
 

 

• 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. 06   7 feb - 13 feb 2021 

Vieringen 
Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u 

naar de website: www.mmvdk.nl 

5de zondag door het jaar 

Weekend 6/7 februari: geen viering in Westerbeek 

 

6de  Zondag door het jaar 

Zaterdag 13 februari 19.00 uur: Eucharistieviering in Westerbeek. 

Jaarget. Overl. ouders Antonius Nabuurs en Theodora Nabuurs – Vloet. 

Int. Pierre van Lankveld en Truus van Lankveld – Stevelink. 

Int. Toos Barten – Bernards. 

 

Lector: Hennie van Wanroij. 

Beste inwoners, u ontvangt de ko-

mende week een enveloppe met in-

formatie over de Kerkbalans 2021. 

U kunt uw bijdrage voor de actie 

Kerkbalans overmaken naar: 

NL12RABO0140290745, t.n.v. 

Parochie Maria, Moeder van de 

Kerk, inz. H. Hart van Jezus, 

o.v.v. Actie Kerkbalans 2021. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun! 

Deelparochieraad Kerk H. Hart van Jezus  

Aanstaande zondag 7 februari zijn 
  

Jan en Dina 

Timmermans – 

Leemans 

60 jaar getrouwd 
  

  

Mocht u hen Corona-proof willen feliciteren, 

stuur dan een kaartje naar 

Rondsel 2, 5841 BK  in Oploo 
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ZONDAG 14 FEBRUARI 

VALENTIJNSDAG! 
Geniet samen van onze verse 

Valentijns lunchtas! 
- Rood fruit Smoothie 

- Sandwiches (diverse soorten) 

- Tomaten paprikasoep 

- Red velvet wafel met mascarpone en granaatappel 

- Hartig brood met Pulled Chicken 

- Chocolade lolly gevuld met frambozenmousse 

€ 17,50 per persoon 
 

Bestel voor woensdag 10 februari en afhalen op zondag 14 februari tussen 11 en 12 uur bij 

Koffiehuus Ons Moe 06-12881122. 
 

Bekijk ook onze website www.koffiehuus-onsmoe.nl  

voor onze hartige broodjes en lunch- en dinergerechten. 

Of volg ons op Facebook of Instagram. 

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 

http://www.koffiehuus-onsmoe.nl


 

 

 

CONTRIBUTIE 2021 
Beste leden van Dorpscoöperatie “Samen 1 Westerbeek”, op maandag 1 maart 
2021 zal de jaarlijkse contributie van € 15,- van uw rekening worden afgeschre-
ven. Leden, die het bedrag zelf overmaken willen wij verzoeken om dit te doen 
o.v.v. contributie 2021. Wij willen u bedanken voor uw bijdrage.  
Indien de coronamaatregelen het toelaten zien wij u graag op onze jaarlijkse alge-
mene ledenvergadering op donderdag 18 maart 2021. De leden zullen de uitno-
diging tegen die tijd via de mail ontvangen. 
Lid worden!? U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier: 
https://www.samen1westerbeek.nl/dorpscooperatie/ 
 

 
NIEUWE BESTUURSLEDEN 
Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek zoekt nieuwe, 
enthousiaste bestuursleden, die een steentje willen bij-
dragen aan een leefbaar en prettig Westerbeek. Men-
sen met een verfrissende kijk op het dorpsgebeuren, 
die willen meedenken aan de verdere ontwikkeling van 
het dorp. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de huidige be-
stuursleden. 

Aanmelden kan via secretariaat@samen1westerbeek.nl 
 

NIEUWSBRIEF 
secretariaat@samen1westerbeek.nl 

www.samen1westerbeek.nl 
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Op verzoek van diverse inwoners, 

waaronder ook hondenbezitters: 

https://www.samen1westerbeek.nl/dorpscooperatie/%0d
mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samen1westerbeek.nl


 

 


