
 

 

 Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

 E-mail: fra.giesbers@gmail.com 

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  

DORPSJOURNAAL 

49e jaargang  no. 36   30 aug - 5 sep 2020 

Vieringen 

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

EERSTE ‘BOEZEL’OCHTEND NIEUWE SEIZOEN 29 AUGUSTUS 

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) 

 

22ste  zondag door het jaar. 

Weekend 29/30 augustus: geen viering in Westerbeek. 

 

23ste  zondag door het jaar. 

Weekend 5/6 september: geen viering in Westerbeek. 

EINDE VAN DE ‘SPEELHOEK’ 

 
Op 3 juli jl. hebben de kinderen die bij 

ons in de opvang waren, officieel afscheid 

genomen. 

Samen met de ouders hebben we een 

tijdperk afgesloten. 

Op 3 januari 2008 is Maria als gastouder 

begonnen en exact  12½ jaar later stopt 

het i.v.m. de coronacrisis. 

Na veel wikken en wegen kwam het einde een jaar eerder dan de 

bedoeling was. 

De keuze was moeilijk maar voor iedereen wel begrijpelijk. 

Graag willen we nogmaals iedereen bedanken voor het gestelde 

vertrouwen door de kinderen bij ons onder te brengen. 

We hebben het altijd met veel plezier gedaan en ook van de 

kinderen genoten. 

Groetjes, Sjaak en Tilly 

OUD IJZER ACTIE 
De onlangs gehouden oud ijzer actie 

bracht 10.180 kg op. Deze actie werd 

georganiseerd door het Metropeelorkest 

en vv. Westerbeekse Boys. 

Nogmaals bedankt! 
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Op 24 augustus 2020 werd het pannaveld officieel geopend door Conny Verhoeven. 

Bij deze willen we iedereen bedanken, die ons geholpen heeft bij het realiseren van dit 

project, met name de vrijwilligers en sponsoren. 

We hopen dat het pannaveld veel en op een juiste manier gebruikt gaat worden door de 

inwoners van Westerbeek. 

Oudervereniging De Zonnewijzer 
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Hallo jongens en meisjes van groep 3 t/m 8! 
 

 
 

De vakantie is weer voorbij en dus beginnen de clubochtenden van “De Boezels” weer. Op 
zaterdag 29 augustus 2020 is de eerste clubochtend. Jullie mogen allemaal een kijkje 
komen nemen in De Schans (De Wissel) en de nieuwe kinderen mogen hun papa en/of mama 
ook meebrengen. We houden ons wel aan de coronaregels. We beginnen altijd om 9.30 uur 
en om 11.00 uur is het afgelopen. Wij vragen een contributiebedrag van € 40,- per kind 
(excl. kamp).  
 
Als je bij de Boezels wilt en nog geen lid bent, kun je je aanmelden via onze site, 
www.deboezels.nl. Op de startpagina bij ”aanmelden boezeljaar 2020/2021” kun je je 
aanmelden. Mocht dit niet lukken, kun je dit doorgeven via het mailadres  
secretariaat@deboezels.nl. We mailen dan een aanmeldingsformulier. Graag aanmelden 
vóór 12 september 2020.  
Op onze site www.deboezels.nl vind je ook informatie over de Boezels, zoals betaling 
contributie, jaarplanning (onder voorbehoud), contactgegevens, informatie over de 
wetgeving AVG. Heb je nog vragen, dan kun je uiteraard ook telefonisch contact opnemen 
met Wilmie Kurvers 06-28204631.  
 
Groetjes en hopelijk tot zaterdag 29 augustus,    De Boezelleiding. 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
 

Di 25/8 

S‟beek 

 

19:30 

 

JO19-1 SVS/Excellent/West.Boys JO19-1 

 

Bavos JO19-1 

Wo 26/8 18.30 JO13-2 Excellent/SVS/West.Boys JO13-2 Olympia'18 JO-13-3 

Za 29/8 

 

 

S‟beek 

14:30 

14:30 

15:15 

14:00 

12:30 

  

12:30 

  

  

  

  

  

  

  

JO19-1 SVS/Excellent/West.Boys JO19-1 

JO19-2 Excellent/SVS/West.Boys JO19-2 

JO17-1 Bruheze JO17-1 

JO15-1 SVS/Excellent/West.Boys JO15-1 

JO15-2 Excellent/SVS/West.Boys JO15-2 

JO13-1 Vrij 

JO13-2 Excellent/SVS/West.Boys JO13-2 

JO11-1 Vrij 

JO10-1 Vrij 

JO10-2 Vrij 

JO9-1 Vrij 

JO8-1 Vrij 

JO7-1/2 Vrij 

JO7-3/4 Vrij 

Wittenhorst JO19-3 

Deurne JO19-2 

Excellent/SVS/West.Boys JO17-1 

Toxandria/VIOS'38 JO15-1 

Sparta'25 JO15-2 

  

Toxandria JO13-2 

  

  

  

  

  

  

  

http://www.deboezels.nl
mailto:secretariaat@deboezels.nl
http://www.deboezels.nl
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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 

ma 12 okt S1W vergadering DB 

za 17 okt inzameling oud papier 

wo 21 okt Kienen KBO 

za 24 okt Twisse Oktoberfest 

ma 26 okt S1W Kwartaaloverleg 

vr 30 okt Bestuursvergadedring KBO 

ma 9 nov S1W vergadering DB 

wo 11 nov „Samen eten‟ bij Dinges 

vr 13 nov JOW 

wo 18 nov Kienen KBO 

za 21 nov inzameling oud papier 

za 21 nov Herfstdiner KBO 

vr 27 nov Bestuursvergadering KBO 

wo 9 dec „Samen eten‟ bij Dinges 

vr 11 dec JOW 

ma 14 dec S1W vergadering DB 

wo 16 dec Kienen KBO 

vr 18 dec Kerstviering KBO 

za 19 dec inzameling oud papier 

wo 23 dec Kerstconcert Metropeelorkest 

zo 27 dec Kwizzut Oploo/Westerbeek 

vr 8 jan JOW 

za 9 jan Prijsuitreiking Kwizzut 

vr 19 feb JOW Fruitactie 

vr 12 mrt JOW 

vr 9 apr JOW 

zo 2 mei JOW 

vr/za 4/5 jun JOW overnachting 

vr 9 jul JOW 

ACTIVITEITEN-KALENDER   * nieuwe activiteit 


