
 

 

• 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: secretari-
aat@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 

49e jaargang  no. 16   12 apr - 18 apr 2020 

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

HOUD AFSTAND 

Palmpasen, Goed week, Pasen 

en Pinksteren 
Naar aanleiding van de overheidsmaatregelen hebben de bisschop-

pen besloten om af te zien van alle publiekelijk toegankelijke ker-

kelijke vieringen tot en met Pinksteren. 

De pastores blijven beschikbaar voor ziekencommunie en het sa-

crament van de zieken. 

Met betrekking tot kerkelijke uitvaarten volgen binnen kort nade-

re richtlijnen. 

De opgegeven mis intenties van de vieringen die komen te verval-

len, kunnen voor de betreffende intentie een nieuwe datum kiezen. 

Bij Martien van den Oever, tel. 384236  

PALMPASEN 
Gewijde palmtakjes kunnen in Westerbeek op woensdag 

8 april bij de kerk deur opgehaald worden.  

GÉÉN DORPSJOURNAAL DOOR 

CORONA-MAATREGELEN 

 
Voorlopig is dit de laatste papieren versie van het dorps-

journaal. 

Door de corona-maatregelen wordt het dorpsjournaal de 

komende weken alleen digitaal verspreid. 

U kunt het terugvinden op de site van S1W 

www.s1w.nl 
 

Mocht u door omstandigheden het op prijs stellen het 

dorpsjournaal op papier te ontvangen, neem dan contact 

op met Frans v/d Heijden, tel. 384525. 

 

T.z.t. als de situatie het toelaat wordt het journaal weer 

huis aan huis bezorgd. 

Uw begrip hiervoor! 
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ma 13 apr S1W vergadering DB 

za 18 apr inzameling oud papier 

vr 24 apr Bestuursvergadering KBO 

zo 3 mei JOW, ‘Battle of the Bands’ 

ma 11 mei S1W vergadering DB 

wo 13 mei Ìnzamelingsactie Kleding ‘de Z’wijzer’ 

za 16 mei inzameling oud papier 

wo 20 mei Kienen KBO 

za 23 mei Aspergesdiner KBO 

vr 29 mei Bestuursvergadering KBO 

wo 1 jun 50 jaar vv. Westerbeekse Boys 

vr-za 5/6 jun JOW-overnachting 

ma 8 jun S1W vergadering DB 

wo 10 jun ‘Samen eten’ bij Dinges 

di-vr 16-19 jun ‘Westerbeek Wandelt’ 

wo 17 jun Kienen KBO 

vr/zo 19-21 jun Concours Hippique voor paarden en 

  pony’s, org. De Peelruiters 

za 20 jun inzameling oud papier 

ma 22 jun S1W Kwartaaloverleg 

wo 24 jun Dagfietstocht KBO 

vr 26 jun Bestuursvergadering KBO 

vr 26 jun JOW-avond 

vr-ma 3-6 jul KERMIS WESTERBEEK 

za 11 jul Feestmiddag/-avond 

  50 jaar  Westerbeekse. Boys 

ma 13 jul S1W vergadering DB 

wo 15 jul Kienen KBO 

za 18 jul inzameling oud papier 

wo 22 jul Busreis KBO 

vr 31 jul Bestuursvergadering KBO 

ma 10 aug S1W vergadering DB 

za 15 aug inzameling oud papier 

wo 19 aug Kienen KBO 

wo 26 aug Dagfietstocht KBO 

vr 28 aug Bestuursvergadering KBO 

wo 9 sep SociaalCultureleDag KBO 

ma 14 sep S1W vergadering DB 

wo 16 sep Kienen KBO 

za 19 sep inzameling oud papier 

vr 25 sep Bestuursvergadering KBO 

vr 2 okt DagvandeOuderen KBO 

ma 12 okt S1W vergadering DB 

za 17 okt inzameling oud papier 

wo 21 okt Kienen KBO 

ma 26 okt S1W Kwartaaloverleg 

vr 30 okt Bestuursvergadedring KBO 

ma 9 nov S1W vergadering DB 

wo 18 nov Kienen KBO 

za 21 nov inzameling oud papier 

za 21 nov Herfstdiner KBO 

vr 27 nov Bestuursvergadering KBO 

ma 14 dec S1W vergadering DB 

wo 16 dec Kienen KBO 

vr 18 dec Kerstviering KBO 

za 19 dec inzameling oud papier 

zo 27 dec Kwizzut Oploo/Westerbeek 

vr 9 jan Prijsuitreiking Kwizzut 

Oma is  jarig  

Gezellig met zijn allen op de koffie met ge-

bak, onder toeziend oog van jawel.......de 

politie! 

Houd 1,5 meter afstand. Doe je het niet 

voor jezelf, doe het dan voor al die helden in 

de zorg die dag en nacht keihard werken! 


