
 

 

• Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

• E-mail: fra.giesbers@gmail.com 

Colofon  

Het dorpsjournaal wordt uitgege-

ven door Dorpscoöperatie 

“Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretari-

aat@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 

kopij. 

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  

50e jaargang  no. 17  25 apr-1 mei 2021 

Vieringen  

Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u 

naar de website: www.mmvdk.nl 

viering in Westerbeek. 

4de Zondag van Pasen. 

Weekend 24/25 april: geen viering in Westerbeek. 

 

5de Zondag van Pasen. 

Weekend 1/2 mei: geen viering in Westerbeek 

Bakker van de Ven, bezorger Karien      06-82857330  

NIEUWSBRIEF 
secretariaat@samen1westerbeek.nl 

www.samen1westerbeek.nl 

Burgemeester van 
Sint Anthonis legt 
bloemstukken in 
alle zeven 
dorpskernen. 
 

Burgemeester Marcel Fränzel staat ook dit jaar op dinsdag 4 
mei 2021 in ieder dorp van de gemeente stil bij oorlogsslacht-
offers uit de Tweede Wereldoorlog, maar zeker ook bij slachtof-

fers gevallen in recentere conflicten. De kransen namens het 
gemeentebestuur en inwoners worden dit jaar in Stevensbeek 

gelegd en bij de oorlogsmonumenten in de overige dorpen een 
bloemstuk. Bij de oorlogsgraven zullen leden van de dorpsco-
öperatie, vetera-

nenvereniging en 
burgemeester 
bloemstukken leg-

gen. 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samen1westerbeek.nl
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O p basisschool 
De Zonnewijzer 

 
is met alle groepen gesproken over het bericht uit het vorige Dorpsjour-
naal betreffende het kerkhof en aangrenzende struiken. 
De kinderen snappen dat ze uit de struiken weg horen te blijven en op 
het kerkhof beslist niet horen te komen. 
Verschillende kinderen kwamen begin deze week uit de struiken met 
lege drankflesjes die daar achtergelaten waren. 
Deze glazen (!) flesjes zijn ook gevonden in de – door hekken afgeslo-
ten – zandbak die gebruikt wordt door BSO De Bezige Bijtjes en de 
school. Op het plein zijn ’s ochtends sigarettenpeuken, pizzakorsten en materialen uit een afge-
sloten berghok gevonden. 
Dat de jeugd een plek zoekt om rond te hangen is logisch, laten we daarbij wel verstandige 
keuzes maken en omheiningen, materialen en de speelplaats van anderen respecteren. 
 
Team “De Zonnewijzer’ 

Hallo, 
Vanaf 1 mei kun je op 

woensdag en vrijdag weer bij 
mij terecht voor alle 
kappersbehandelingen! 

Momenteel ben ik werkzaam in 
de zorg en wil deze job graag  

combineren met mijn 
blijvende passie  

“Het Kappersvak” 
 

Mijn nieuwe adres is, 
Frank “de Kapper” 

(voorheen Frank’s Haarmode) 
Pelmolen 36 

5841 BD Oploo 
Tel: 06-18145722 

Een afspraak maken kan altijd 
dinsdags vanaf 14.00 uur! 

 
Tot ziens! 

ma 10 mei Dagelijks bestuur S1W 

za 15 mei inzameling oud papier 

wo 19 mei Kledinginzameling 

  ‘De Zonnewijzer’ 

vr/za 4/5 jun JOW overnachting 

ma 14 jun Kwartaaloverleg S1W 

za 19 jun inzameling oud papier 

vr 9 jul JOW 

ma 12 jul Dagelijks bestuur S1W 

za 17 jul inzameling oud papier 


