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• 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
2 AED Schepersstraat 1a
e

Vieringen
Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u
naar de website: www.mmvdk.nl
Palmzondag
Weekend 27/28 maart: geen viering in Westerbeek.
De gewijde palmtakjes kunnen in Westerbeek op
woensdag 31 maart bij de kerkdeur opgehaald worden.

HOOGFEEST VAN PASEN
Maandag 5 april 2de Paasdag 9.00 uur:
Eucharistieviering in Westerbeek.
Int. Piet van Kempen en Trien van Kempen – Pluk.
Int. Sjef van den Oever, Miet van den Oever – Hofmans
en overleden familieleden.
Lector: Maria van den Oever – Nooijen.
Onze kerk vervult anno 2021 een
waardevolle plek in de lokale gemeenschap. Met uw hulp kunnen 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 belangrijke taken
blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!
Deelparochieraad Kerk H. Hart van Jezus

Z

aterdag 10 april vanaf 9.00 uur
OUD IJZER ACTIE
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KOMEND WEEKEND GAAT DE ZOMERTIJD IN
Zomertijd (in België ook vaak zomeruur) is de tijd die gedurende de
zomermaanden wordt aangehouden door de klok een uur vooruit te
zetten; dit wil zeggen de klok een uur voor te laten lopen op de standaardtijd, die in dit verband ook wel wintertijd genoemd wordt.
In de zomer komt de zon zo vroeg op dat het al licht is terwijl de meeste mensen nog slapen. Door de klok te verzetten lijkt de zon later op
te komen en weer onder te gaan. Hierdoor is het 's morgens langer
donker en blijft het 's avonds juist langer licht. De periode van daglicht komt zo beter overeen met de periode waarin de meeste mensen wakker zijn. De gedachte achter zomertijd is
dat men zo zou kunnen bezuinigen op (elektrische) verlichting. Het energiebesparende effect van zomertijd is echter omstreden.
Ongeveer 70 landen verzetten twee keer per jaar de klok. In de Europese Unie loopt de zomertijd van de laatste zondag van maart tot de laatste zondag van oktober.

NIEUWSBRIEF
secretariaat@samen1westerbeek.nl
www.samen1westerbeek.nl

OPSCHOONDAG 2021.
Vele vrijwilligers hebben er afgelopen zaterdag voor gezorgd dat Westerbeek en omgeving er weer schoon bij ligt.
Ook dit jaar kwamen ze zwerfafval tegen, blikjes, flesjes,
mondkapjes, plastic verpakkingen werden met de knijpstok opgepakt en verdwenen in de verzamelzak. Maar wat
ze nog meer vonden was erg divers. Als u benieuwd bent
wat er zoal wordt weggegooid, nodigen wij u uit om volgend jaar actief mee te helpen. Kijk en verbaas u. Hoe dan
ook 40 zakken hebben wij verzameld, ja u leest het goed
40!! Het zonnetje scheen, de vrijwilligers hebben met frisse moed het karwei geklaard.
Chapeau! Dank je wel allemaal.
O ja, enorm veel hondenpoep in de berm aan de (lange) Kerkstraat is
echt niet cool.

Maar een schoon Westerbeek, dat is pas cool toch. Bedankt Toppers.

Over 10 maanden is …..
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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 afgeleverd.
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
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
Aantal zakken
40 liter:
Aantal zakken
70 liter
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Ook dit jaar Alternatieve
4-daagse vanuit Oploo
OPLOO – De 4-daagse van Nijmegen is ook dit jaar vanwege corona afgeblazen, maar wandelaars die deze zomer toch
een vierdaagse willen lopen, kunnen deelnemen aan de Alternatieve 4-daagse met start- en eindpunt Oploo. Wie mee
wil doen kan kiezen uit 30, 20 of 10 km per dag.
Het initiatief voor deze 4-daagse komt van een aantal 4-daagse wandelaars met behulp
van de Stichting Graancirkel Oploo, waar ook het Avonturenpark, de Graancirkelloop en
de Graancirkelwandeling bij zijn ondergebracht. De initiatiefgroep kan bogen op ervaring,
want toen vorig jaar de 4-daagse van Nijmegen uitviel, zette deze met succes een alternatieve 4-daagse op. Deelnemers krijgen gevarieerde routes voorgeschoteld, die hen door de
groene omgeving van Oploo en zijn buurdorpen voeren. Elke dag wordt daarvoor een routebeschrijving aangereikt, terwijl daar waar nodig de route wordt bepijld.
Drie afstanden
Elke dag worden 3 afstanden uitgezet met pauzeplaatsen. De afstanden zullen ongeveer
10 – 20 en 30 km worden. De reguliere afstand van 30 km is uitgezet voor geoefende wandelaars, terwijl de routes met dag afstanden van 20 en 10 km geschikt zijn voor beginners
en mensen die een kortere afstand prefereren. Er kan gestart worden vanaf 07.00 uur tot
10.00 uur.
De Alternatieve 4-daagse wordt georganiseerd vanaf dinsdag 20 tot en met vrijdag 23 juli,
de week waarin de Nijmeegse 4-daagse ook gehouden zou worden. Begin- en eindpunt van
de Alternatieve 4-daagse is Koffiehuis Ons Moe in Oploo. Op elke route zijn onderweg één
of meer gelegenheden waar men onder het genot van een drankje kan rusten.
Inschrijving is mogelijk vanaf 1 juni. Dat kan via een link op de website van der stichting
Graancirkel (www.graancirkeloploo.nl). Voor meer informatie bel Piet Bruisten
(0623195493) of Henny Lenkens (06-13818526).
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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’
vr/za 4/5 jun JOW overnachting
ma
14 jun Kwartaaloverleg S1W
za
19 jun inzameling oud papier
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9 jul JOW
ma
12 jul Dagelijks bestuur S1W
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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
18 dec inzameling oud papier

aterdag 10 april vanaf 9.00 uur
OUD IJZER ACTIE
OUD IJZER ACTIE

