
 

 

 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  

50e jaargang  no. 21  23 mei-29 mei 2021 

Vieringen  

Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u 

naar de website: www.mmvdk.nl 

 

 

HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 

Weekend van 22/23/24  mei: geen vieringen 

in Westerbeek  

 

 

9e zondag door het jaar 

Weekend 29/30 mei: geen viering in Westerbeek 

Bakker van de Ven, bezorger Karien      06-82857330  
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ACTIVITEITEN-KALENDER   * nieuwe activiteit 

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 

za 21 aug inzameling oud papier 

ma 13 sep Dagelijks bestuur S1W 

za 18 sep inzameling oud papier 

ma 11 okt Dagelijks bestuur S1W 

za 16 okt inzameling oud papier 

ma 8 nov Kwartaaloverleg S1W 

za 20 nov inzameling oud papier 

ma 13 dec Dagelijks bestuur S1W 

za 18 dec inzameling oud papier 

Beste inwoners van Westerbeek e.o. 
 
Ook dit jaar vindt er weer een 
kledinginzamelingsactie van Bag2School 
plaats. De opbrengst van de 
kledinginzamelingsactie komt geheel ten 
goede aan de leerlingen van basisschool de 
Zonnewijzer. 
De oudervereniging van basisschool de 
Zonnewijzer zal de kleding inzamelen op: 
• Dinsdag 18 mei 2021 van 19:00u tot 
20:30u 
• Woensdag 19 mei 2021 van 08.30u tot 
10.30u 
 
Breng uw zakken alstublieft naar Sportpark 
d'n Twist en help ons om samen een 
fantastische inzameling neer te zetten!  
 
Vanwege de huidige maatregelen rondom het 
Covid-19 virus vragen we u om de (plastic) 
zakken goed afgesloten aan de poort van het 
sportpark af te zetten op bovenstaande 
dagen en tijden. 
 
 
"Spelregels" : 
Wat mag wél ingezameld worden: 
• Goede kwaliteit tweedehands kleding 

• Lakens 
• Dekens 
• Gordijnen 
• Knuffelbeesten 
• Schoenen (per paar aan elkaar geknoopt) 
• Riemen / ceintuur 
• Handtassen 
 
 
Wat mag niet ingezameld worden: 
• Vuile en natte kleding 
• Gescheurde of beschadigde kleding 
• Enkele schoenen 
• Afgeknipt materiaal 
• Matten 
• Tapijten 
• Kussens 
• Dekbedden 
• Snuisterijen 
• Bedrijfskleding  
 
 
Met vriendelijke 
groet, 
 
Oudervereniging 
de Zonnewijzer 


