
 

 

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, brandweer,  
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  

Vieringen 

Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u naar de website 

www.mmvdk.nl 

14e Zondag door het jaar 

Weekend 2/3 juli: geen viering in Westerbeek. 

15e Zondag door het jaar. 

Zaterdag 9 juli, 19.00 uur: Eucharistieviering. 

Lector: Carla Verhoeven. 

• Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

• E-mail: fra.giesbers@gmail.com 

DORPSJOURNAAL 

51e jaargang  no. 27 
3 juli-9 juli 2022 

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 ge-

publiceerd 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 

Vriendjes 

van het 

Metropeel-

orkest 
 

Op maandag 11 juli (let op gewijzigde datum) zullen de kin-

deren van De Zonnewijzer samen met het Metropeelorkest een 

concert verzorgen onder de naam “Vriendjes van het Metropeelor-

kest”. Hiervoor zijn ouders en andere belangstellende van harte 

uitgenodigd. De afgelopen weken hebben de leerlingen 

met muziekdocent Giel Verstraten tijdens de muzieklessen op 

school hard gewerkt aan het programma. 

Iedere groep laat tijdens het concert zien en horen wat ze geleerd 

hebben. Het concert begint om 18.45 uur in De Schans en zal on-

geveer een uur duren. De zaal is open vanaf 18.30 uur. De entree 

is gratis. 

De kinderen die interesse hebben in een muziekopleiding kunnen 

zich aanmelden voor een gratis vrijblijvende proefles op blokfluit, 

saxofoon of een koper blaasinstrument 

(trompet/bugel/trombone/euphonium/hoorn). 

Voor meer informatie over de muziekopleiding bij het Metropeel-

orkest kan contact opgenomen worden 

met Jelle van de Beten, 06-23846156, opleidin-

gen@metropeelorkest.nl 

OUD PAPIER DONDERDAG 30 JUNI 

Donderdag 30 juni tussen 16.00 uur en 19.00 

uur kan het papier worden ingeleverd in/bij 

de containers nabij het sportpark! 

Medewerkers: Metropeelorkest 
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do 30 jun Oud papier inzameling 16.00-19.00 

vr/di 1-5 jul KERMIS Westerbeek 

vr 8 jul JOW ‘afsluiting seizoen’ 

ma 11 jul S1W vergadering dagelijks bestuur 

*ma 11 jul ‘Vriendjes van het Metropeelorkest’  

wo 13 jul “Samen eten” bij Café Dinges 

zo 17 jul Oogstfeest 

wo 20 jul Kienen KBO 

wo 20 jul Busreis KBO 

za 23 jul-4 sep Schoolvakantie 

do 28 jul Oud papier inzameling 16.00-19.00 

wo 3 aug Dagfietstocht KBO 

wo 17 aug Kienen KBO 

vr 19 aug  KBOLezing Cor Verberk, 

  ihkv 100 jaar 

do 25 aug Oud papier inzameling 16.00-19.00 

za/zo 3/4 sep  NK Gazonmaaierracen 

za 10 sep Kerk-/Parochieopenstelling 

za 10 sep Groot Dorpsfeest  

ma 12 sep S1W vergadering dagelijks bestuur 

wo 14 sep Sociaal Culturele Dag in Mill 

wo 14 sep “Samen eten” bij Café Dinges 

zo 18 sep Kerkviering ikv 100 jaar Westerbeek 

wo 21 sep Kienen KBO 

do 22 sep Oud papier inzameling 16.00-19.00 

vr 30 sep  ‘SHOWTIME’ 100 jaar Westerbeek 

za 1 okt ‘SHOWTIME’ 100 jaar Westerbeek 

zo 2 okt ‘SHOWTIME’ 100 jaar Westerbeek 

wo 5 okt “Samen eten” bij Café Dinges 

ma 10 okt S1W vergadering dagelijks bestuur 

wo 19 okt Kienen KBO 

do 20 okt Oud papier inzameling 16.00-19.00 

wo 9 nov “Samen eten” bij Café Dinges 

ma 14 nov  S1W Kwartaaloverleg 

wo 16 nov Kienen KBO 

do 17 nov Oud papier inzameling 16.00-19.00 

za 19 nov KBO Herfstdiner (17.00 uur) 

ma 12 dec S1W vergadering dagelijks bestuur 

wo 14 dec “Samen eten” bij Café Dinges 

do 15 dec Oud papier inzameling 16.00-19.00 

vr 16 dec KBO Kerstviering 

wo 21 dec Kienen 

Wisseling wijkagent 
Tijdens het kwartaaloverleg kwam naar voren dat er vernielingen worden aangericht en 

dat er overlast ervaren wordt. In eerste instantie heeft het bestuur van S1W aangegeven 

dat men met de overlastveroorzakers in gesprek moet gaan. In tweede instantie en zeker 

bij vernielingen aangifte of melding maken bij de politie telefoon: 0900 –8844 of 112 

(spoed). 

Politiebureau: Adres: Spinding 1 5431 SN Cuijk 

Wijkagent: Iris van den Heuvel 

Website: www.politie.nl 

GEBRUIK GLASBAK 
Glazen potten en flessen (‘verpakkingsglas’) gooi je in de 

glasbak. Andere glassoorten, zoals drinkglazen en schalen, 

horen bij het restafval. Spiegels en vensterglas kun je inle-

veren bij de glashandel of milieustraat. 

Glazen flessen en potten worden in Nederland redelijk 

goed gerecycled: 73 procent komt terug voor recycling. Alle 

glazen flessen, flesjes, potten en potjes waarin drank, eten, 

babyvoeding, cosmetica, parfum of medicijnen heb-

ben gezeten, mogen in de glasbak.  

Glas kan oneindig vaak gerecycled worden. Recyclen be-

spaart veel grondstoffen en energie. Je helpt het milieu dus 

als je glazen flessen en potten in de glasbak gooit.  

Dus niet zo!!!! Dit kan veel gevaar opleveren. 

NIEUWSBRIEF 

secretariaat@samen1westerbeek.nl 

www.samen1westerbeek.nl 
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