
 

 

 Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

 E-mail: fra.giesbers@home.nl 

Colofon 

Het dorpsjournaal wordt uitgegeven 

door Dorpscoöperatie 

“Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretariaat@samen1Westerbeek.nl 

 

Kopij inleveren: 

Vóór zondag 19:00 uur  

Via emailadres: 

fra.giesbers@home.nl 

 

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.kbo-

westerbeek.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: info@parochiemariamoedervandekerk.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  
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“WESTERBEEK WANDELT” . . . .bedankt voor de organisatie  

Vieringen 

Zie voor alle diensten in de parochie: www.parochiemariamoedervandekerk.nl  

12de Zondag  door  het  jaar  

Weekend van 23 /24  juni :  geen vier ing  in  Westerbeek  

 

13de zondag  door  het  jaar  

Weekend 30  juni /1  jul i :  geen viering  in Westerbeek  

Ketting van Ballonnen 
Alle gulle gevers bedankt voor 

het steunen van onze actie: 

“Ketting van Ballonnen”. 

Tijdens Westerbeek Wandelt 

was de opbrengst € 651,09! 

We vonden het fijn om ons 

verhaal met zoveel mensen te 

kunnen delen. Mijn 

kanjerketting hielp daarbij. 

Hopelijk komt de bloemenkraal 

er ook nog aan. We willen de 

organisatie van Westerbeek 

Wandelt bedanken dat zij ons de 

gelegenheid boden om daarmee 

steun te vragen voor kinderen 

en hun gezinnen in Nederland die ook geraakt zijn door kanker. 

Van 11 t/m 17 augustus gaan wij samen de Ketting van Ballonnen 

fietsen om geld op te halen voor VOKK (vereniging, ouders 

kinderen en kanker). 

We kunnen nog steeds steun gebruiken. 

www.samensteunjesterker.nl  „sponsor Maartje en Dieke‟ 

Dank u wel, Dieke en Maartje van der Heijden 

Na 56 jaar in Westerbeek te hebben gewoond, heb ik besloten om 

in Sint Anthonis te gaan wonen. 

Sinds 1 juni is mijn nieuwe adres Athanasiusstraat 21, 5845 BW 

Sint Anthonis. 

Telefoonnummer is ongewijzigd. 

Iedereen is van harte welkom de koffie staat klaar! 

 

Groeten, Marietje Kocken 
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KERMIS 2018 

Hallo kinderen van groep 1 tot en met groep 8 

De “KERMIS” is weer in aantocht. 

Op zaterdag 30 juni organiseren wij een 

spellenmiddag van 11.00 uur tot 15.00 uur. 

Natuurlijk wil jij daar ook aan meedoen!!! 

Geef jezelf op bij Marli van Mil via een appje of een 

telefoontje. ( 06 51174996) 

Graag je naam en in welke groep je zit op school. 

Tot dan en zet je beste beentje voor!!! 

 

De kermiscommissie 
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ACTIVITEITEN-KALENDER     * nieuwe activiteit 

wo 20 jun KBO Dagfietstocht 

wo 20 jun Kwartaaloverleg S1W („‟t Heitje) 

vr 22 jun KBO bestuursvergadering 

vr-ma 29 jun-2 jul KERMIS Westerbeek 

wo 18 jul Kienen K.B.O. 

za 21 jul Oud papier actie 

zo 22 jul 30ste Westerbeekse oogstdag, 

  de Twisse Dorsers 

wo 25 jul KBO Busreis 

za/zo 28/29 jul Brabantse kampioenschappen 

   pony‟s en paarden de  

   Peelruiters   

   Evenemententerrein  

   Stevensbeek 

wo 15 aug Kienen K.B.O. 

za 18 aug Oud papier actie 

wo 22 aug KBO Dagfietstocht 

vr 31 aug KBO bestuursvergadering 

ma 10 sep Bestuursvergadering S1W 

za 15 sep Oud papier actie 

wo 19 sep Kienen K.B.O. 

wo 26 sep KBO Culturele dag 

vr 28 sep KBO bestuursvergadering 

wo 3 okt Kwartaaloverleg S1W 

vr 5 okt KBO Dag van de Ouderen 

ma 8 okt Bestuursvergadering S1W 

zo 14 okt KBO „Nostalgische Muziekmiddag‟ 

wo 17 okt Kienen K.B.O. 

za 20 okt Oud papier actie 

wo 24 okt INFO-avond S1W 

vr 26 okt  KBO bestuursvergadering 

za 3 nov KBO Regionale Dansdag 

za 3 nov KBO Herfstdiner (17.00 uur) 

ma 12 nov Bestuursvergadering S1W 

wo 14 nov Kienen K.B.O. 

za 17 nov Oud papier actie 

vr 23 nov KBO bestuursvergadering 

ma 10 dec Bestuursvergadering S1W 

vr 14 dec KBO Kerstviering 

za 15 dec Oud papier actie 

za 15 dec Vrijwilligersborrel S1W 

wo 19 dec Kienen K.B.O. 

S1W bedankt Westerbeek Wandelt. 

We zijn trots op onze nieuwe werkgroep die een 

perfect wandelevenement in Westerbeek heeft 

georganiseerd. 

Bart, voor de kinderen en Joost en Katrien, bedankt. 


