
 

 

• Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

• E-mail: fra.giesbers@gmail.com 

Colofon 

Het dorpsjournaal wordt uitgegeven 

door Dorpscoöperatie 

“Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretariaat@samen1Westerbeek.nl 

 

Kopij inleveren: 

Vóór zondag 19:00 uur  

Via emailadres: 

fra.giesbers@gmail.com 

 

Het dorpsjournaal is een mededelin-

genblad 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 adverten-

ties 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 ver-

zocht om binnen 14 dagen na plaat-

sing te betalen. Het bedrag overma-

ken op bankrekeningnummer:  

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 

49e jaargang  no. 01  29 dec 2019 - 4 jan 2020 

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

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. 

 

Feest van de H. Familie  

Weekend 28/29 december: geen viering in Westerbeek. 

 

Hoogfeest van de openbaring des Heren (driekoningen) 

Weekend 4/5 januari: geen viering in Westerbeek.                                             

Adventsactie 2019 
De Adventsactie 2019 van de parochie 

Maria Moeder van de Kerk is bestemd 

voor Syrische vluchtelingenkinderen 

in het pater Frans van der Lugt Cen-

trum in Beiroet. De herinnering aan de Nederlandse jezuïet Frans 

van der Lugt die vijf jaar geleden is vermoord in Syrië, is nog 

steeds bijzonder levendig bij de Syrische vluchtelingen in Libanon. 

Dankzij dit initiatief wordt onder meer onderwijs verstrekt aan 

een 500-tal Syrische vluchtelingenkinderen. De jezuïeten ver-

strekken er ook gezondheidszorg. Zet u mee het werk van pater 

Frans voort?  

U kunt uw gift rechtstreeks overmaken aan St Claverbond Nijme-

gen IBAN: NL46 ABNA 0518 9918 30 (ANBI erkend), onder ver-

melding van Frans van der Lugt Adventsactie 2019 MMK. Achter 

in onze kerken staan ook collectebussen.  

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift namens de vluchtelingen-

kinderen uit Syrië!  

Bert Weeren
Aanvang 09.00 uur
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Beste mensen van Westerbeek, 

Opbrengst van het keramisch wapenlijst van het Peel van Theo Barten, waarvan de op-

brengst ten goede komt voor behoud van het kruis aan het begin van de Stevenstraat heeft 

maar liefst 250 euro opgebracht. 

Alle bieders: hartelijk dank! Het is boven onze verwachtingen. 

We hebben dit aan een lid van de dorpscoorperatie doorgeven. 

Samen met de opbrengst van de uitvaart van Theo is dit een heel mooi bedrag geworden, 

echter nog maar een druppel op een gloeiende plaat. We zijn er van overtuigd dat door de 

inzet van jullie het kruis onderhouden kan worden. 

Bedankt en fijne feestdagen, Anja en Wendy Barten  

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 Ar-
nold 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 on-
derzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Meer infor-
matie vindt u op www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/BIG-Challenge-25-Ellen-onze-Topper. 
Wij willen papa Joost en ome Marcel helpen door statiegeldflessen 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 bij-
drage, 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. 
Alvast bedankt voor jullie steun! 

Renske, Lonneke, Baukje, Sef, Ties en Diede 

NIEUWSBRIEF 
secretariaat@samen1westerbeek.nl 

www.samen1westerbeek.nl 

Met de officiële ingebruikna-

me van het zonnedak Wester-

beek dinsdag 17 december 

door wethouder Bellemakers 

zijn de deelnemers daadwer-

kelijk gestart met het moge-

lijk maken van een pro-

ductielocatie van volledig 

groene energie (43.000 

kWh/jaar). 

Dit is het eerste postcode-

roosproject in de gemeente 

Sint Anthonis. 

http://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/BIG-Challenge-25-Ellen-onze-Topper
mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samen1westerbeek.nl
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Af-

gelopen vrijdag hebben we weer kunnen 

genieten van onze kerstviering. 

Onder muzikale begeleiding van Henk Amuseert uit 

IJsselstein, met zijn gitaarmuziek zang en gedichten, 

hadden we een gezellige en vrolijke sfeer. 

Na het optre-

den van volksdansgroep “Blijf Jong” die vier dansen 

brachten, las Mieke Cuypers nog een paar mooie 

kerstgedichten voor. 

Daarna hebben we kunnen genieten van lekkere 

hapjes die verzorgd waren door Café 

Dinges. 

Op het einde van de middag hebben we enkele ge-

sponsorde prijsjes en kerststukjes die 

gemaakt zijn door leden van de KBO verloot. 

Als slot hebben we afscheid genomen van Bert Wee-

ren. 

Bert die ons helaas gaat verlaten om dichter bij zijn familie te zijn. 

Naast secretaris van onze vereniging heeft hij veel ouderen geholpen met 

computerproblemen, belasting invullen etc. 

Bert en Tineke bedankt voor wat jullie de afgelopen 

13 jaar voor ons en menig ander hebben 

betekend. 

Ook wil het bestuur iedereen bedanken die een bijdra-

ge hebben geleverd aan het slagen van deze middag. 

Wij wensen 

eenieder fij-

ne dagen en 

een gezond 

2020 toe. 

En alle leden 

van de KBO-

Westerbeek krijgen deze week nog een mooie 

kerstkaart met 

presentje. 

Kerstviering KBO 
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Zo rond de feestdagen komen 

de datums van de pronkzit-

tingen snel dichterbij! Op 22 

(KBO), 25 en 31 januari en 1 

februari zijn ze er weer. Voor 

iedereen namens ons prin-

senpaar en CSTT fijne dagen 

en een heel mooi 2020! 

