
 

 

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  

• Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

• E-mail: fra.giesbers@gmail.com 

DORPSJOURNAAL 

51e jaargang  no. 29 17 juli-23 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 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 

Vieringen 

Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u naar de web-

site www.mmvdk.nl 

16e Zondag door het jaar. 

Weekend 16/17 juli: geen viering in Westerbeek. 

 

17e Zondag door het jaar. 

Weekend 23/24 juli: geen viering in Westerbeek.   

In de week van maandag 1 augustus verschijnt er 

geen dorpsjournaal (nr. 31) 

Dorpsjournaals nr’s 30 en 31 worden gecombineerd! 

ZIN IN EEN SPORTIEVE 

WANDELING OF FIETSTOCHTJE 

ELKE WEEK? 
Met ingang van 1 augustus stopt 

Francien Meijs met het rondbrengen 

van het dorpsjournaal (ongeveer 40 

adressen in buitengebied Westerbeek 

west).  

Wie wil dit van haar overnemen?  Ver-

goeding € 10,- per maand. 

Aanmelden bij secretariaat@samen1westerbeek.nl 

Kienen KBO 
 

Verandering van de Kienmiddag   

Op verzoek van een aantal deelnemers is 

door het bestuur van de KBObesloten 

om de kienmiddagen van de 3e woens-

dagmiddag van de maand te verplaatsen 

naar de 3e donderdagmiddag van de maand. 

Dit met ingang van donderdag 21 juli a.s. 

Verder blijft alles hetzelfde. 

 

Deelname € 7.50. Dit is inclusief koffie of thee. 

We spelen voor leuke prijzen, maar vooral voor gezelligheid. 

Aanvang 13.30 uur.  Zaal open 13.15 uur. 
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Beste dorpsgenoten, 

dit jaar vieren we op vele momenten het 100-jarig bestaan van ons dorp Westerbeek. Het 

METROPEELORKEST gaat daar natuurlijk ook haar bijdrage leveren tijdens “Showtime” 

in het najaar, net zoals ze dat al jarenlang doet bij de intocht van de Sinterklaas, Kerstmis 

en andere vreugdevolle momenten in ons dorp. Bij al deze evenementen vormt muziek de 

verbindende factor. Maar naast deze openbare optredens verzorgt het METROPEELOR-

KEST ook de muziekopleidingen in ons dorp voor de jeugd, want zoals u weet maakt mu-

ziek slim en zorgt voor sociaal vaardigere kinderen, zo blijkt 

uit wetenschappelijk onderzoek  

BEDANKT voor het 

gebruik van de 

stormbaan. 

De kinderen hebben 

ontzettend genoten! 

U kunt het bedrag ook overmaken op rek.no. 

NL14RABO0140294686 

t.n.v. METROPEELORKEST 

HARTELIJK DANK!! 
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MUSICAL 

GROEP 7/8 

Basisschool 

‘De Zonnewijzer’ 
 

Het goud van eiland Albatros! 
Geruchten over opgedoken piratengoud zorgen 

voor chaos en rivaliteit tussen allerlei schatzoe-

kers op het paradijselijke eiland Albatros. 

Op het eiland Albatros blijken gouden munten 

van een oude piratenschat te zijn opgedoken. 

Het kleine paradijselijke eiland wordt al snel 

overspoeld door allerlei bezoekers die hopen ook goud te vinden: 

schatzoekers, avonturiers, schipbreukelingen, maar ook dagjes-

mensen, klunzige piraten en andere bijzondere bezoekers stap-

pen aan wal. Stuk voor stuk gaan ze enthousiast op zoek! 

De afgelopen tijd hebben de leerlingen van de groepen 7 en 8 

keihard gewerkt aan de voorbereidingen voor deze musical. 

Tekst, liedjes en decor staan garant voor een musical boordevol humor, 

grappige en stoere personages, spannende scènes en liedjes. Alle kinderen gaan stra-

len! 

U bent van harte welkom op dinsdag 19 juli. De musical begint om 19.15 uur in De Schans. 
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wo 13 jul “Samen eten” bij Café Dinges 

*za 16 jul  ‘Metropeelorkest’ De Speultuin Oploo 

zo 17 jul 34e Oogstdag ‘De Twisse Dorsers’ 

*di 19 jul Afscheidsmusical BS. De Zonnewijzer 

wo 20 jul Busreis KBO 

*do 21 jul Kienen KBO 

za 23 jul-4 sep Schoolvakantie 

do 28 jul Oud papier inzameling 16.00-19.00 

wo 3 aug Dagfietstocht KBO 

*do 18 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 100 jaar Westerbeek 

ma 12 sep S1W vergadering dagelijks bestuur 

wo 14 sep Sociaal Culturele Dag in Mill 

*do 15 sep Kienen KBO 

wo 14 sep “Samen eten” bij Café Dinges 

zo 18 sep Kerkviering ikv 100 jaar Westerbeek 

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 

*do 20 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 

*do 17 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 Kienen 

do 15 dec Oud papier inzameling 16.00-19.00 

vr 16 dec KBO Kerstviering 

 

JUUP TOONEN KNAP 21e GEWORDEN OP DE EUROPESE 

KAMPIOENSCHAP BMX CROSS IN DESSEL. 
Na knap 3 manches te zijn 

doorgekomen moest Juup de 

1/4 finale fietsen. Daar is hij 5e 

geworden, maar was niet ge-

noeg om door te mogen naar de 

1/2 finale. 

Een week geleden is Juup 8e 

geworden op de Nederlands 

kampioenschappen. 

We willen de sponsoren bedan-

ken. Mede dankzij deze spons-

oren kon Juup met nieuwe kleding weer mooi aan de start verschijnen. GAAFGRAFICH 

uit Wanroij, PLUIM VOOR JE HART uit Westerbeek, TWELK uit Westerbeek, TOONEN 

GRONDWERKEN uit Westerbeek en MARCO TOONEN UITVAARTVERZORGING. 

BEDANKT!!!   


