
 

 

• Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

• E-mail: fra.giesbers@gmail.com 

Colofon  

Het dorpsjournaal wordt uitgege-

ven door Dorpscoöperatie 

“Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretariaat@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 ko-

pij. 

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: 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  

DORPSJOURNAAL 

48e jaargang  no. 28   7 juli - 13 juli 2019 

*** KERMIS IN WESTERBEEK 5 T/M 8 JULI KERMIS IN WESTERBEEK ***  

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

14e zondag door het jaar 

Weekeinde 6 /7 juli: geen viering in Westerbeek. 

 

15e zondag door het jaar. 

Zaterdag 13 juli, 19.00 uur: Eucharistieviering. 

Jaarget. Cor van Kempen en Dina van Kempen – Voesten 

en zoon Thjeu. 

Int. Cis Rossen – Cobussen ( vanwege haar verjaardag). 

Int. Rein van Kempen – Dekkers (vanwege haar verjaardag). 

Int. Dora Vloet – Nabuurs. 

 

Lector: Hennie van Wanroij. 

DE ZONNEBLOEM 
 

De Zonnebloem staat al ruim 70 jaar klaar 

voor mensen die door ziekte, handicap of ge-

vorderde leeftijd lichamelijke beperkingen 

hebben. Door de leuke dingen des levens voor deze groep mensen 

mogelijk te maken, helpen we voorkomen dat zij door hun licha-

melijke beperking langs de zijlijn komen te staan. 

Om een en ander te kunnen financieren zullen in de week van 8 

t/m 14 juli a.s. de Westerbeekse vrijwilligers van “de Zonnebloem” 

weer huis aan huis langs komen om loten te verkopen! 

U doet toch ook mee!  

vr-ma 5-8 jul  

  KERMIS Westerbeek 
 

wo 17 jul Kienen KBO 

za 20 jul Oud papier-actie 

*ma 12 aug Bestuursvergadering S1W 

*ma 9 sep Bestuursvergadering S1W 

*ma 14 okt Bestuursvergadering S1W 

*ma 11 nov Bestuursvergadering S1W 

*ma 9 dec Bestuursvergadering S1W 

*vr 13 dec Jubileum CSTT 

*za 14 dec Jubileum CSTT 
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BELANGRIJK 
Hallo kermisliefhebbers, 

Ook dit jaar hebben wij weer, samen met S1W, ervoor gezorgd dat er een “KERMIS” opge-

steld gaat worden in de tuin van café Dinges. Omdat de kosten voor deze twee dagen erg 

hoog zijn willen wij iedereen erop attenderen dat er een bus staat waar iedereen zijn vrij-

willige bijdrage in kan doen. 

Graag vragen wij jullie allemaal om deze bus niet voorbij te lopen, want zonder vrijwillige 

bijdrage heeft de “kermis” geen bestaansrecht. Alle kinderen kunnen twee dagen lang over-

al gebruik van maken zonder dat daar verdere kosten aan verbonden zijn, dit is natuurlijk 

geweldig! 

Dus, laat merken dat je de kermis een warm hart toe draagt. 

S1W betaald het grootste gedeelte van de attracties. De vrijwillige bijdrage gaat dan ook 

naar S1W zodat wij volgend jaar weer een kermis kunnen organiseren. 

Kinderen die zonder ouders/begeleiders naar de kermis komen, geef ook deze een enveloppe 

mee die ze in de bus kunnen deponeren als bijdrage! 

 

Lid zijn van S1W is dus daadwerkelijk ook voor de kermis groot 

belang! 

 

Alvast dank namens de KERMISCOMMISSIE!!! 

Hallo Kinderen van groep 1 tot en 
met groep 8!!! 

  
De “KERMIS” is weer in aantocht! 
Op zaterdag 6 juli organiseren wij 
weer een spellenmiddag van 11.00 
uur tot 15.00 uur. 
Natuurlijk wil jij daar ook aan mee 
doen!!! 
Geeft jezelf op bij Marli van Mil via 
een appje of een telefoontje. ( 06 51 
1749 96) 
Graag je naam en in welke groep je 
zit op school. 
Tot dan en zet je beste beentje voor!!! 
  
Groetjes van de Kermiscommissie 
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vr-ma 5-8 jul  

  KERMIS Westerbeek 
wo 17 jul Kienen KBO 

za 20 jul Oud papier-actie 

zo 21 juli Westerbeekse Oogstdag 

  “De Twisse Dorsers” 

wo 24 juli Busreis KBO 

*ma 12 aug Bestuursvergadering S1W 

za 17 aug Oud papier-actie 

wo 21 aug ‘Samen eten’ bij Dinges 

wo 21 aug Kienen KBO 

wo 4 sep Dagfietstocht KBO 

*ma 9 sep Bestuursvergadering S1W 

wo 11 sep ‘Samen eten’ bij Dinges 

za 14 sep 25 jaar GRAS 

zo 15 sep 25 jaar GRAS 

wo 18 sep Kienen KBO 

za 21 sep Oud papier-actie 

wo 2 okt ‘Samen eten’ bij Dinges 

*ma 14 okt Bestuursvergadering S1W 

wo 16 okt Kienen KBO 

za 19 okt Oud papier-actie 

ma 21 okt KO-vergadering S1W 

vr 25 okt PROMS ’Let’s Twist again’  

  Metropeelorkest 

za 26 okt PROMS ’Let’s Twist again’  

  Metropeelorkest 

*ma 11 nov Bestuursvergadering S1W 

wo 13 nov ‘Samen eten’ bij Dinges 

za 16 nov Oud papier-actie 

wo 19 nov Kienen KBO 

*ma 9 dec Bestuursvergadering S1W 

wo 11 dec ‘Samen eten’ bij Dinges 

*vr 13 dec Jubileum CSTT 

*za 14 dec Jubileum CSTT 

wo 18 dec  Kienen KBO 

za 21 dec Oud papier-actie 

za 21 dec Kerstconcert Metropeelorkest 


