
 

 

• 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. 25     14 juni - 20 juni 2020 

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

Houd afstand ...........blijf gezond! 

Vieringen  
Vieringen van de Parochie Maria Moeder van de Kerk.  

De weekendvieringen worden in de deelparochies St. Anthonis, Over-

loon( te volgen op L.v.C. T.v. 10.30 uur )  en (mogelijk) Oploo met ingang 

van 14 juni hervat. Wel even aanmelden i.v.m. maximaal aantal perso-

nen. In de overige deelparochies wordt weer gestart na 1 juli. 

Het hervatten van de vieringen, zal gepaard gaan met concrete maatre-

gelen die in het kerkgebouw dan gelden. 

Contactpersoon Westerbeek, Martien van den Oever  tel. 384236    

Nog steeds staat de bezorgdienst klaar 

om de bestellingen bij jullie thuis te 

brengen. Dit omdat onze wachtruimte 

niet zo groot is.... 

Je mag je bestelling weer doorgeven via 

telefoon 0485-384230! 

 

Bij voorbaat dank!! 

Berry, Marie-José en medewerkers 
Café Dinges!  

Beste KBO leden, 
 
uw bestuur heeft na overleg op de vergade-
ring van 29 mei besloten dat er t/m 1 septem-
ber geen activiteiten worden opgestart. 
We vinden het nu nog te vroeg. 
Hopende u hiermee voldoende te hebben 
geïnformeerd. 
Met vriendelijke groet, 
 
het Bestuur KBO Westerbeek 

ma 8 jun S1W vergadering DB 

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 

vr 26 jun Bestuursvergadering KBO 

vr 26 jun JOW-avond 

wo 1 jul 50 jaar vv. Westerbeekse Boys 


