
 

 

• 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  
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Vieringen  

Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u 

naar de website: www.mmvdk.nl 

 

16de zondag door het jaar 

Weekend 17/18 juli: geen viering in Westerbeek 

 

17de zondag door het jaar 

Weekend 24/25 juli: geen viering in Westerbeek 

Bakker van de Ven, bezorger Karien      06-82857330  

Goed nieuws 

voor wandelaars! 
 

Voor het tweede jaar kunnen 

we ‘Westerbeek Wandelt niet 

organiseren zoals jullie van ons 

gewend zijn. ‘Westerbeek Wan-

delt’ komt met een alternatief! 

We bieden wandelroutes aan 

met verschillende afstanden. 

Voor de kids zal er een wandel-

route/fotospeurtocht zijn waar-

bij prijsjes te verdienen zijn.  

Volgende week hierover meer 

informatie in het dorpsjournaal.  

OUD PAPIER ZATERDAG 17 JULI 

Zaterdag 17 juli tussen 9.00 uur en 12.00 uur kan 

het papier worden ingeleverd bij de containers nabij 

het sportpark! 

Wilt u ervoor zorgen dat het papier ook IN 
de container terechtkomt! Hartelijk dank! 

vr 16 jul Show Dance4U 19.00 u 

vr 16 jul JOW 

za 17 jul inzameling oud papier 

za 17 jul Show Dance4U 15.00 u 

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 
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