
 

 

• 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. 18  2 mei-8 mei 2021 

Vieringen  

Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u 

naar de website: www.mmvdk.nl 

 

5de Zondag van Pasen. 

Weekend 1/2 mei: geen viering in Westerbeek. 

 

6de Zondag van Pasen. 

Zaterdag 8 mei 19.00 uur: Eucharistieviering in Westerbeek. 

Jaarget. Trien van Kempen – Pluk    Int. Piet van Kempen. 

Jaarget. Toos Barten – Bernards. 

Int. Overl. ouders Hendriks – Vogelsangs – Claessens 

en kinderen. 

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

Int. Piet van Densen en Cisca van Densen – Cremers. 

 

Lector: Carla Verhoeven. 

Bakker van de Ven, bezorger Karien      06-82857330  

NIEUWSBRIEF 
secretariaat@samen1westerbeek.nl 

www.samen1westerbeek.nl 

DINSDAG 4 MEI 

DODENHERDENKING 
 

Burgemeester Marcel Fränzel staat dit jaar op 
dinsdag 4 mei 2021 in ieder dorp van de gemeente 

stil bij oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, maar 

zeker ook bij slachtoffers gevallen in recentere conflicten. 
De kransen namens het gemeentebestuur en inwoners worden 
dit jaar in Stevensbeek gelegd en bij het herdenkingsmonu-

ment in de overige dorpen een bloem-
stuk. 

Bij de oorlogsgraven legt de burge-
meester samen met leden van de 
dorpscoöperatie, defensie en voorzit-

ter van de veteranenvereniging bloe-
men. 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samen1westerbeek.nl
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Beste inwoners van Westerbeek , 

Hier weer een update van de werkzaamheden in De Schans. 

Het bouwbedrijf van Berlo heeft inmiddels de kolom verwijderd. Dit geeft een nieuwe aan-

blik de zaal in bij binnenkomst. Ook is de ingang naar de keuken verplaatst i.v.m. de nieu-

we bar. 

Ondertussen is men druk doende om de barinrichting te kunnen laten inbouwen. 

Sommers is afgelopen weken bezig geweest om het nieuwe luchtbehandelings- en verwar-

mingssysteem te installeren. En ook A. van Lankveld Electrotechniek heeft diverse werk-

zaamheden uitgevoerd m.b.t. aanpassingen in de elektra. 

 

Komende week staat op de planning om de raamkozijnen door MN Kozijnen te laten ver-

vangen.  

Het eerste aanspreekpunt van de verbouwing zal vanaf heden Jan Bos zijn. W. Spierings 

heeft zijn taak overgedragen. Wil, hartelijk dank voor je inzet en het vele werk!   

Voor vragen en aandachtspunten kan je Jan bellen : 06-5108 9245 

Graag ook een dank aan alle reeds ontvangen hulp van mede-inwoners in de vorm van ad-

vies of opruimen  of andere werkzaamheden. Ook in de komende tijd zal hulp af en toe zeer 

welkom zijn. 

 

Bestuur Gemeenschapshuis De Schans 

  


