
 

 

• Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

• E-mail: fra.giesbers@gmail.com 

Colofon  

Het dorpsjournaal wordt uitgege-

ven door Dorpscoöperatie 

“Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretariaat@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 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: secretari-
aat@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 
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Zie voor alle diensten in de parochie: www.parochiemariamoedervandekerk.nl  

4de Zondag ven de Advent 

Zaterdag 21 december 19.30 uur:  Kerstconcert, 

verzorgd door het ‘Metropeelorkest’ 

 

KERSTTIJD 

Dinsdag 24 december, 18.00 uur : Herdertjesviering ( gezinsviering ) 

 

Donderdag 26 december, Tweede Kerstdag: gezongen 

Eucharistieviering met medewerking van het Herenkoor uit Oploo. 

Int. overl. Ouders Derkx – Cremers. 

Int. Jo Lenkens – Willems. 

Int. Sjef van den Oever, Miet van den Oever – Hofmans en 

overl. familieleden. 

Lector: Hennie van Wanroij. 

 

Weekend 28/29 december: geen viering in Westerbeek. 

‘METROPEELORKEST ‘ brengt u 

in ‘KERSTSFEER’ 
 

Het METROPEELORKEST uit Westerbeek verzorgt op 

zaterdag 21 december om 19.30 uur een Kerstconcert. 

Samen genieten van Kerstmuziek in de kerk van 

Westerbeek. En Kerst is natuurlijk bij uitstek een 

feest om in gezelschap te vieren. 

Kom met het hele gezin en familie naar 

Westerbeek en geniet van de ‘KERSTSFEER’! 

Om 19.00 uur gaan de kerkdeuren open voor 

jong en oud. De toegang is gratis! 

 

Kerstsfeer  

OUD PAPIER ZATERDAG 21 DECEMBER 

Zaterdag 21 december tussen 9.00 uur en 12.00 uur 

kan het papier worden ingeleverd bij de containers 

nabij het sportpark! 

Medewerkers: Helm Janssen, Willem van Loon, 

Yorick de Kleinen 
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Cor Verberk vertelt over 

zijn voetreis naar Rome  
  

Op 13 januari a.s. zal Cor Verberk aan de 

hand van veel foto's op een groot scherm, vertellen over zijn voetreis 

van Oploo naar Rome, die hij maakte van 1 mei t/m 20 aug. 2019. 

Hij heeft zijn pelgrimstocht intussen in een boek vastgelegd met daar-

in meer dan 1.000 foto's. De avond begint om 20.00 uur en wordt ge-

houden in gemeenschapshuis De Oude Heerlijkheid in Oploo. 

Gratis toegang voor iedereen. 

Hallo, 

wij zijn nog steeds op zoek naar 

een poetshulp voor ons nieuwe 

huis op Den Eik. Het gaat om circa 

4 uur per week. 

Onze voorkeursdagen zijn maan-

dag of dinsdag in de daguren. 

Woensdagochtend kan ook.  

Bij interesse, of weet u iemand die 

mogelijk interesse heeft, graag een 

belletje of berichtje naar 

Herald (06-23157513) 

of naar Rianne (06-16424421) 

 

Herald en Rianne 

Den Eik 20, Westerbeek  

K.B.O. KIENEN  

 

Voor alle leden maar ook niet-leden 

 

0p woensdag 18 december wordt onze maandelijkse KIENMIDDAG georga-

niseerd. 

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.  
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Boezelnieuws                                                
 
Zoals jullie weten komt de BOEZELPRONKZITTING er binnenkort weer 
aan, en wel op zondagmiddag 2 februari 2020, aanvang 13.30 uur. We ho-
pen er weer een mooie middag van te maken, maar daar hebben we wel jul-
lie hulp voor nodig. 
Alle kinderen van groep 3 t/m groep 8 mogen meedoen.  
Je kunt je opgeven via onze website: www.deboezels.nl 
We willen de opgave uiterlijk 19 januari binnen hebben. 

Alvast veel inspiratie en voorpret!  
 
De Boezelleiding. 

Wij wensen iedereen gezellige 

kerstdagen en veel liefde, geluk 

en gezondheid in het nieuwe jaar. 

