
 

 

 Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

 E-mail: fra.giesbers@home.nl 

Colofon  

Het dorpsjournaal wordt uitgege-

ven door Dorpscoöperatie 

“Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretariaat@samen1Westerbeek.nl 

 

Kopij inleveren: 

Vóór zondag 19:00 uur  

Via emailadres: 

fra.giesbers@home.nl 

 

Het dorpsjournaal is een medede-

lingenblad voor de inwoners van 

het kerkdorp Westerbeek. Het is 

bedoeld voor kerkberichten, berich-

ten voor organisaties, clubs, vereni-

gingen, enz. 

Oplage 300 exemplaren 

De redactie behoudt het recht op 

het plaatsen van aangeleverde ko-

pij. 

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: info@parochiemariamoedervandekerk.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  

DORPSJOURNAAL 

47e jaargang  no. 51   16 dec - 22 dec 2018 

Zie voor alle diensten in de parochie: www.parochiemariamoedervandekerk.nl  

3e  Zondag van de Advent  

Weekend  15 /16  december:  geen v iering  in  Westerbeek  

 

4de  Zondag van de  Advent   

Weekend  22 /23  december:  geen v iering  in  Westerbeek.  

KERS TTIJD  

Maandag 24 december,  18.00 uur:  Herdert jesvier ing  

(gezinsviering)  

Hoogfeest  van  Kerstmis  

Dinsdag 25  december,Eerste  Kerstd ag,  9 .00  uur :  gezongen 

Eucharist ievier ing ,  m.m.v .  Het  Herenkoor uit  Oploo  

Int .  Marie  Gieben –Bos 

Int .  over leden  ouders Derkx -  Cremers 

Lector :  Hennie  van Wanroi j  

                              

OUD PAPIER ZATERDAG 15 DECEMBER 

Zaterdag 15 december tussen 9.00 uur en 12.00 uur 

kan het papier worden ingeleverd bij de containers na-

bij het sportpark! 

Medewerkers: Renzo van Duijnhoven, Martijn Nillesen                

Pascal Nielen  

‘METROPEELORKEST ‘ uit 

Westerbeek in ‘KERSTSFEER’ 
Het METROPEELORKEST uit 

Westerbeek verzorgt op 

zaterdag 22 december 

om 19.30 uur een Kerstconcert. 

Het concert vindt plaats in de 

parochiekerk van Westerbeek. 

Ook dit jaar pakt het orkest weer groots 

uit met een mix van traditionele en 

moderne Kerstnummers.  

Het Metropeelorkest staat onder leiding van Marc Thijssen. 

Wat is het  allerleukste aan de voorbereidingen voor Kerstmis? 

Samen genieten van Kerstmuziek in de kerk van Westerbeek. 

En Kerst is natuurlijk bij uitstek een feest om in gezelschap te 

vieren. Kom naar Westerbeek en geniet van de ‘KERSTSFEER! 

Om 19.00 uur gaan de kerkdeuren voor jong en oud open. 

De entree is gratis! 
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K.B.O. KIENEN  

Voor alle leden maar ook niet-leden   

0p woensdag 19 DECEMBER wordt onze maandelijkse KIENMIDDAG 

georganiseerd. Om 13.15 uur beginnen we met de kaartverkoop en om 

13.30 uur met het kienen. De kaarten kosten € 6,00 inclusief de koffie. 

De leden mogen ook vrienden, familie en kennissen meebrengen. 

En natuurlijk zijn er altijd leuke prijzen te winnen. 

Daarnaast gaan we voor gezelligheid en ontspanning.  

Adventsactie 2018 
De Adventsactie 2018 van de parochie Maria Moe-

der van de Kerk is bestemd voor het project van de 

confrater van pater Theo Ewals uit Overloon, lid 

van de Congregatie van het Heilig Sacrament. Pa-

ter André van Zon is al vele jaren met hart en ziel 

verbonden aan de straatarme mensen in Maputo de 

hoofdstad van Mozambique. Daar lukt het hem, 

met hulp van de plaatselijke bevolking, iets van een 

menswaardig bestaan op te bouwen voor 180 ge-

handicapten, kinderen en jongvolwassenen die zonder de steun van pater André geen enke-

le kans maken. Zijn broer, Sjef van Zon runt, met medewerking van anderen, de Stichting 

Mutanyana Weru (vertaald; ‘Ons Thuis’) die zorgt dat de gelden rechtstreeks terecht komen 

bij pater André van Zon. Er blijft daardoor 

niets aan de strijkstok hangen. Dat is heel be-

langrijk. Uw gift wordt goed besteed! U kunt 

uw bijdrage rechtstreeks overmaken op bank-

rekening NL32 ABNA 0570 9723 45 t.n.v. 

