
 

 

• 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. 24  13 juni-19 juni 2021 

Vieringen  

Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u 

naar de website: www.mmvdk.nl 

 

11de zondag door het jaar 

Zaterdag 12 juni 19.00 uur: Eucharistieviering in Westerbeek. 

Lector: Hennie van Wanroij. 

 

12de zondag door het jaar. 

Weekend 19/20 juni: geen viering in Westerbeek. 

Bakker van de Ven, bezorger Karien      06-82857330  
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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 

Beste kinderen en ouders,  
 

Na de zomervakantie kunnen er weer blokfluitlessen bij het 

METROPEELORKEST gevolgd worden. De blokfluitlessen zul-

len (bij voldoende animo) op vrijdagmiddag van 14.15 tot 

14.45 uur in De Schans gegeven worden. Het betreft een groepsles. Naast het blokfluit leren spelen ko-

men er ook andere muzikale aspecten aan bod zoals samenspel, ritmegevoel, luisteren en natuurlijk 

leer je noten lezen. De doelgroep voor blokfluitles is als het kind in groep 4 (of 5) zit.  

 

Gratis proeflessen 
Kinderen die het leuk vinden om blokfluit te gaan spelen, of die nog twij-

felen, kunnen gratis 2x naar de proeflessen komen. Op deze manier kun-

nen ze proberen of het daadwerkelijk bij ze past. De proeflessen worden 

gegeven op vrijdag 11 en 18 juni in De Schans te Westerbeek. Let op, 

i.v.m. andere muzieklessen zijn de proeflessen van 15.30 uur tot 16.00 

uur. Na afloop van de laatste proefles zal Jelle aanwezig zijn om meer info 

te geven en vragen te beantwoorden. 

 

Via een appje of mailtje kun je aan Jelle doorgeven als je naar de proeflessen wil komen. 

Ben je al wat ouder dan de blokfluitleeftijd? En wil je graag muziek gaan maken? Neem dan contact op 

met Jelle. Dan kan er samen gekeken worden of er een proefles mogelijk is bij een muziekdocent. Her-

intreders en/of volwassenen die graag muziekles willen, kunnen ook bij Jelle terecht voor meer info. 

 

Mocht u meer informatie wensen of heeft u vragen?  

Neem dan contact met ons op met onze coördinator jeugdopleidingen: 

Jelle van de Beten 

06-23846156  opleidingen@metropeelorkest.nl 

Vriendelijke groet, namens het METROPEELORKEST Westerbeek 


