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16 juni - 22 juni 2019

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

WESTERBEEK WANDELT VAN 11 T/M 14 JUNI
Colofon
Het dorpsjournaal wordt uitgegeven door Dorpscoöperatie
“Samen1Westerbeek”
Informatie:
secretariaat@samen1Westerbeek.nl
Kopij inleveren:
Vóór zondag 19:00 uur
Via emailadres:
fra.giesbers@gmail.com
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

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

11e zondag door het jaar
Weekeinde 15/ 16 juni: geen viering in Westerbeek.
12e zondag door het jaar.
Weekeinde 22/23 juni: geen viering in Westerbeek.
Zondag 23 juni 10.30 uur: Sacramentszondag
Familiemis in de kerk van Sint Anthonis.

Sjaak van den Oever
&
Tilly Cox
trouwen op zaterdag 29 juni 2019.
De huwelijkssluiting is thuis om 12.00 uur in onze tuin.
Aansluitend is er receptie van 14.00 uur tot 15.30 uur
bij café ‘Dinges’.

K.B.O. KIENEN
Voor alle leden maar ook niet-leden
0p woensdag 19 juni wordt onze maandelijkse
KIENMIDDAG georganiseerd. Om 13.15 uur beginnen we
met de kaartverkoop en om 13.30 uur met het kienen.
De kaarten kosten € 6,00 inclusief de koffie.
De leden mogen ook vrienden, familie en kennissen
meebrengen.
En natuurlijk zijn er altijd leuke prijzen te winnen.
Daarnaast gaan we voor gezelligheid en ontspanning.

OUD PAPIER ZATERDAG 15 JUNI
Zaterdag 15 juni tussen 9.00 uur en 12.00 uur kan
het papier worden ingeleverd bij de containers nabij
het sportpark!
Medewerkers: Manfred Dinnissen, Hans Jansen
Jan Bos
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NIEUWSBRIEF
secretariaat@samen1westerbeek.nl
www.samen1westerbeek.nl

Dorpsontwikkelingsplan - Westerbeek 100 jaar - Vitale Kernen Kwartaal Overleg - Kernendemocratie
WONINGBOUW
Uit de presentatie: Raadsbijeenkomst maandag 27 mei 2019 te Wanroij

COLLECTIEF ZONNEDAK
Afgelopen week zijn de beleidsregels subsidiëring coöperatieve energieprojecten van de gemeente Sint Anthonis duidelijk geworden. Door onze
energiecoöperatie wordt nu een subsidie aangevraagd waardoor de prijs van een zonneaandeel bijzonder interessant wordt. We hopen dus spoedig op
een GO zodat wij een informatieavond kunnen organiseren. Tijdens deze informatieavond krijgen de belangstellenden uitleg over de postcoderoosregeling
en deelname hieraan. Hierna krijgt men op volgorde
van aanmelding de mogelijkheid om in te schrijven
voor zonneaandelen (panelen).

Zorg wel dat je lid bent van Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek!
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BSO “de Zonnekinderen” gaat van start!
Op zoek naar buitenschoolse opvang in Westerbeek? BSO de Zonnekinderen gaat per 19 augustus 2019 van start! De buitenschoolse opvang in de basisschool biedt voorschoolse en naschoolse opvang voor alle kinderen in Westerbeek die naar de Zonnewijzer gaan. Er is een
grote binnen en buitenruimte waar de kinderen
naar hartenlust samen kunnen spelen, leren en
ontdekken!
Na binnenkomst nemen we gezamenlijk even de schooldag door bij het eet-/drinkmoment
(fruit/groente, water/thee). De nadruk ligt op spelen en niet op onderwijs. Bij BSO de Zonnekinderen bepaalt je kind vooral zelf wat hij/zij doet.
We starten na de zomervakantie 2019 op de donderdag met VSO en NSO. Bij voldoende
aanmeldingen starten we ook op andere dagen. Binnen twee weken na je aanmelding ontvang je bericht of je kind geplaatst kan worden.
Ook in de schoolvakanties staat BSO de Zonnekinderen klaar voor jou en je kind.
(Studiedagen in overleg).
Meer informatie over BSO de Zonnekinderen? Ga naar onze website of neem contact op
met Sjan Claessens, info@kdvdespeelhoeve.nl . Direct aanmelden kan via de website.
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Voetbalvereniging Westerbeekse Boys
OUD PAPIER ZATERDAG 15 JUNI
Zaterdag 15 juni tussen 9.00 uur en 12.00 uur kan
het papier worden ingeleverd bij de containers nabij
het sportpark!
Medewerkers: Manfred Dinnissen, Hans Jansen
Jan Bos
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11-14 jun
Westerbeek Wandelt
12 jun ‘Samen eten’ bij Dinges
15 jun Oud papier-actie
17 jun KO-vergadering S1W
19 jun Kienen KBO
21 jun Dance4u, Oploo
22 jun Dance4u, Oploo
22-23 jun Paarden– en ponyconcours
26 jun Dagfietstocht KBO
28 jun JOW
5-8 jul KERMIS Westerbeek
17 jul Kienen KBO
20 jul Oud papier-actie
21 juli Westerbeekse Oogstdag
“De Twisse Dorsers”
24 juli Busreis KBO
17 aug Oud papier-actie
21 aug Kienen KBO
4 sep Dagfietstocht KBO
14 sep 25 jaar GRAS
15 sep 25 jaar GRAS
18 sep Kienen KBO
21 sep Oud papier-actie
16 okt Kienen KBO
19 okt Oud papier-actie
21 okt KO-vergadering S1W
25 okt PROMS ‘Metropeelorkest’
26 okt PROMS ‘Metropeelorkest’
16 nov Oud papier-actie
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19 nov
14 dec
18 dec
21 dec
21 dec

Kienen KBO
Vrijwilligersavond bij Dinges S1W
Kienen KBO
Oud papier-actie
Kerstconcert Metropeelorkest

Datum
van 11 t/m 14 Juni 2019

Starttijd
Iedere dag starten tussen 17:30 uur en 19:00 uur

Start- finish locatie
De start-en finishlocatie is iedere dag bij Café Dinges,
Kerkstraat 29 te Westerbeek.

Afstand
We beschikken iedere dag over 1 uitgepijlde afstand
van 5 à 6 kilometer.

Toegankelijkheid
De wandelroutes lopen deels over onverhard terrein. Het meelopen met een kleine buggy zal lastig
zijn, een wandelwagen waarmee je in het bos ook
vooruit kunt voldoet wel. Meedoen in een rolstoel
wordt afgeraden.

Kosten
Voor vier dagen deelname (inclusief medaille) zijn de
kosten €5,- pp. Mocht je lid zijn van dorpscoöperatie
Samen 1 Westerbeek dan krijg je €1,- korting pp.
Deelname per dag (exclusief medaille) kost €2,- pp.

