
 

 

• Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

• E-mail: fra.giesbers@gmail.com 

Colofon  

Het dorpsjournaal wordt uitgege-

ven door Dorpscoöperatie 

“Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretariaat@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 ko-

pij. 

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  

DORPSJOURNAAL 

50e jaargang  no. 01    3 jan- 9 jan 2021 

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 

 

Hoogfeest  van de openbaring  

des  Heren (Driekoningen)  

 

Weekend 2/3 januari: geen viering in Westerbeek. 

 

 

Zaterdag 9 januari 19.00 uur: 

Eucharistieviering in Westerbeek. 

Int. Toon Egelmeers 

Int. Overl. fam. van Lankveld – Hack en broer Piet. 

Int. Overl. Ouders Derkx – Cremers. 

Int. Diny Schel – Nellissen. 

Lector: Maria van den Oever – Nooijen.  

Wij wensen 

iedereen 

een 

voorspoedig 

en vooral 

gezond 2021 



 

 

 

vr 8 jan JOW 

ma 11 jan Dagelijks bestuur S1W 

za 16 jan inzameling oud papier 

ma 8 feb Dagelijks bestuur S1W 

vr 19 feb JOW Fruitactie 

za 20 feb inzameling oud papier 

ma 8 mrt Kwartaaloverleg S1W 

vr 12 mrt JOW 

do 18 mrt Algemene Jaarvergadering S1W 

za 20 mrt Landelijke Opschoondag 

za 20 mrt inzameling oud papier 

vr 9 apr JOW 

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 

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 
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Een kaarsje op elk graf! 
De familie Toonen maakte zich samen sterk om op kerstavond op alle graven van 

omgekomen Britse militairen een kaarsje te plaatsen. 

 

Dankzij de mannen die hier hebben gestreden tijdens de Tweede Wereldoorlog, kunnen wij 

in vrijheid Kerstmis vieren. We kunnen en mogen niet vergeten wat zij voor ons hebben 

gedaan. Om de herinnering aan hen levend te houden werden door Stef, Juup en Niels en 

hun ouders op Kerstavond kaarsjes bij alle graven op de Begraafplaats van Westerbeek 

gezet. ‘Opdat wij nooit vergeten.- We will remember them.‘ 
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NIEUWSBRIEF 
Informatie of vragen via: secretariaat@samen1westerbeek.nl 

Website: www.samne1westerbeek.nl   

ONZE CAFETARIA TIJDENS DE FEESTDAGEN:  

 

Vrijdag 1 januari: GEOPEND van 16.00 uur tot 20.00 uur (alleen afhaal, 

de bezorgers zijn vrij) 

Zaterdag (2 jan) en zondag (3 jan) ook weer gewoon open!! 

Fijne dagen allemaal!    Berry en Marie-José en medewerkers 

Westerbeek een 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Project Speeltuin ’t Heitje 

Project Kruisbeeld 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samne1westerbeek.nl
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Beste Twissenaren. 

Zoals iedereen in Westerbeek wel in de gaten kreeg is er een behoorlijke (volks.) verhuizing 

geweest en nog gaande. Het begon met onze buurman Vincent van de Weijer, kort daarop 

waren wijzelf aan de beurt, en op dit moment is onze jongste zoon Arno nog volop aan het 

verhuizen. En in zijn (en ons oude) huisje Hondsbergweg 2B komen ook weer nieuwe bewo-

ners. Al met al een behoorlijke verhuis sessie dus. En daar werd ook druk in Westerbeek 

over gesproken en gespeculeerd. Vooral door de roddelbrigade uit Westerbeek-zuid, de twee 

insiders met hun rode tuut tuut autootje. Die hadden het er maar druk mee om alles bij te 

houden. Gewoon lachwekkend. Maar desalniettemin hebben wij ons gehele bedrijf overge-

dragen aan Arno onze jongste zoon, die op zijn beurt in onze voetsporen treedt maar wel op 

een andere manier als wij altijd gedaan hebben. Thea en ik zijn enorm trots op waar hij 

mee bezig is, en hebben daar veel respect voor. Wij Thea en ikzelf worden geleidelijk aan 

ook een dagje ouder en hebben (mede door het Corona virus) het besluit genomen medio 

2020 om onze bedrijfsactiviteiten stop te zetten. En verder te gaan met wat we nu doen, 

Thea werkt volop in de zorg bij Sint Anna in Boxmeer en ikzelf ben full time bezig in het 

transport. En met een voldaan gevoel zijn wij naar Overloon getogen aan de Vierlingsbeek-

seweg 73 B. Mede gezien deze ontwikkelingen op Arno zijn bedrijf wensen wij Arno met zijn 

vriendin Madelon heel veel geluk op onze oude stek Hondsbergweg 4. Verder wensen wij 

iedereen in Westerbeek hele fijne feestdagen en vooral een gelukkig (en gezond!) 2021 toe. 

Voor wie wil staat de koffie klaar en is welkom. 

Erik & Thea van Lankveld. 