Stichting Mutanyana Weru te Venhorst o.v.v. 

Adventsactie 2018 MMK. Achter in onze ker-

ken staan ook collectebussen. Bij voorbaat 

dank voor uw gift namens de allerarmsten in 

Maputo. Bent u geïnteresseerd dan kunt u ook 

rondkijken op de website: mutanyanaweru.nl. 

Beste parochianen, 

Uw deelparochieraad is al weer bezig om voor 2019 de Actie Kerkba-

lans op te starten. Voordat het zover is, gaan we eerst onze jaarreke-

ning opmaken en folders bestellen. Het thema voor Actie Kerkbalans 

2019 is ‘Geef voor je kerk’. De actieperiode loopt van 19 januari tot en 

met 2 februari 2019. In die periode ontvangt u de nodige de informatie 

in uw brievenbus. 

Terugkijkend op 2018 willen wij parochianen, die misschien vergeten 

zijn om de kerkbijdrage over het afgelopen jaar te betalen, vragen om dit alsnog te doen. 

Uw bijdrage helpt mee om onze kerk open te houden. De bijdrage kunt u overmaken naar 

de rekening van ONZE kerk en wel naar rekeningnummer: NL12RABO0140209745 t.n.v. 

H. Hart van Jezus Westerbeek. 

Hartelijk bedankt!!     Deelparochieraad Heilig Hart van Jezus 
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OLIEBOLLENVERKOOP 
 

Beste inwoners van Westerbeek, 

We gaan alweer richting jaarwisseling 2018-2019. 

Net als vorig jaar houdt volleybalvereniging VCP een traditionele olie-

bollenverkoop op oudejaarsdag: maandag 31 december. 

De actie is in samenwerking met bakker André Vermeulen, die net als altijd de heerlijke 

oliebollen zal leveren. 

 

De oliebollen zullen huis-aan-huis verkocht worden. Tussen 09:30 uur en 

12:00 uur  

zullen onze leden in Oploo en Westerbeek aan de deur komen. Tussen 11:00 

en 15:00 uur 

gaan we ook oliebollen in een kraampje bij de SPAR verkopen, zolang de 

voorraad strekt.  

OP = OP! 

De opbrengst van de oliebollenactie komt volledig ten goede aan volleybalvereniging VCP. 

Wij hopen dat u onze vereniging wilt steunen. 

Voor informatie over de voorraad: bel 06-53381188   (op oudejaarsdag vanaf 11:00 uur) 

Kerstlichtjeswandeling 

in Vredepeel  

zondag 23 december 2018 
 

Wederom organiseren wij, in samenwerking met de 

verenigingen van Vredepeel, 

een sfeervolle wandeling door de  bossen van 

Vredepeel. De bospaden zullen gehuld zijn in kaars-

licht; langs de route branden meer dan duizend kaarsjes. 

Onderweg beleef je het kerstverhaal en worden er kerstliederen gezongen! 

Geniet samen met familie en vrienden van onze gezellige kerstlichtjeswandeling. 

Na afloop staat er in het gemeenschapshuis “De Kleine Loef” voor iedere deelnemer 

warme chocolade melk, koffie, thee of glühwein met een lekkere wafel klaar. 

 

Het startpunt is in gemeenschapshuis “De Kleine Loef”. 

Er kan gestart worden tussen 17:30 en 18:30 uur.  

De wandeling duurt ongeveer een uur. 

De kosten voor deelname zijn € 3,50 per persoon (incl. consumptie). 

Deelname is op eigen risico. 

 

De organisatie is in handen van: 

Kreaclub “Uit de Knutseldoos” 

onder auspiciën van Stichting Dorpsraad Vredepeel 

Met dank aan de vele vrijwilligers, VSB fonds en gemeente Venrayvoor het mogelijk maken 

van deze wandeling. 

