
 

 

• 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. 12   21 mrt - 27 mrt 2021 

Vieringen  

Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u 

naar de website: www.mmvdk.nl 

 

5de Zondag van de Vasten 

Weekend 20/21 maart: geen viering in Westerbeek. 

 

Palmzondag 

Weekend 27/28 maart: geen viering in Westerbeek. 

GRAAG ALLEEN PAPIER!!! 

OUD PAPIER ZATERDAG 20 MAART 

Zaterdag 20 maart 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 mede-

werkers. 

Deponeer het papier zelf in de container, zo-

ver mogelijk naar voren! Bij voorbaat dank! 

Onze kerk vervult anno 2021 een 
waardevolle plek in de lokale ge-
meenschap. Met uw hulp kunnen we 
dit belangrijke werk blijven voortzet-
ten 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 Kerkba-
lans 2021. 
Dankzij uw steun kunnen we onze belangrijke taken 
blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.  
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun! 
Deelparochieraad Kerk H. Hart van Jezus 
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NIEUWSBRIEF 
secretariaat@samen1westerbeek.nl 

www.samen1westerbeek.nl 

GEEN LEDENVERGADERING. 
 
De jaarlijkse ledenvergadering, die gepland staat 
op donderdag 18 maart 2021, gaat i.v.m. de coro-
na-maatregelen niet door. Het bestuur heeft een 
jaarverslag incl. financieel verslag samengesteld 
en dit verslag wordt die donderdag via de mail 
naar alle leden gestuurd. Met dit verslag legt het 
bestuur aan haar leden verantwoording af. Leden 
kunnen reageren op het verslag en het nieu-
we kandidaat-bestuurslid. Bent u lid en is uw 
emailadres gewijzigd? Laat het ons weten.  
Leden, die het jaarverslag graag op papier willen 
ontvangen, vragen wij om dit aan het bestuur door 
te geven. Reacties graag naar: secretari-
aat@samen1westerbeek.nl 
Het jaarverslag is vanaf donderdag ook terug te 
vinden op onze website. 
Bestuur: Frans van der Heijden (voorzitter); Sjef Teurlinx; Noud Cornelissen 
(aftredend en niet herkiesbaar); Gea Daniëls (penningmeester) 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/ 

Over 10 maanden is ….. 

za 20 mrt Landelijke Opschoondag 

za 20 mrt inzameling oud papier 

vr 9 apr JOW 

za 10 apr Oud IJzer actie 

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 

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


 

 

           
    

POTGRONDACTIE 
 
Ook dit jaar vindt weer de jaarlijkse potgrondactie van basisschool de Zonnewijzer plaats. U 
kunt via ons zakken potgrond kopen en hiermee basisschool de Zonnewijzer financieel 
steunen. 
De zakken potgrond zijn niet duurder dan op andere verkoopplekken om ons heen. 
Toch heeft u één groot voordeel. U hoeft er niet mee te sjouwen, ze worden door ons bij u 
thuis afgeleverd. 
 
Met de opbrengst van deze potgrondactie willen wij onze (buiten)speelmaterialen uitbreiden, 
vervangen en/of herstellen. 
 
De potgrond wordt verkocht in zakken van 40 en 70 liter. De kosten zijn als volgt:  

40 liter (1 zak) potgrond kost € 4,50  
80 liter (2 zakken) potgrond kosten € 9,00 
140 liter (2 zakken van 70 liter) potgrond kost € 12,00  

U kunt zoveel zakken bestellen als u wilt. Deze worden uiterlijk begin april bij u thuis afgelev-
erd. 
 
Door Corona is het dit jaar helaas niet mogelijk dat de kinderen bij u aan de deur komen om 
zakken te verkopen, derhalve dat we dit jaar voor een andere opzet hebben gekozen.  U kunt 
de potgrond op twee manieren 
bestellen:  
1. U vult het invulstrookje uit het dorpsjournaal in en doet dit in de brievenbus bij Joost 

Kuijpers, den Eik 
2. U  stuurt een e-mail met het adres, postcode afleveradres en aantal zakken naar 
 ouderverenigingzonnewijzer@gmail.com 
 
U kunt de betaling voldoen per bank. Graag uw betaling binnen 14 dagen voldoen op rekening 
NL41RABO0141418915 tnv Oudervereniging de Zonnewijzer.  
Bij uw betaling graag de postcode + huisnummer vermelden van het adres waarop uw 
bestelling geleverd dient te worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kinderen en team basisschool de Zonnewijzer 
 
  

 
 
 

Naam:   

Afleveradres:   

Postcode 
afleveradres: 

  

Aantal zakken 
40 liter: 

  

Aantal  zakken 
70 liter 
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Z 
aterdag 10 april vanaf 9.00 uur 

 OUD IJZER ACTIE 

 

 OUD IJZER ACTIE 

U pdate – Verbouwing van de Schans 
 

Ook de afgelopen weken is er weer heel wat gebeurd. 

Even een opsomming van de belangrijkste werkzaamheden: 

- De oude doorgang om van langs de bar naar de keuken te lopen is dicht gemaakt, als ook 

de deuren vanuit de bar naar het magazijn.  

- De oude bar is verwijderd om plaats te maken voor de nieuwe. 

- Er is zijn twee nieuwe doorgangen gemaakt. Eén om van de bar naar de keuken te kun-

nen en één om van de keuken achterom naar het magazijn te kunnen.  

- De oude gymzaalramen bovenin de zaal zijn dicht gemaakt. Het systeemplafond in de 

zaal komt na de verbouwing een stuk hoger en daarmee zouden de ramen in het zicht ko-

men. Dit kan nu netjes weggewerkt worden. 

- De deuren van magazijn 1 en 2 zijn flink verbreed zodat er makkelijker stoelen, drank en 

muziekinstrumenten van en naar de magazijnen getransporteerd kunnen worden.  

- Tenslotte is de kolom voor de bar weg gehaald. Hierbij een kleine sfeerimpressie daarvan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast is er weer flink gepoetst om de Schans weer netjes te krijgen voor het stemmen 

woensdag 17 maart. 
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Boezels   paasactie  Boezels  paasactie 

H allo inwoners van Westerbeek, 

We willen dit jaar toch de paasactie organiseren. Alleen 

doen we het anders als u van ons gewend bent. De kin-

deren kunnen helaas niet langs de deuren gaan om de eieren aan te bie-

den. 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: 

V ia het 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 

 

 

Naam:…………………………………………………………………………………….. 

 

Adres:……………………………………………………………………………………… 

 

Aantal eieren…………….. 

 

 

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 

 

 

Bestelbriefje: 

Betaling: contant / via bank  (doorstrepen wat niet van toepassing is) 

mailto:secretariaat@deboezels.nl

