
 

 

• 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. 16  18 apr-24 apr 2021 

Vieringen  

Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u 

naar de website: www.mmvdk.nl 

viering in Westerbeek. 

 

3de Zondag van Pasen. 

Weekend 17/18 april: geen viering in Westerbeek. 

 

4de Zondag van Pasen. 

Weekend 24/25 april: geen viering in Westerbeek. 

Bakker van de Ven, bezorger Karien      06-82857330  

OUD PAPIER ZATERDAG 17 APRIL 

Zaterdag 17 april tussen 9.00 uur en 12.00 

uur kan het papier worden ingeleverd bij de 

containers nabij het sportpark! 

 

Helaas is het onmogelijk geweest om iedereen persoonlijk te 

bedanken voor alle blijken van medeleven 

na het overlijden van 
 

Leo Heijligers 
 

* Westerbeek, 29 januari 1938         † Oploo, 7 februari 2021 

 

De vele bloemen, lieve woorden en kaarten hebben erg goed 

gedaan. 

Een special woord van dank aan alle zorgmedewerkers voor  

de liefdevolle hulp die wij altijd hebben gekregen. 

 

De uitvaart heeft in verband met de coronamaatregelen 

in besloten kring plaatsgevonden. 

 

Dinie Heijligers – van Vegchel 

Rondsel 20, 5841 BK  Oploo 
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BEDANKT!!! 
 
Wij willen u bij deze hartelijk danken voor uw bestellingen voor de potgrond actie. De op-
brengsten van deze actie komen volledig ten gunste van het uitbreiden, vervangen en onder-
houden van buitenspeelmaterialen van basisschool de Zonnewijzer.  
Mede door uw bestelling en Klasmann-Deilmann B.V. is de potgrond actie wederom een 
groot succes geworden. 
De zakken van 70 liter zijn volledig verkocht, maar we hebben nog zakken van 40 liter over.  
Indien u nog potgrond wil, dan kunt u deze nog, zolang de voorraad strekt, bestellen via de 
oudervereniging. 
Wil Poels 
Koehardstraat 4 
06 - 1106 1212 (na 18:00 u) 
De kosten voor de potgrond zijn 1 zak voor € 4,50 en 3 voor € 12,00. wees er snel bij want op 
is op.  
 
Bedankt namens: 
Kinderen, team en oudervereniging van de Zonnewijzer, Westerbeek. 

 
Op 7 april 2021 overleed oud-dorpsgenoot 
 

JAN VAN DEN OEVER 
 
getrouwd met Lily  
vader van Sjoerd en Renske 
trotse opa 
 
broer van Maria, Joke, Piet, Riek en Neel van den Oever 
 
Jan is geboren en getogen in Westerbeek op Kerkstraat 23.  
Begin jaren 70 vertrok hij uit Westerbeek om, eerst in Venray, en 

 later in Sittard 
te gaan wonen. Hij bleef  Brabant een warm hart toedragen. 
Tot het laatste toe was hij geïnteresseerd in het wel en wee van de Westerbekers  

en sprak hij graag over zijn jeugdjaren, met name de goede oude tijd van de 
cafébezoeken bij Ties van Lankveld en Willie Emans. 
Met zijn vrouw Lily was Jan tientallen jaren trouw bezoeker van de toneel-
avonden om,  
onder meer, zijn zus Riek en neef Sjaak op de planken te zien.  
 
Jan is 71 jaar geworden.        
 
Houdoe en bedankt Jan!               
 
 
Correspondentieadres: 
Fam. van den Oever, Lichtenbergstraat 12, 6136 CK   SITTARD 
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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 

 

 

 

 

 

Op donderdag is  er  nog een p lek je  vr i j! ! !  
 

Dus bent u op zoek naar een leuke, gezellige, leerzame opvangplek voor uw kindje? 
Bij ‘Spelenderwei’ is hij/zij van harte welkom! Ons boerderijtje is een uitstekende plek om op te groei-
en als papa en mama werken zijn, met veel liefde, aandacht, gezelligheid en een heerlijke plek om 
buiten te spelen, te ravotten en met de dieren te knuffelen. En met mijn achtergrond als gymleer-

kracht komen ze aan bewegen, spelen en ontdekken niks te kort.   
Laat dat vrolijke speelkameraadje dus maar komen!!! 

Voor meer info over de mogelijkheden neem gerust contact op. 
Carolien van den Heuvel 
Boveneind 2, Westerbeek 

06-13841092 
www.facebook.com/spelenderwei  
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