
 

 

• 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. 23  6 juni-12 juni 2021 

Vieringen  

Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u 

naar de website: www.mmvdk.nl 

 

10e zondag door het jaar 

Weekend 5/6 juni: geen viering in Westerbeek 

 

11de zondag door het jaar 

Zaterdag 12 juni 19.00 uur: Eucharistieviering in Westerbeek. 

Lector: Hennie van Wanroij. 

Bakker van de Ven, bezorger Karien      06-82857330  

FIETSEN  ‘Samen Onderweg’ 

KBO Westerbeek 
 

Nu het mogelijk is, willen wij weer starten met samen fietsen. 

Nog wel met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. 

o.a. -  Blijf thuis bij gezondheidsklachten in relatie met corona, 

 van jouzelf of je huisgenoten. 

       -  Houd 1.50 m. afstand. 

       -  Bij horecagelegenheden houden wij rekening met de daar 

 geldende coronaregels. 

Het blijft een aanra-

der om met fietsen 

een veiligheidshesje 

te dragen. 

Wij starten weer op 

woensdag 2 juni  om 

13.30 uur op het 

Peelplein. 

Wij nodigen geïnte-

resseerden uit om 

mee te fietsen en 

wensen iedereen, 

veilige en gezonde 

fietsmomenten. 

Contactpersonen fietsgroep “samen onderweg” zijn: 

Tien Voesten tel. 0613293338 en  Martien van den Oever  tel. 

0610289822. 
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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 

“Nieuw in Oploo, Frank “de Kapper” 
  

Momenteel ben ik werkzaam in de zorg wat mij erg veel 

voldoening geeft, echter miste ik het kappersvak en heb ik 

besloten beide jobs te gaan combineren. 

Vanaf 1 mei bent u op woensdag en vrijdag van harte wel-

kom voor alle kappersbehandelingen. 

Ik zou het leuk vinden u te mogen 

begroeten in mijn nieuwe kapsalon! 

  

Openingsactie: hele maand juni 

knippen/model drogen 

€ 18,50 
   

Graag tot ziens, 

Seizoen Afsluiter 
Op zaterdag 5 juni 

organiseren de voet-

balverenigingen Ex-

cellent, SVS en Wes-

terbeekse Boys voor 

de gehele jeugdafde-

ling een Seizoen Af-

sluiter. 

Voor alle teams, de 

leiders en de trainers 

worden er diverse 

voetbalactiviteiten ge-

organiseerd. De Commissies WTC en Nevenactiviteiten willen op deze manier het seizoen 

op een leuke en gezellige manier afsluiten. 