Actuele informatie via facebook www.facebook.com/kreaclubuitdeknutseldoos 
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wo 12 dec ‘Samen eten’ bij Dinges 

vr 14 dec KBO Kerstviering 

vr 14 dec JOW 

za 15 dec Oud papier actie 

za 15 dec Vrijwilligersborrel S1W 

wo 19 dec Kienen K.B.O. 

za 22 dec ‘KERSTSFEER’  Metropeelorkest 

ma 31 dec Oliebollenactie VCP 

2019 
za 5 jan Mandarijnenactie vv. W-boys 

wo 16 jan Kienen KBO 

vr 18 jan JOW 

za 19 jan Oud papier-actie 

wo 23 jan Kaartverkoop Pronkzittingen CSTT 

wo 30 jan Pronkzitting KBO 

za 2 feb Pronkzitting I CSTT 

vr 8 feb Pronkzitting II CSTT 

za 9 feb Pronkzitting III CSTT 

zo 10 feb Pronkzitting ‘De Boezels’ 

vr 15 feb JOW 

za 16 feb Oud papier-actie 

wo 20 feb Kienen KBO 

vr 22 feb  AJV KBO 

vr 1 mrt Sleuteloverdracht Gem. CV-en 

za 2 mrt Aowievebal CSTT 

zo 3 mrt Kienderoptocht CSTT 

zo 3 mrt Optocht St. Tunnis 

zo 3 mrt Jeugdavond 12-18 jaar CSTT 

ma 4 mrt Snotneuzenbal CSTT 

ma 4 mrt Groot Tusstèkersbal CSTT 

di 5 mrt Boerenbruiloft CSTT 

di 5 mrt Tuscrematiebal CSTT 

wo 6 mrt Herringschelle CSTT 

za 9 mrt JOW 

za 16 mrt Oud papier-actie 

zo 17 mrt Creamiddag KBO 

wo 20 mrt Kienen KBO 

vr 5 apr JOW 

wo 17 apr Kienen KBO 

za 20 apr Oud papier-actie 

zo 28 apr  JOW ‘Battle of the bands’ 

wo 15 mei Kienen KBO 

za 18 mei Oud papier-actie 

vr/za 24/25 mei Jow’s Overnachting 

za 15 jun Oud papier-actie 

wo 19 jun Kienen KBO 

vr 28 jun JOW 

wo 17 jul Kienen KBO 

za 20 jul Oud papier-actie 

za 17 aug Oud papier-actie 

wo 21 aug Kienen KBO 

wo 18 sep Kienen KBO 

za 21 sep Oud papier-actie 

wo 16 okt Kienen KBO 

za 19 okt Oud papier-actie 

vr 25 okt PROMS ‘Metropeelorkest’ 

za 26 okt PROMS ‘Metropeelorkest’ 

za 16 nov Oud papier-actie 

wo 19 nov Kienen KBO 

wo 18 dec  Kienen KBO 

za 21 dec Oud papier-actie 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Westerbeekse Boys 1- Stormvolgels’28 3 2-6 

Trainingswinterstop jeugd 

Van maandag 17 december tot en met vrijdag 11 januari is er een trainingswinterstop voor alle jeugdteams. 

Op maandag 14 januari starten de trainingen weer. 

Zat 8 dec 

S’beek 

 

 

S’beek 

JO19-1 S.V. Oostrum JO19-1 

JO17-1 SVS/Excellent/WB JO17-1 

JO13-1 Festilent JO13-1G 

JO11-1 Estria/GVV'57/SCV'58 JO11-2 

JO9-1 SVS/Excellent/WBoys JO9-1 

JO7-1/2Zaalvoetballen in de Meercamp in Oeffelt 

JO7-3 Zaalvoetballen in de Hoepel in Wanroy 

Excellent/SVS/WB JO19-1 

VCH JO17-1 

SVS/Excellent/WB JO13-1 

Excellent/SVS/WB JO11-1G 

De Zwaluw JO9-2 

  

  

14:30 

14:00 

11:00 

09:30 

09:30 

09:00 

10:00 

Datum              Wedstrijd     Aanwezig Aanvang 

16-12-2018 Inhaalwedstrijd  Westerbeekse Boys 1 – SSS’18 4 

Hallo allemaal, 

 

Vrijdag 14 december is de volgende activiteit, 

om 18.30 in de Schans. 

Je hoeft vooraf niet te eten!!! 

Verder moet iedereen een ingepakt zoldercadeautje mee-

nemen. 

Ga dus op zoek in huis naar iets waarvan je denkt ‘hier is 

vast nog iemand blij mee, maar ik heb het niet meer nodig’, pak het in en neem het mee. 

Je hoeft dus niet iets nieuws te kopen! 

We gaan er weer een gezellig avondje van maken...     de leiding 


