel voorpret!
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8 mrt Kwartaaloverleg S1W
12 mrt JOW
18 mrt Algemene Jaarvergadering S1W
20 mrt Landelijke Opschoondag
20 mrt inzameling oud papier
9 apr JOW
10 apr Oud IJzer actie
12 apr Dagelijks bestuur S1W
17 apr inzameling oud papier
2 mei JOW
10 mei Dagelijks bestuur S1W
15 mei inzameling oud papier
19 mei Kledinginzameling
‘De Zonnewijzer’
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4/5 jun JOW overnachting
14 jun Kwartaaloverleg S1W
19 jun inzameling oud papier
9 jul JOW
12 jul Dagelijks bestuur S1W
17 jul inzameling oud papier
21 aug inzameling oud papier
13 sep Dagelijks bestuur S1W
18 sep inzameling oud papier
11 okt Dagelijks bestuur S1W
16 okt inzameling oud papier
8 nov Kwartaaloverleg S1W
20 nov inzameling oud papier
13 dec Dagelijks bestuur S1W

