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

Z W E R FA F VA L . . . . . . . I N D E A F VA L B A K
Colofon
Het dorpsjournaal wordt uitgegeven
door Dorpscoöperatie
“Samen1Westerbeek”
Informatie:
secretariaat@samen1Westerbeek.nl

Vieringen

Kopij inleveren:
Vóór zondag 19:00 uur
Via emailadres:
fra.giesbers@gmail.com

1ste zondag door het jaar.
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.

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
2e AED Schepersstraat 1a

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

2de zondag door het jaar.
Weekend 16/17 januari: geen viering in Westerbeek
Hallo JOW,
na het succes van de vorige keer (superleuk dat
jullie zo enthousiast waren!) hebben we
komende vrijdag, 8 januari, weer een online
activiteit via Zoom.
Jullie krijgen om 19.15 een uitnodiging op de
jow-app. Deze keer hoeft je NIET van te voren
naar de Schans te komen, maar krijg je een
pakketje in de brievenbus.
We kunnen het ons niet voorstellen, maar wil je je afmelden, laat
dat dan tijdig weten op de app i.v.m. het rondbrengen van de
pakketjes.
Tot vrijdag!
Groetjes,de JOW-leiding

Beste Twissenaren,
Met goede moed ruimen wij regelmatig het zwerfafval op, in en rond
diverse straten van ons mooie dorp.
Wat ons opvalt is dat er door het dorp heen héél véél snoeppapiertjes
van ANTA-FLU in de bermen liggen.
Zouden diegenen die ANTA-FLU tijdens een wandeling eten zo
vriendelijk willen zijn om deze papiertjes mee naar huis te nemen en
daar in de prullenbak te gooien!
Bij voorbaat dank namens de vrijwillige opruimers.
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Beste inwoners van Westerbeek
Natuurlijk voor allen de beste
wensen voor 2021 !!
Een nieuw jaar, een nieuwe uitdaging.
Eindelijk is het zover. De Schans gaat
verbouwen. Althans, we hebben bij de
Gemeente ons plan ingediend en de
plannen zien er goed en onderbouwd
uit.
Maar wat zijn onze plannen?
Aanpassingen aan het pand om
jaarlijks energiekosten te besparen zoals, zonnepanelen ( deze liggen inmiddels al op het
dak), vervanging lampen door LED-verlichting, vervangen raamkozijnen, vernieuwen
luchtbehandelings- en verwarmingssysteem.
Maar daarnaast willen we het gebouw een moderne uitstraling geven o.a. door het
vernieuwen van plafond en wanden/lambriseringen, het vernieuwen van meubilair,
gordijnen en sanitair. En door een centrale ontmoetingsplek te creëren rondom de bar.
Met deze investeringen willen we het 100 jaar oude gebouw weer toekomstbestendig
maken en mogelijkheden creëren voor behoud en ontwikkeling van de sociale samenhang
in onze gemeenschap.
Maar net zoals iedereen moeten wij ons natuurlijk ook aan de voorschriften houden en
hebben dus verschillende vergunningen ingediend, zoals een bouw- en sloopvergunning en
een omgevingsvergunning. We wachten op goedkeuring hiervan.
De plannen zijn er…..nu de uitvoering nog.
Er is één hoofdaannemer, omdat er toch wat bouwtechnische zaken verricht moeten
worden en het gebouw zwaar gedateerd is. We willen jullie allen op de hoogte houden van
de werkzaamheden via het dorpsjournaal.
Het begin is er!!
Namens het bestuur: Jan Bos, Angeline van Duren, Bertie van Kempen, Kaz van Mil,
Anouk Ebben
Wil Spierings; hij is vanaf het begin de “kartrekker” met dit plan indienen bij de Gemeente
en is het 1e aanspreekpunt bij de verbouwing. Wij zijn heel blij, dat hij ons hier verder mee
wil helpen.
Voor vragen en aandachtspunten mag je hem altijd bellen: 06-3006 4535.
ACTIVITEITEN-KALENDER
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16 jan
8 feb
19 feb
20 feb
8 mrt
12 mrt
18 mrt
20 mrt
20 mrt
9 apr
12 apr
17 apr
2 mei
10 mei
15 mei
19 mei

inzameling oud papier
Dagelijks bestuur S1W
JOW Fruitactie
inzameling oud papier
Kwartaaloverleg S1W
JOW
Algemene Jaarvergadering S1W
Landelijke Opschoondag
inzameling oud papier
JOW
Dagelijks bestuur S1W
inzameling oud papier
JOW
Dagelijks bestuur S1W
inzameling oud papier
Kledinginzameling „De Zonnewijzer‟
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* nieuwe activiteit
4/5 jun
14 jun
19 jun
9 jul
12 jul
17 jul
21 aug
13 sep
18 sep
11 okt
16 okt
8 nov
20 nov
13 dec
18 dec

JOW overnachting
Kwartaaloverleg S1W
inzameling oud papier
JOW
Dagelijks bestuur S1W
inzameling oud papier
inzameling oud papier
Dagelijks bestuur S1W
inzameling oud papier
Dagelijks bestuur S1W
inzameling oud papier
Kwartaaloverleg S1W
inzameling oud papier
Dagelijks bestuur S1W
inzameling oud papier