Boezels en Boezelleiding 

NIEUWSBRIEF 
secretariaat@samen1westerbeek.nl 

www.samen1westerbeek.nl 

VITALE KERNEN 

Op woensdag 11 december 

2019 heeft onze adviesraad 

Vitale Kernen positief gead-

viseerd betreffende het reali-

seren van een multi-sport 

panna-veld. De Oudervereni-

ging van basisschool De Zon-

newijzer heeft een aanvraag 

voor een bijdrage uit het 

fonds Vitale Kernen inge-

diend. Het definitief besluit 

zal binnenkort door het col-

lege van de gemeente Sint 

Anthonis worden genomen. 

 

Via deze weg wil S1W de le-

den van de adviesraad be-

danken voor hun medewer-

king en goede adviezen. 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samen1westerbeek.nl
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wo 18 dec  Kienen KBO 

za 21 dec Oud papier-actie 

za 21 dec Kerstconcert Metropeelorkest 

zo 22 dec Kerstlichtjeswandeling Vredepeel 

vr 27 dec KWIZZUT  

di 31 dec Oliebollenactie VCP 

za  4 jan Mandarijnenactie vv. Westerb. Boys 

*za 4 jan Flessenactie voor Alpe D’HuZes 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Uitslag:   Heijen 4 – Westerbeekse Boys 1  afg 

Za 21/12 09:00 JO7-1/2 Zaalvoetballen in D'n Hoepel in Wanroij  

Zo 22/12 09:00 JO11-1 Zaalvoetballen in De Wetteling in Venray  

Vr 27/12 12:30 

14:00 

15:30 

JO13 Zaalvoetballen in gymzaal Metameer in Stevensbeek 

JO15 Zaalvoetballen in gymzaal Metameer in Stevensbeek 

JO19 Zaalvoetballen in gymzaal Metameer in Stevensbeek 

 

Za 28/12 09:30 

11:00 

12:30 

14:00 

JO7 Zaalvoetballen in gymzaal Metameer in Stevensbeek 

JO8 en JO9 Zaalvoetballen in gymzaal Metameer in Stevensbeek 

JO11 Zaalvoetballen in gymzaal Metameer in Stevensbeek 

JO17 Zaalvoetballen in gymzaal Metameer in Stevensbeek 

 

Za 04/01 09:00 JO7-1/2 Zaalvoetballen in De Stappert in Haps  

Beste inwoners van Westerbeek,  

 

We gaan alweer richting jaarwisseling 2019-2020!  

Net als vorig jaar houdt volleybalvereniging VCP een traditionele oliebollen-

verkoop op oudejaarsdag: 

dinsdag 31 december.  

De oliebollen zullen huis-aan-huis verkocht worden. 

Tussen 09:30 uur en 12:30 uur zullen onze leden in 

Oploo en Westerbeek aan de deur komen. De opbrengst 

van de actie komt volledig ten goede aan 

volleybalvereniging VCP. 

Wij hopen dat u onze vereniging wilt steunen!  

Flessenactie voor Alpe D’HuZes 
 
Joost van Katwijk en Marcel van den Oever doen op 4 juni 2020 mee aan Alpe d’HuZes. Samen met 
Arnold Reichert maken zij deel uit van het BIG Challengeteam ‘Ellen onze Topper’. Dit is een team 
rondom onze pas overleden dorpsgenoot Ellen Reichert-Oosterom. 
 
Het doel van Joost, Marcel en hun teamgenoten is om zoveel mogelijk geld bij elkaar te fietsen voor 
onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. 
Meer informatie vindt u op www.opgevenisgeenoptie.nl/
fundraisers/BIG-Challenge-25-Ellen-onze-Topper. 
 
Wij willen papa Joost en ome Marcel helpen door statiegeldfles-
sen in te zamelen. We willen op zaterdag 4 januari vanaf 10.00 
uur bij u langs de deur komen. Naast lege flessen/kratten mag 
u, tegen een vrijwillige bijdrage, ook glaswerk voor de glasbak 
aan ons meegeven. 
 
Wanneer u niet thuis bent, mag u het bij de deur zetten. 
Of breng het bij ons langs op Den Eik 14. 
 

http://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/BIG-Challenge-25-Ellen-onze-Topper
http://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/BIG-Challenge-25-Ellen-onze-Topper

