
 

 

 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. 52   23 dec - 29 dec 2018 

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

4de Zondag van de Advent   

Weekend  22 /23  december :  geen viering in  

Westerbeek.  

 

KERSTTIJD 

Maandag 24  december ,  18 .00  uur :  Herdert jesviering 

(gezinsviering)  

Hoogfeest  van Kerstmis  

 

Dinsdag  25  december ,  

Eerste  Kerstdag ,  9 .00  uur :  

gezongen Eucharist ieviering,  

m.m.v.  Het  Herenkoor uit  

Oploo  

Int .  Marie  Gieben –Bos 

Int .  overleden  ouders  Derkx -  

Cremers  

 

Lector :  Hennie  van Wanroi j  

 

Weekend 29 /30  december :  geen viering in Westerbeek.  

‘METROPEELORKEST ‘ uit 

Westerbeek in ‘KERSTSFEER’ 
Het METROPEELORKEST uit Wester-

beek 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 ge-

organiseerd. 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.  

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 

Caritas,  

eeuwenoude kerkelijke hulp 

bij financiële nood. 
In ons welvarende land zijn gelukkig heel veel maatschappelijke instan-

ties die op een of andere manier hulp en bijstand kunnen bieden aan men-

sen die dit op dat moment nodig hebben. Gemeentelijke sociale diensten 

bieden vele oplossingen en u kent ook zeker enkele sociale organisaties of 

stichtingen die zich bezig houden met het bieden van hulp, op welke manier dan ook (b.v. 

de voedselbank, stichting Leergeld, schuldhulpmaatje e.d.) 

Toch komt het voor dat deze hulp ondanks alle goede bedoelingen tekort schiet!  

Dan is er wellicht de mogelijkheid om aan te kloppen bij de parochiële caritasinstelling van 

de parochie Maria, Moeder van de Kerk.  

Deze in 2016 nieuw opgerichte caritasinstelling beheert de middelen uit een voormalig 

armbestuur en een aparte caritasinstelling van enkele van de gefuseerde deelparochies, 

met een financiële aanvulling van de parochie Maria Moeder van de Kerk. 

Op de caritasinstelling kan door iedereen een verzoek tot financiële ondersteuning worden 

gedaan.  

Vorig jaar zijn in kerken en gemeenschapshuizen van onze deelparochies en aan diverse 

instanties flyers van onze PCI uitgereikt en regelmatig is in het parochieblad “Binding” 

hierover bericht. Hierin staat hoe een en ander in zijn werk gaat. 

Ook in deze Kerstuitgave van “Binding” is weer over de PCI  gepubliceerd.   

De PCI kan niet zonder uw aandacht en het is goed dat u er weet van hebt.  

Wij bevelen u deze  “Binding” van harte aan! 
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Kerstsfeer 
met het 
METROPEELORKEST 

zaterdag 22 december 2018 

aanvang 19.30 uur 

Parochiekerk in Westerbeek 

entree gratis 
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WINTERDUUSTER 
 
Ziet um dór staon 
d’n awwe kerststal 
in dè donker hükske 
 
Wássem op ’t dakremke 
glinstert dör ’t lükske 
op d’n broelie 
 
d’n broelie, de kerstknuuët 
kluuërige balle, baalzèk en 
muuzevalle 
 
Stil kiêk ik nór  
mien aaw koffer  
vol zólderbrieve 
in  winterduuster 
 
verbèèrreg verhale 
in de voering van 
miene wèèrreme jas 
 
Dan  inens 
keukelt ’t Kiendje uut ’n mèèndje 
keuvelt, krèèjt 
wuuft mit ’t hèèndje 
 
Schuuft ope èèndjes en losse steke  
op frisse dennenaolde 
vredig breie we same 
herinneringe in 
winterduuster                                                                     RJvdOever-nov 2018 

BOXMEER - Winterduuster. Dat is de titel van het gedicht dat 

zaterdag 15 december 2018 werd uitgeroepen tot Brabants kerst-

gedicht van 2018. De schrijfster van het winnende gedicht is Riek 

Janssen uit Westerbeek. De 65-jarige dichteres kreeg van de drie-

koppige jury alle lof toegezwaaid voor haar gedicht geschreven in 

het dialect van haar geboortestreek. In de finale om het mooiste 

Brabantse kerstgedicht van het jaar streden twintig dichters om 

de hoogste eer. Zij waren door een deskundige jury uitgekozen uit 

een groot aantal inzendingen, afkomstig uit alle windstreken van 

de provincie Noord-Brabant. De finale werd voor het twaalfde jaar 

op rij gehouden in Boxmeer. 

