
 

 

• 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. 07   14 feb - 20 feb 2021 

Vieringen 
Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u 

naar de website: www.mmvdk.nl 

 

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. 

 

Aswoensdag. 

Woensdag 17 februari:   9.00 uur Kerk Oploo 

    18.30 uur Kerk Overloon  

    20.00 uur Kerk St. Anthonis 

 

                                 1ste Zondag van de Vasten. 

Weekend 20/21 februari: geen viering in Westerbeek. 

 
 
 
 
 
Wij als deelparochieraad willen het kerkge-
bouw behouden voor de gemeenschap 
Westerbeek, in welke vorm dan ook. Naast 
de functie voor de geloofsgemeenschap, 
vinden er ook andere activiteiten plaats in 
en om de kerk. Onze kerk vervult anno 
2021 een waardevolle plek in de lokale ge-
meenschap. Met uw hulp kunnen we dit be-
langrijke werk blijven voortzetten en mis-
schien in 2022 het 100 jaar bestaan vieren. 
Vandaar dat we u verzoeken om (ook) dit 

jaar bij te dragen aan de actie Kerkbalans. 
U kunt uw bijdrage overmaken naar: NL12RABO0140290745, t.n.v. 
Parochie Maria, Moeder van de Kerk, inz. H. Hart van Jezus, 
o.v.v. Actie Kerkbalans 2021. 
 

Dankzij uw steun kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen 
en plannen maken voor de toekomst.  
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun! 
Deelparochieraad Kerk H. Hart van Jezus 
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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 

Normale openingstijden 

Maasziekenhuis op 

‘carnavalsmaandag’ 2021 
Op carnavalsmaandag zijn normaal gesproken 

de openingstijden aangepast. Dit jaar is dat niet 

het geval. Op maandag 15 februari zijn het 

Maasziekenhuis en de Sint Maartenskliniek ge-

opend en bereikbaar zoals gebruikelijk. 

  

Patiënten kunnen volgens afspraak terecht op 

de polikliniek in het Maasziekenhuis. Ook voor radiologie en bloedafname in het Maaszie-

kenhuis kunnen patiënten een afspraak maken voor deze dag. De bloedafnamelocaties in 

de regio zijn 15 februari ook geopend. 

  

Sint Maartenskliniek 
De Sint MaartensKinderkliniek en de poliklinieken Orthopedie, Revalidatiegeneeskunde 

en Reumatologie van de Sint Maartenskliniek locatie Beugen zijn eveneens geopend en te-

lefonisch bereikbaar. 

Hallo inwoners van Westerbeek en omgeving, 
  

Het komt vaak voor dat met name ouderen geen 
geldig identiteitsbewijs hebben! 
Vaccineren? Stemmen? 
Zorg voor een geldig legitimatiebewijs! 
 
Wanneer u gevaccineerd wordt tegen corona heeft u een geldig 
legitimatiebewijs nodig. Een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs. En wanneer u op 17 
maart gaat stemmen, dan is het verplicht om uw stempas én legitimatiebewijs te tonen. Het 
zou jammer zijn wanneer u voor niets komt! Zorg voor een geldig legitimatiebewijs. Vraag de 
gemeente wat voor u het handigste is. Bijvoorbeeld een ID-kaart of paspoort. 
Bel voor informatie en een afspraak: 0485 388888. 

Afgelopen zondag tijdens een 

autorit nabij Beekse Bergen 



 

 

 

NIEUWSBRIEF 
secretariaat@samen1westerbeek.nl 

www.samen1westerbeek.nl 
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NIEUWE BESTUURSLEDEN 
Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek zoekt nieuwe, enthousiaste bestuursleden, 
die een steentje willen bijdragen aan een leefbaar en prettig Westerbeek. Mensen 
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 bestuursleden. 
Aanmelden kan via secretariaat@samen1westerbeek.nl 
 

 

  
HERDENKINGSBANK  
Goed idee, kom ermee! 
Gemeente Sint Anthonis wil het afscheid van de gemeente bij 
de overgang naar het Land van Cuijk markeren. Na een opini-

ërend gesprek hierover in het college en bespreking in 
het presidium is tot een herdenkingsbank in elke kern 
van de huidige gemeente Sint Anthonis besloten.  
  
 

Samenwerking  
De gemeente wil graag samen met de dorpsraden be-
kijken op welke manier de herdenkingsbanken het best 
gerealiseerd kunnen worden. Er is overleg geweest en 
de afspraak is dat er eind februari 2021 een idee op tafel 
ligt. Naast het idee/ontwerp ook de mogelijke locatie van 
plaatsing van het bankje. 
Er is een budget van € 5000,- per kern beschikbaar. 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samen1westerbeek.nl
mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
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H et is bijna zover! Komend weekend zou de carnaval gestart zijn! Helaas 

dit jaar is alles anders. Maar.... om te laten zien dat we carnaval en jullie niet 

vergeten komen we op Valentijnsdag weer een mooie Tuskrant bij jullie in de 

brievenbus stoppen. Carnavals borden zijn geplaatst en  ook maken de peuters 

en basisschoolkinderen nog steeds kans op een leuke prijs met de traditionele 

kleurwedstrijd. De winnaars worden volgende week bekend gemaakt (kijk dan ook op tusriek,nl) 

Op facebook kunnen jullie vanaf vrijdag niet gaan prinsenraden maar raadsleden raden, welke 2 

nieuwe raadsleden hebben we mogen verwelkomen ?! 

Het zou leuk zijn als de bezitters van een mooie CSTT vlag deze komende week/carnaval in de 

vlaggenmast willen hijsen. Blijf gezond en tot snel!      CSTT 


