
 

 

• 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. 28  11 juli-17 juli 2021 

Vieringen  

Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u 

naar de website: www.mmvdk.nl 

 

15de zondag door het jaar 

Zaterdag 10 juli 19.00 uur: Eucharistieviering 

Lector: Maria van den Oever-Nooijen 

 

16de zondag door het jaar 

Weekend 17/18 juli: geen viering in Westerbeek 

Bakker van de Ven, bezorger Karien      06-82857330  

Verdrietig maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij ons 
tijdens haar leven heeft omringd, laten wij u weten dat onze lieve 
mam, fijne schoonmoeder en trotse oma is overleden 
 

Marietje Kocken-Winnen 
echtgenote van 

Antoon Kocken  † 
 

Partner van 
Piet Loeffen † 

Zij werd 83 jaar. 
  

Voorgoed  uit ons midden 
maar niet uit ons hart 

Lizet en Paul 
Yordi, Evy, Wesley 

Anton en Jacqueline 
Maik, Quinty 

  
Correspondentieadres: 
Steenstraat 2, 5831 JE Boxmeer 
De uitvaart is donderdag 8 juli a.s. om 10.30 uur in uitvaartcentrum 
Schrijen te Boxmeer. 
Aansluitend wordt ze bijgelegd op het kerkhof te Westerbeek. 
Mam had graag dat iedereen, die dat wilde, bij haar uitvaart aanwe-
zig zou zijn. Helaas is dat met de nu nog geldende coronaregels niet 
mogelijk en vindt de uitvaart in besloten kring plaats. 
Er is wel gelegenheid tot afscheid nemen van mam op woensdag 
7 juli van 15.00-16.00 uur in uitvaartcentrum Schrijen, 
Hollesteeg 2 te Boxmeer. 

 
Wij wensen de familie heel veel sterkte en gezondheid 

voor de toekomst. 
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ma 12 jul Dagelijks bestuur S1W 

*vr 16 jul Show Dance4U 19.00 uur 

*vr 16 jul JOW 

za 17 jul inzameling oud papier 

*za 17 jul Show Dance4U 15.00 uur 

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 

Hallo allemaal, 

 

Daar is alweer de laatste activiteit van het seizoen. Alvast bedankt voor jullie ge-

zelligheid en enthousiasme het afgelopen jaar. Het was allemaal wat anders dan 

anders, maar wij zijn blij dat we ondanks alle regels toch vrijwel elke maand wat 

voor jullie hebben kunnen organiseren. 

En er staat natuurlijk nog 1 activiteit op de planning. 

Let op, deze is verzet naar vrijdag 16 juli. 

Jullie worden om 17.15 uur op het plein verwacht met een picknickkleedje. De avond is ook iets 

later afgelopen dan normaal. We hopen rond 21.30 terug te zijn.  

Traditiegetrouw zijn ook de jongeren uit groep 8 op deze avond van harte uitgenodigd om een kijkje 

te nemen bij de JOW. Hiervoor kun je je opgeven (als je dat nog niet hebt gedaan) bij Carolien v/d 

Heuvel, 06 13841092 

Wat heb je nodig: honger, picknickkleedje, sportieve kleding en vergeet je mondkapje niet.  Verder 

is het belangrijk dat je uiterlijk vrijdag 9 juli afmeldt als je niet kunt. 

We moeten voor de activiteit namelijk weten met hoeveel we precies zijn.  

Groetjes, de leiding 

Let’s go 
to the movies 

Gelukkig mogen we weer een show verzor-
gen. En dat gaan we dus ook zeker doen! 
Daarom nodigen we u uit om te komen kij-
ken in de Bioscoop van Dance4U. 
Onze danseressen zijn blij dat ze weer een 

spetterende show mogen verzorgen. 
De show is op vrijdag 16 juli om 19.00 uur en zaterdag 17 juli om 15.00 uur. 
I.v.m. de coronarichtlijnen die er nog steeds zijn, kunnen we minder mensen toelaten. 
Bij verplaatsing moeten mensen ook een mondkapje dragen omdat we de 1.5 meter regel niet 
kunnen hanteren. 
De show in De Oude Heerlijkheid, Grotestraat 12 te Oploo. 
Heeft u interesse, reserveer dan een kaartje via d4u.secretariaat@outlook.com 
We hopen u te mogen verwelkomen. 
Bestuur Dance4U 

Gelegenheidsvoetbal …..herhaling! 
Donderdag 08 juli is het wederom gelegenheidsvoetbal vanaf 

20:00 uur op het voetbalveld. Iedereen die wil kan hieraan deelne-

men vanaf 16 jaar of ouder. Er zal een partijtje gevoetbald worden 

op een half of heel veld, afhankelijk van het aantal deelnemers. 

Wij hopen jullie graag te verwelkomen! 

Bestuur Westerbeekse Boys 

mailto:d4u.secretariaat@outlook.com