Op de tweede plaats eindigde dit jaar Ria-

Anne van Raay uit Boxmeer met haar ge-

dicht ‘Unne Zalige Kerst’. De jury kende de 

derde prijs toe aan het gedicht ‘Korsmus 

'44’, geschreven door Piet Snijders uit Asten. Foto: Frans van den Bogaard 
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 Glasvezelspreekuur in Westerbeek 
De komende weken worden vele woningen voorbereid op de aanslui-

ting op het glasvezelnetwerk. Dat roept nogal wat vragen op bij de 

inwoners. Wat zijn de voordelen van glasvezel? Wat kost het? Hoe werkt het? Voor ant-

woord op al deze vragen kunt u terecht bij het Glasvezelspreekuur in Westerbeek - woens-

dag 2 januari 2019 - Eetcafé Dinges, Kerkstraat 29. 

Tijdens het Glasvezelspreekuur van 18.30 tot 20.30 uur kunt u specialisten spreken die al-

les weten over glasvezel en de diensten telefoon, televisie en internet. Ook over de aanleg 

worden de vragen beantwoord. Gedurende de aanleg organiseren we in elk dorp meerdere 

glasvezelspreekuren. 

Bespaar 450 euro 

Wanneer je tijdens de aanleg van het glasvezel in uw woonplaats een abonnement bij een 

glasvezelprovider afsluit, bespaart u 450 euro activatiekosten. Zodra de graafploegen uit 

het dorp weg zijn is dat namelijk wel het geval. Twijfelt u nog, kom dan naar het glasvezel-

spreekuur. Samen zetten we de ‘voors en tegens’ nog eens naast elkaar en helpen we u met 

uw keuze. 

KBO-Westerbeek kijkt terug 

op zeer gezellige en 

sfeervolle kerstviering 2018 
Na de openingswoorden van Vz. Theo Beckers en de 

uitleg aan de muziek waar in Westerbeek KBO (Kom 

Bij Ons) voor staat, begon een sfeervolle kerstviering. 

Na een instrumentaal stukje muziek, mocht traditio-

neel onze Volksdansgroep “Blijf Jong” optreden. Elk 

jaar weer goed om te zien dat je als senioren prima in beweging kan blijven en gezellig met 

elkaar kunt dansen. 

Na een mooi kerstverhaal, voorgelezen door Maria, volgde een pauze met goede muziek 

van “Boemerang” 

In de pauze zijn dit jaar lotjes verkocht. De prijzen van deze loterij bestonden uit zelfge-

maakte Kerststukjes. De opbrengst van deze loterij, er is voor € 192 verkocht, wordt ge-

bruikt om volgend jaar deel te nemen aan het premieplan. Volgend jaar zullen diverse ac-

ties worden gehouden waarbij elke opbrengst door de landelijke KBO kan worden verdub-

beld. Een voorbeeld zou zijn om volgend jaar met kerst een heus kerstdiner te organiseren. 

Na de pauze, gezellig dansen en vooral veel met elkaar buurten, werd een uitstekende 

maaltijd genoten ook nu traditioneel verzorgd door Café Dinges. Na de soep, de bospadden-

stoelensoep was niet aan te slepen, een lekker pasteitje en verschillende wraps met zalm 

en kip. En of het niet genoeg was hadden we dit jaar een extraatje, eerst een aardappelpu-

ree met een kruidig balletje gehakt en tot slot een heerlijk toetje. 

Na de maaltijd zijn de ontelbare kerstukjes verloot en 

werd de viering afgesloten met een mooi gedicht voor-

gelezen door onze Voorzitter Theo. 

Theo bedankt de organisatie voor de uitstekende vie-

ring. Dit jaar was onder leiding van Bertie, onze steun 

en toeverlaat, ook hulp van twee stagiairs. Roel en Cas-

per bedankt voor het prima verzorgen van de loterij, de 

bediening en alles wat jullie verder nog gedaan hebben. 

Een mooie mix van jong en oud. 
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Nieuwsbrief 2018 

VITALE KERNEN 
Informatie: www.vitalekernen.nl 

 

Met de regeling ‘Vitale kernen’ kunnen inwoners, 

verenigingen en clubs initiatieven bij de gemeente 

aandragen en daar (eenmalig) subsidie voor krijgen. 

Het gaat om initiatieven die goed zijn voor de leef-

baarheid in Westerbeek. Geen idee!? Kom naar de 

ideeënavond op 21 februari 2019. 

