
 

 

• 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. 25  20 juni-26 juni 2021 

Vieringen  

Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u 

naar de website: www.mmvdk.nl 

 

12de zondag door het jaar. 

Weekend 19/20 juni: geen viering in Westerbeek. 

 

13de zondag door het jaar. 

Weekend 26/27 juni: geen viering in Westerbeek. 

Bakker van de Ven, bezorger Karien      06-82857330  

Beste frietliefhebbers, 

 

Wij willen jullie graag laten weten dat we 

gaan stoppen met de bezorgservice.  De jeugd 

heeft het heel graag gedaan. Wij zijn ontzet-

tend blij dat jullie onze frietjes en snacks zijn 

blijven bestellen in de periode dat we het café moesten sluiten. We 

hopen natuurlijk dat iedereen de weg nog weet te vinden naar on-

ze cafetaria maar daar zijn we eigenlijk niet bang voor! Dus heel 

graag tot ziens in onze cafetaria! 

 

Smakelijke groetjes van het hele team van café-cafetaria Dinges!!!  

OUD PAPIER ZATERDAG 19 JUNI 

Zaterdag 19 juni tussen 9.00 uur en 12.00 uur kan 

het papier worden ingeleverd in de containers nabij 

het sportpark! Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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za 19 jun inzameling oud papier 

*za-ma 3-5 jul   KERMIS Westerbeek 

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 

KBO WESTERBEEK 

Vanwege renovatie van “De Schans” kunnen we op z’n vroegst pas medio juli de activiteiten 

aldaar weer gaan opstarten. De planning is dat “De Schans” 20 juli de deuren weer gaat 

openen. Dit kan uiteraard alleen als de laatste fase van de renovatie geen vertraging gaat 

oplopen. Wel zijn we vanaf 2 juni weer aan het fietsen.  

 

FIETSEN  ‘Samen Onderweg’ 

KBO Westerbeek 
We zijn wel weer aan het 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 aanrader om met fietsen een veiligheidshesje te dragen. 

Wij nodigen geïnteresseerden 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. 

Beste dorpsgenoten, 

I.v.m. de aanleg van het nieuwe schoolplein 

gaat het speeltoestel in de verkoop. 

De opbrengst komt ten goede aan de ouder-

vereniging van basisschool de Zonnewijzer 

Daarnaast zijn er ook ruim 200 rubberen te-

gels te koop; hier kan men ook een bod op 

doen.  

Indien u interesse heeft, kunt u een bod ken-

baar maken. 

Dit kan door een bod uit te brengen met uw 

naam per mail 

aan: ouderverenigingzonnewijzer@gmail.com 

Tot 25 juni is dit mogelijk, daarna nemen 

we contact op met de hoogste bieder. 

Klimtoestel kan met of zonder rubbertegels worden verkocht, zelf afbreken / eruit halen.  

Vriendelijke groet,, Oudervereniging Zonnewijzer Westerbeek 
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De Kermis in Westerbeek gaat door in een wat andere vorm dan jullie gewend zijn. In ver-

band met de nog steeds geldende maatregelen betreft het Corona-virus hebben we dit jaar 

WEL een kermis, echter zonder live-band in de avonden. 

 

Programma kermis 2021: 

 Zaterdag 3 juli:  Mini-zeskamp voor de kinderen van de basisschool 

 Zondag 4 juli:  Kermis in de tuin vanaf 14.00 uur 

 Maandag 5 juli:  Kermis in de tuin vanaf 14.00 uur 

 

Voor de kinderen is er dus de kermis zoals we gewend zijn, voor de volwassenen is ons ter-

ras alle dagen open voor volop gezelligheid. Zoals het er nu uitziet qua maatregelen is ie-

dereen nog verplicht om te zitten. Het aantal personen waar men mee aan één tafel mag 

zitten is op dit moment nog 4 personen. Misschien is dat versoepeld in het eerste weekend 

van juli maar dat weten we nu nog niet. We hopen dat iedereen zich aan de dan geldende 

maatregelen houdt! 

Omdat een dorpsbarbecue ook nog niet mag, hebben wij een alternatief bedacht. Op zondag 

4 juli is er de mogelijkheid tot bestellen van Tomatensoep, Stokbroodje gezond of broodje 

hamburger. Dit gaan we doen met bonnen, van te voren te kopen zodat wij de inkoop op de 

goede manier kunnen doen en dus goed voorbereid zijn. Dit wordt aan tafel geserveerd zo-

dat iedereen op zijn plaats kan blijven zitten. De cafetaria is natuurlijk ook alle dagen geo-

pend!  

Je kunt je gewenste bonnen doorgeven bij Marie-José, via app of een belletje. 

(06 123 767 23) 

Geef dan door hoeveel van elk je wilt bestellen. Het tijdstip hoe laat je wilt eten is natuur-

lijk vrij! 

Je kunt de bonnen al voor de kermis ophalen en betalen; dat vergemakkelijkt het op de dag 

zelf! De bonnen kosten € 4,00 per stuk. Geef bij het doorgeven aan waar je bonnen voor wilt 

bestellen. 

 

 

 

Heel graag tot ziens op de Kermis!!! 

Berry en Marie-José Krebbers 

Café Dinges 

 

KERMIS IN WESTERBEEK 



 

 

KERMIS WESTERBEEK 

ZATERDAG 3 JULI, ZONDAG 4 JULI, 

MAANDAG 5 JULI 


