49e jaargang no. 32

2 aug - 8 aug 2020

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

PRETTIGE VAKANTIE, ELDERS OF.........THUIS
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: secretariaat@mmvdk.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

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)
18de zondag door het jaar.
Weekend 1 en 2 augustus: geen viering in Westerbeek.
19de zondag door het jaar.
Zaterdag 8 augustus, 19.00 uur: Eucharistieviering.
Jaarget. Cisca van Densen – Cremers.
Jaarget. Toos Barten – Bernards.
Int. Handrie Giesbers en Marie Giesbers van den Boomen.
Int. Piet van Kempen en Trien van Kempen – Pluk.
Overl. ouders Hendriks – Vogelsangs – Claessen en overleden kinderen.
Lector: Carla Verhoeven.
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Vrijwillige Thuishulp
hervat dienstverlening,
bereikbaar via nieuw
telefoonnummer
0485- 820 933.
Vanaf 16 maart heeft de Vrijwillige Thuishulp de dienstverlening opgeschort. Inmiddels
zijn de coronaregels zodanig versoepeld dat een deel van de dienstverlening weer kan worden hervat binnen de gestelde regels.
De Vrijwillige Thuishulp is een hulpdienst die werkt in aanvulling op de mantelzorg en op
de hulp van familie en buren. Ze wordt bemand door vrijwilligers. Kwetsbare mensen die
op korte termijn hulp nodig hebben en geen beroep kunnen doen op familie, buren of kennissen kunnen gebruik maken van hulp door vrijwilligers. Voor vervoer of begeleiding
naar arts, ziekenhuis, therapie, boodschappen doen, gewoon af en toe een bezoekje als
mensen eenzaam zijn en voor aanwezigheidshulp als de mantelzorger er niet is.
In principe is hulp gratis. Alleen vervoer kost € 0,27 per kilometer. Blijft men binnen de
bebouwde kom dan betaalt men €2. Evenals eventuele parkeerkosten.
Bereikbaarheid.
U kunt bellen op werkdagen van 9.00 - 11.30 uur. Vanaf 1 augustus wordt de telefoondienst overgebracht naar Prospeqtive. De Vrijwillige Thuishulp krijgt een nieuw nummer,
0485-820 993. Uw geeft uw naam en telefoonnummer door en u wordt dezelfde dag teruggebeld door de contactpersoon van de Vrijwillige Thuishulp, deze zoekt een vrijwilliger en
regelt uw aanvraag.
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31 jul
10 aug
12 aug
15 aug
28 aug
9 sep
9 sep
11 sep
14 sep
16 sep
19 sep
25 sep
2 okt
9 okt
12 okt
17 okt
21 okt
24 okt
26 okt
30 okt
9 nov
11 nov
13 nov
18 nov
21 nov
21 nov

Bestuursvergadering KBO
S1W vergadering DB
‘Samen eten’ bij Dinges
inzameling oud papier
Bestuursvergadering KBO
SociaalCultureleDag KBO
‘Samen eten’ bij Dinges
JOW
S1W vergadering DB
Kienen KBO
inzameling oud papier
Bestuursvergadering KBO
DagvandeOuderen KBO
JOW
S1W vergadering DB
inzameling oud papier
Kienen KBO
Twisse Oktoberfest
S1W Kwartaaloverleg
Bestuursvergadedring KBO
S1W vergadering DB
‘Samen eten’ bij Dinges
JOW
Kienen KBO
inzameling oud papier
Herfstdiner KBO
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27 nov
9 dec
11 dec
14 dec
16 dec
18 dec
19 dec
27 dec
8 jan
9 jan
19 feb
12 mrt
9 apr
2 mei
4/5 jun
9 jul

Bestuursvergadering KBO
‘Samen eten’ bij Dinges
JOW
S1W vergadering DB
Kienen KBO
Kerstviering KBO
inzameling oud papier
Kwizzut Oploo/Westerbeek
JOW
Prijsuitreiking Kwizzut
JOW Fruitactie
JOW
JOW
JOW
JOW overnachting
JOW

