
 

 

• 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: 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, brand-
weer,  
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  

 

Vieringen 
Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u naar de website: 

www.mmvdk.nl 

1e zondag van de Advent 

Weekend 28/29 november: geen viering in Westerbeek. 

Zondag 29 november 10.30 uur: Familie mis in de kerk van Sint Anthonis. 

2e zondag van de Advent 

Weekend 5/6 december: geen viering in Westerbeek. 

Lieve Kinderen van Westerbeek,  
eerder heeft de commissie bekend gemaakt dat wij, door de 
Coronamaatregelen, maar een keertje naar Westerbeek 
kunnen komen. De zondagmiddag komt tot mijn grote te-
leurstelling te vervallen.  
Voor alle kinderen zullen de Pieten een extraatje regelen. 
Echter.... de Pieten hebben  water over het grote boek ge-
gooid waardoor een aantal kindjes niet in beeld is. 
Dit zijn de kindjes van 0 t/m 4 jaar die niet op de peuters-
peelzaal zitten. Dus valt jouw kindje in deze categorie 
mail even naar: sinterklaaswesterbeek@hotmail.com  
Dan zorgen we ervoor dat ook jij niet wordt overgesla-
gen. Dit extraatje zullen jullie krijgen via school of de 
peuterspeelzaal en anders zullen de Pieten dit bij jullie in 
het schoentje stoppen op vrijdag 4 december.  

Liefs van Sint en zijn Pieten  

KBO Westerbeek 
Dankzij de stemmen van, vooral onze leden, kunnen wij (dé 

KBO) een bedrag tegemoet zien van € 178,28 uit de RABO Clubsupport 

actie. De KBO dankt alle stemmers ! 
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Adventsactie 2020 - Delen 

smaakt naar meer 

Akkers voor ontheemde 

gezinnen in DR Congo 

Adventsactie is een jaarlijkse campagne van de 

Rooms-Katholieke Kerk waarbij in de vier we-

ken voor Kerstmis, de ad-

ventsperiode, geld wordt inge-

zameld voor mensen in nood. 

Dit jaar staat de adventsactie-

campagne in het teken van 

voedselzekerheid.  

De parochie Maria, Moeder 

van de Kerk steunt dit jaar 

het project ‘Akkers voor ont-

heemde gezinnen in DR Con-

go’. In het Masisi-gebied in de 

Democratische Republiek 

Congo leven 20.000 ontheem-

den die zijn gevlucht voor ex-

treem geweld. Zij hebben drin-

gend gebrek aan voedsel. Wij 

willen de levensomstandighe-

den verbeteren van minimaal 

250 kinderen en jongeren uit 

50 meest kwetsbare gezinnen. 

Zo krijgen deze gezinnen de 

beschikking over gemeen-

schappelijke akkers, materia-

len en zaaigoed. De lokale pa-

rochie heeft daarvoor grond 

beschikbaar gesteld.  

De opbrengst is bestemd voor 

extra voeding voor de kin-

deren, de aankoop van zaden 

voor het volgende seizoen en 

om voor de kinderen de ge-

zondheidszorg te bekostigen 

in het lokale ziekenhuis.  De 

deelnemers krijgen les in 

agrarische technieken en le-

ren van elkaars ervaringen. 

Ze krijgen ook les in verkoop-

techniek, zodat ze hun producten op de lokale 

markten goed kunnen verkopen. Ze werken on-

der leiding van een comité van boeren, die trai-

ning krijgen in leiderschap, ondernemerschap 

en vreedzaam samenleven.  

U kunt dit project steunen door een gift over te 

maken op: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vas-

tenactie, Den Haag o.v.v. Adventsactie 2020 pa-

rochie Maria Moeder van de Kerk St Anthonis.  

U kunt uw gift ook deponeren in de daarvoor 

bestemde bussen in onze kerken te Sint Antho-

nis, Beugen, Oeffelt, Oploo, Overloon, Wanroij 

en Westerbeek. 

De Actie loopt van 28 november tot en met 26 

december. Alvast dank voor uw bijdrage. 
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NIEUWSBRIEF 
Informatie of vragen via: secretariaat@samen1westerbeek.nl 

Website: www.samne1westerbeek.nl   

 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Helaas zal de mandarijnenactie in december en januari niet doorgaan 

in verband met Corona maatregelen. We hopen volgend jaar december 

weer met mandarijnen langs te komen. 

