
 

 

• 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: 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, brand-
weer,  
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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2022    *  WESTERBEEK 100 JAAR  *    2022 

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

www.mmvdk.nl 

34ste Zondag door het jaar. 

Weekend 21/22 november: geen viering in Westerbeek. 

35ste Zondag door het jaar. 

Weekend 28/29 november: geen viering in Westerbeek. 

Zondag 29 november 10.30 uur: Familie mis in de kerk van Sint Anthonis. 

OUD PAPIER ZATERDAG 21 NOVEMBER 

Zaterdag 21 november tussen 9.00 uur en 12.00 uur kan 

het papier worden ingeleverd bij de containers nabij het 

sportpark! Vriendelijk verzoek: 

De containers staan er, echter zonder medewerkers. 

Deponeer het papier zelf in de container, zover mogelijk 

naar voren! Bij voorbaat dank! 

Uitnodiging informatieavond 

Heilig Vormsel 2021 

 
Voor ouders van kinderen in groep 8 van de 

basisschool is in de parochie Maria, Moeder 

van Kerk een informatieavond H. Vormsel voor één ouder per gezin ge-

pland op woensdag 25 november van 20.00 – 21.00 uur in het parochie-

centrum, Lepelstraat 13a, Sint Anthonis. 

We verzoeken u vriendelijk uiterlijk maandag 23 november door te ge-

ven aan het parochiesecretariaat of we u mogen verwachten via e-mail: 

secretariaat@mmvdk.nl of telefoon: 0485-471246 (op werkdagen van 9.00 

– 12.30 uur behalve donderdags). Dit in verband met het beperkt aan 

zitplaatsen in de parochiezaal vanwege de richtlijnen van het RIVM en 

de Rijksoverheid. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan verplaatsen 

we het naar de kerk.  

Op deze informatieavond krijgt u informatie over het vormselproject 

Vormfun2 en is er gelegenheid om vragen te stellen. Bovendien ontvangt 

u het aanmeldingsformulier en het conceptrooster. U wordt verzocht het 

aanmeldingsformulier uiterlijk 14 december in te leveren via e-mail: se-

cretariaat@mmvdk.nl of per post bij het parochiecentrum, 

Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis.  

Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om op deze informatie-

avond aanwezig te zijn, dan kunt u dit via het parochiesecretariaat laten 

weten en wordt u een aanmeldingsformulier toegezonden.  
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za 21 nov inzameling oud papier 

vr 27 nov Bestuursvergadering KBO 

wo 9 dec ‘Samen eten’ bij Dinges 

vr 11 dec JOW 

ma 14 dec S1W vergadering DB 

za 19 dec inzameling oud papier 

wo 23 dec Kerstconcert Metropeelorkest 

vr 8 jan JOW 

vr 19 feb JOW Fruitactie 

vr 12 mrt JOW 

*za 20 mrt Landelijke Opschoondag 

vr 9 apr JOW 

zo 2 mei JOW 

*wo 19 mei Kledinginzameling ‘De Zonnewijzer’ 

vr/za 4/5 jun JOW overnachting 

vr 9 jul JOW 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Uitslag:  
Het junioren– en seniorenvoetbal ligt er momenteel uit, als gevolg van verscherpte maatregelen 

omtrent de Corona! 

METROPEELORKEST 

bedankt stemmers 

Rabo ClubSupport 
 

 

Het METROPEELORKEST dankt alle mensen die tij-

dens de Rabo ClubSupport hun stem op onze vereniging 

hebben uitgebracht. We ontvingen een bedrag van € 511,39. Deze opbrengst wordt ge-

bruikt om het instrumentarium uit te breiden. 
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NIEUWSBRIEF 
Informatie of vragen via: secretariaat@samen1westerbeek.nl 

Website: www.samne1westerbeek.nl   

 

In 2021 .......... 

 

Zaterdag 20 maart 2021 

LANDELIJKE 

OPSCHOONDAG 

In 2022 .......... 

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


 

 

JAARGANG 49 NO 48  PAGINA 4 DORPSJOURNAAL 

 


