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15 nov - 21 nov 2020

DORPSJOURNAAL
• Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur.
• E-mail: fra.giesbers@gmail.com

1922-2022………..100 JAAR ONDERWIJS IN WESTERBEEK
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.kbo-westerbeek.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

Zie voor alle diensten in de parochie: www.parochiemariamoedervandekerk.nl

Vieringen
Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u naar
de website: www.mmvdk.nl

33ste Zondag door het jaar.
Weekend 14/15 november: geen viering in Westerbeek.
34ste Zondag door het jaar.
Weekend 21/22 november: geen viering in Westerbeek.
Lieve Dorpsgenoten,
Ieder woord, gebaar en kaart deden ons goed.
Zeker wanneer je iemand die je zo lief hebt missen moet.
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven, in
welke vorm dan ook, tijdens de ziekte en na het overlijden van
mijn lieve vrouw, moeder, schoonmoeder en oma. Dit heeft ons
ontzettend veel steun gegeven.
Bedankt!
Familie Schel

Voedselbank vraagt
pasjes voor gratis
vegetarisch eten
Iedereen die heeft bijgedragen aan de
actie heel hartelijk dank namens
Voedselbank Nederland.
Hallo allemaal,
Helaas kan de activiteit van november, die voor komende vrijdag
staat gepland, niet doorgaan i.v.m. Covid-19.
In december kijken we weer verder wat er eventueel mogelijk is.
We houden jullie op de hoogte. Blijf gezond en hopelijk tot snel!
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Voor velen van jullie zal duidelijk zijn dat we met de meest actuele maatregelen ook de geplande livestream voor 14-11 niet
door kunnen laten gaan. Helaas!
We houden jullie op de hoogte wanneer we dit wel kunnen doen.
Dan nog een positief nieuwtje! De website tusriek.nl heeft zijn
archief weer terug en uitgebreid!
Check maar eens en wie weet zie je jezelf ook nog ergens voorbij
komen!
Cstt

NIEUWSBRIEF

Informatie of vragen via: secretariaat@samen1westerbeek.nl

Website: www.samne1westerbeek.nl

Den Eik Westerbeek

In 2022 ………………………..
Half november start een online enquête voor de
inwoners van de toekomstige gemeente Land
van Cuijk. Gevraagd wordt onder andere wat
inwoners belangrijk vinden in hun dorp en hoe
zij met de gemeente willen samenwerken. Voor
deze enquête gaan inwoners half november naar
www.gemeentelandvancuijk.nl
In 2022 ………………………..