De initiatieven worden getoetst door de Westerbeekse 

adviesraad en die bestaat uit: Chantal Kuijpers, Mie-

ke Pannekoek, Theo Beckers Jan Bos, Jack Kuijten, 

Conny Verhoeven (tijdelijke vervanger voor Marly 

van Mil) en Robert Weerts. 

 

De regeling loopt tot 31 december 2019 en aanvragen 

kunnen via: www.vitalekernen.nl ingediend worden. 

Het Dorpsjournaal wenst 

u prettige feestdagen! 
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Mini-zaalvoetbal toernooi 
 

Beste jongens en meisjes, 

 

op donderdag 27 december is het weer tijd voor ons jaarlijkse mini-

zaalvoetbal toernooi, georganiseerd door de jeugdcommissie van 

Westerbeekse Boys. 

Voor de organisatie van deze middag kunnen jullie je opgeven tot en 

met maandag 24 december bij Maarten Peters, van Haandelstraat 4 

te Westerbeek of (verhoevencm@home.nl). De middag op 27 decem-

ber begint om 13.00 uur; jullie wordt gevraagd om 12.30 uur aanwe-

zig te zijn bij de gymzaal. Kom niet eerder, want de zaal is dan nog dicht. Deze gaat echt 

pas om 12.30 uur open. De middag is rond de klok van 17.00 uur afgelopen. 

Deze middag is zowel bedoeld voor de basisschool kinderen als voor de peuters. 

Hierbij wordt wel onderscheid gemaakt tussen de bovenbouw en onderbouw. 

Voor iedere deelnemer is er een leuke attentie. 

  

Jeugdcommissie  v.v. Westerbeekse Boys 

Wij wensen iedereen gezellige 
kerstdagen en veel liefde, geluk 
en gezondheid in het nieuwe jaar. 

Boezels en Boezelleiding 
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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 9 jan ‘Samen eten’ bij Dinges 

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’ 

*wo 13 feb ‘Samen eten’ bij Dinges 

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 

*wo 13 mrt ‘Samen eten’ bij Dinges 

zo 17 mrt Creamiddag KBO 

wo 20 mrt Kienen KBO 

vr 5 apr JOW 

*wo 10 apr ‘Samen eten’ bij Dinges 

wo 17 apr Kienen KBO 

za 20 apr Oud papier-actie 

zo 28 apr  JOW ‘Battle of the bands’ 

*wo 8 mei ‘Samen eten’ bij Dinges 

wo 15 mei Kienen KBO 

za 18 mei Oud papier-actie 

vr/za 24/25 mei Jow’s Overnachting 

*di-vr 11-14 jun Westerbeek Wandelt 

*wo 12 jun ‘Samen eten’ bij Dinges 

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 
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. 

Westerbeekse Boys 1 – SSS’18 4      AFG. 

Vr 28 dec 

 

 

 

 

 

Zat 29 dec 

 

 

 

 

 

 

Zat 5 jan 

JO19-1 Zaalvoetballen in Stevensbeek 

JO19-2 Zaalvoetballen in Stevensbeek 

JO17-1 Zaalvoetballen in Stevensbeek 

JO17-2 Zaalvoetballen in Stevensbeek 

JO15-1 Zaalvoetballen in Stevensbeek 

JO15-2 Zaalvoetballen in Stevensbeek 

JO13-1 Zaalvoetballen in Stevensbeek 

JO13-2 Zaalvoetballen in Stevensbeek 

JO11-1 Zaalvoetballen in Stevensbeek 

JO11-2 Zaalvoetballen in Stevensbeek 

JO10-1 Zaalvoetballen in Stevensbeek 

JO10-2 Zaalvoetballen in Stevensbeek 

JO9-1 Zaalvoetballen in Stevensbeek 

JO7-1/2Zaalvoetballen in De Meercamp in Oeffelt 

JO7-3 Zaalvoetballen in de Hoepel in Wanroy  

 16:00 

16:00 

14:30 

14:30 

13:00 

13:00 

13:00 

13:00 

11:30 

11:30 

10:00 

10:00 

10:00 

09:00 

09:00 

Datum              Wedstrijd     Aanwezig Aanvang 

20-01-2019 Westerbeekse Boys 1 – DSV 8   09:45  10:30 

27-01-2019 vv Holthees 2 – Westerbeekse Boys  10:15  11:15 

03-02-2019 Westerbeekse Boys 1 – Volharding 4  09:45  10:30 

10-02-2019 Westerbeekse Boys 1 – Excellent 3  09:45  10:30 

17-02-2019 Merselo 2 – Westerbeekse Boys 1  10:00  11:00 