Het beloofd weer een mooi 

programma te worden en om 

dit een beetje goed te kunnen 

plannen willen we je vragen 

om je vóór 8 januari op te ge-

ven. Als je je opgegeven hebt 

ontvang je van ons een mail-

tje met verdere info en een 

uitnodiging voor het arties-

tenoverleg, dit zal plaatsvin-

den op 14 januari. Je kunt je 

opgeven 

via opper@tusriek.nl.  

Succes met de voorbereidin-

gen! Tas Op!" 

 

 

 

 

 

Wij willen iedereen bedanken 

voor de leuke, lieve, enthousi-

aste kaartjes , cadeautjes en 

vooral voor jullie aanwezig-

heid en hulp tijdens ons jubi-

leumweekend! 

We hebben genoten! 

Op naar het volgende 

jubileum! 

Jubileumprins Herald d’n 1e, 

zijn prinses Rianne en CSTT 

 

Kaartverkoop 

pronkzittingen 
15 januari 19:00 Schans 

Op woensdag 15 januari be-

gint om 19:00 uur de kaart-

verkoop voor de Pronkzittin-

gen 2020 die gehouden wor-

den op 25 en 31 januari en 1 

februari in de Plaggehut in 

Westerbeek. 

Alle artiesten zijn druk bezig 

met de voorbereidingen voor 

deze avonden die weer met 

veel humor en lachwerk ge-

vuld zijn en nog veel meer!!. 

Op 1 van deze avonden zal 

bekend gemaakt worden wie 

op Carnavalsdinsdag in het 

onofficiële huwelijksbootje 

stappen en als eerste aan de 

boeremoes met worst mogen 

beginnen. Ook zal er iemand 

in het zonnetje gezet worden 

die al veel voor ons dorp ge-

daan heeft en daarom geëerd 

wordt met de titel Ere Tus-

stèker(in) van het jaar 2020. 

Dus zorg dat ook jij een 

kaartje weet te bemachtigen 

voor een van deze mooie 

avonden om samen met ons 

prinsenpaar prins Herald d'n 

1e en z'n prinses Rianne naar 

een geweldige pronkzitting te 

gaan kijken. 

 

DRINKE, DANSE, HOSSE 

EN ZWEETE, DI WURD 

UNNE CARNAVAL UM 

NOAIT TE VERGEETE ! 

 

Tas Op!!   

DE TWISSE TUSSTÈKERS 

Het Metropeelorkest wenst 

iedereen prettige feestdagen en 

een gezond en muzikaal 2020 



 

 

 

JAARGANG 49 NO 1  PAGINA 5 DORPSJOURNAAL 

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 

AANGE- PASTE 

OPE-

NINGSTIJDEN: 

 

Op beide Kerstdagen: 

 Café vanaf 20.30 uur 

 Cafetaria gesloten 

Op Nieuwjaarsdag: 

 Café vanaf 16.00 uur 

 Cafetaria vanaf 16.00 uur 

Op vrijdag 3 januari: 

  Café en Cafetaria gesloten 

              i.v.m.  Personeelsuitje!! 

Op zaterdag 4 januari: 

NIEUWJAARSBORREL 

vanaf 20.30 uur 

Cafetaria  open van 16.00 uur   

                                

Wij wensen jullie allemaal: 

heel gezellige feestdagen!          

                                                 

Mandarijnenactie  

Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 

houdt zaterdag 04 januari 2020 haar 

jaarlijkse mandarijnenactie. We komen 

vanaf 13:00 uur langs. 

De opbrengst komt ten goede aan de eigen 

voetbaljeugd. 

Bij voorbaat dank voor uw steun! 

 

Westerbeekse Boys wenst 

iedereen fijne feestdagen en 

een sportief en gezond 2020 
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vr 27 dec KWIZZUT  

di 31 dec Oliebollenactie VCP 

za  4 jan Mandarijnenactie vv. Westerb. Boys 

za 4 jan Flessenactie Alpe D’HuZes 
*wo 8 jan ‘Samen eten’ bij Dinges 

vr 10 jan JOW-avond 

za 11 jan Feestavond KWIZZUT 

ma 13 jan S1W vergadering DB 

wo 15 jan Kaartverkoop Pronkzitting 

za 18 jan inzameling oud papier 

wo 22 jan Pronkzitting KBO 

za 25 jan Pronkzitting I 

vr 31 jan Pronkzitting II 

za 1 feb Pronkzitting III 

zo 2 feb Pronkzitting Boezels 

*do 6 feb Inloopavond Dorpsontwikkelingsplan 

ma 10 feb S1W vergadering DB 

*wo 12 feb ‘Samen eten’ bij Dinges 

za 15 feb inzameling oud papier 

vr 21 feb Sleuteloverdracht Gem. Carnaval 

za 22 feb Auw Wieve Bal CSTT 

zo 23 feb Kienderoptocht 

zo 23 feb Optocht St. Tunnis 

zo 23 feb Jeugdavond 12-16 jaar 

ma 24 feb Snotneuzenbal 

ma 24 feb Groot Tusstèkersbal 

di 25 feb  Boerenbruiloft 

di 25 feb Tuscrematiebal 

wo 26 feb Herring Schellen CSTT 

vr 28 feb  JOW-fruitactie 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
 Trainingswinterstop 

De trainingswinterstop van de jeugd is van maandag 16 december 2019 

tot en met zondag 12 januari 2020. 

Op maandag 13 januari starten de jeugdtrainingen weer. 

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  


