
 

 

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

NIEUW SPEELTOESTEL OP ‘WESPENTIP’ 

Vieringen  
Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u naar de 

website: www.mmvdk.nl. 

Het hervatten van de vieringen, zal gepaard gaan met concrete 

maatregelen die staan in de Binding .(pagina 7) 

 

17de zondag door het jaar. 

Weekend 25/26 juli: geen viering in Westerbeek. 

 

18de zondag door het jaar. 

Weekend 1 en 2 augustus: geen viering in Westerbeek. 

Poetshulp kerk 

Westerbeek 
Op zaterdag 8 augustus is er weer een vie-

ring in  de kerk van Westerbeek. 

Het zou mooi zijn om de kerk van binnen 

even een poets beurt te geven . Bijvoor-

beeld in de laatste week juli of de eerste 

week in augustus. 

Het zou fijn zijn, als een aantal mensen bereid is, ons te komen 

helpen.  

Je kunt je melden bij  Martien van den Oever. Tel  0485 384236.  

vr 31 jul Bestuursvergadering KBO 

ma 10 aug S1W vergadering DB 

wo 12 aug ‘Samen eten’ bij Dinges 

za 15 aug inzameling oud papier 

vr 28 aug Bestuursvergadering KBO 

wo 9 sep SociaalCultureleDag KBO 

wo 9 sep ‘Samen eten’ bij Dinges 

vr 11 sep JOW 

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 

vr 9 okt JOW 
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NIEUWSBRIEF 
Informatie of vragen via: secretariaat@samen1westerbeek.nl 

Website: www.samne1westerbeek.nl   

SPEELTOESTEL ‘WESPENTIP’ 
 
De keuze van het speeltoestel, dat geschikt is voor ou-
dere jeugd, is gemaakt nadat omwonenden (kinderen) 
hun wensen en ideeën hadden aangegeven. Door alle 
coronaperikelen is het bij de leverancier helaas later 
geworden. De gemeente Sint Anthonis heeft van 
Proludic de volgende planning ontvangen: 

 Dinsdag 25 augustus uitgraven en verwijderen onkruid; 
 Woensdag 26 augustus plaatsen speeltoestel; 
 Donderdag 27 augustus aanbrengen speelzand en geheel afwerken. 

De gemeente zal voor 25 augustus het oude speeltoestel verwijderen. 
 
 

LUCHTWACHTTOREN 813  
S1W ontving het volgende verzoek: Graag wil ik (Gert) met 
iemand in contact komen die mij en anderen kan helpen om 
de Luchtwachttoren te behouden zodat de geschiedenis van 
deze luchtwachttoren door verteld kan worden. Dit in samen-
werking met de Historische Collectie op de Lt-gen Best kazer-
ne te Vredepeel. Ik (Gert) zelf werk al 40 jaar bij Defensie en 
heb kunnen aanschouwen in Warfhuizen hoe de Luchtwachtto-
ren 7O1 een nieuw leven is begonnen. Als voorbeeld kijken we 
nu naar de Luchtwachttoren in Maashees. 
Wie heeft belangstelling? Laat het weten. 

 
 
 

NIEUWE BANK 
De gemeente heeft afgelopen week een nieuwe bank 
geplaatst aan het dorpsommetje.  
 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samne1westerbeek.nl