Blijf gezond en zorg zelf voor voldoende vitamines. 

                                                                                Bestuur Westerbeekse Boys 

Afgelopen week op verschillende manieren van inwoners kritische woorden ontvan-
gen betreffende de uitvoering van het project “veilig evenemententerrein” uit het 
dorpsinvesteringsplan. 
Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek is altijd op zoek naar mensen die mee willen 
denken over de leefbaarheid van Westerbeek. Als je wilt reageren of meedenken, laat 
het ons weten! Neem contact met ons op en stuur een e-mail naar secretari-
aat@samen1westerbeek.nl 

In 2021 ………………………..  

LIDMAATSCHAP SAMEN 1 WESTERBEEK 
Voor € 15,- (per jaar/per adres) bent u lid van de dorpscoöperatie “Samen 1 Westerbeek” en 

wij streven er naar om voor leden, maar ook voor de overige inwoners vele zaken te regelen 

en samen met werkgroepsleden te organiseren. Hierbij moet u o.a. denken aan: schaats-

baantje, Opschoondag, paasvuur, Koningsdag, kermis, dorpsommetje, Westerbeek wan-

delt, feest-verlichting, sinterklaasfeest, zelfsturing, Westerbeek 100 jaar, enz. 

Er zijn o.a. ook contacten met de gemeente over dorpsinvesteringsplan, woningbouw, 

(verkeers)veiligheid, openbare ruimte en onze leefomgeving. Wekelijks verschijnt er huis 

aan huis en op de website het dorpsjournaal. 

De moeite waard om lid te worden en uw stem laten horen! 
Aanmeldformulier: https://www.samen1westerbeek.nl/dorpscooperatie/ of  

vraag er een aan via secretariaat@samen1westerbeek.nl 

In 2022 ………………………..  

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samne1westerbeek.nl
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vr 27 nov Bestuursvergadering KBO 

wo 9 dec ‘Samen eten’ bij Dinges 

vr 11 dec JOW 

ma 14 dec S1W vergadering DB 

za 19 dec inzameling oud papier 

wo 23 dec Kerstconcert Metropeelorkest 

vr 8 jan JOW 

*za 16 jan inzameling oud papier 

vr 19 feb JOW Fruitactie 

vr 12 mrt JOW 

za 20 mrt Landelijke Opschoondag 

vr 9 apr JOW 

zo 2 mei JOW 

wo 19 mei Kledinginzameling ‘De Zonnewijzer’ 

vr/za 4/5 jun JOW overnachting 

vr 9 jul JOW 

“Ons Moe” is weer lekker bezig geweest. 

Sint en Piet genieten hiervan nog het meest! 

 

Feestelijke Borrelplank     

Ham-meloen-mozzarella-rauwe ham-balsamico siroop 

Nacho’s met kleurrijke dip apart 

Gehaktballetjes 

Gevulde eieren 

Drumsticks met paprikadip 

Brood met diverse smeersels  

10 euro per persoon  

 

Feestelijke Borrelplank de luxe   

Ham-meloen-mozzarella-rauwe ham-balsamico siroop 

Nacho’s met kleurrijke dip apart 

Forelmousse- gekarameliseerde uitjes-cranberries 

Carpacciorolletje 

Torentje van peperkoek-appel-patè 

Bloemkoolwafeltje-avocado-zalm  

Gehaktballetjes 

Gevulde eieren 

Brood met diverse smeersels   

17,50 euro per persoon 

Deze Borrelplanken worden op een plank geserveerd 

en hiervoor vragen we 5 euro statiegeld 

Los te bestellen: 

Soep van het moment  4,75 euro per persoon 

Pasteitje Champignonragout 5,50 euro per persoon 

Voor meer informatie bel 06-12881122 en volg ons op 

facebook. Voor onze normale afhaal kijk op 

www.koffiehuus-onsmoe.nl 

Kerst afhaalmenu Koffiehuus Ons Moe 

“ Ons kerstmenu voor ’t gemak bij u thuis.” 
 

Alle gerechten worden vers voor u bereid en verpakt. 

De warme gerechten hoeft u alleen nog warm te ma-

ken, wij zorgen voor een duidelijke uitleg.  

Te bestellen tot en met 15 december 2020. 

Afhalen op 24 december en 25 december tussen 11.00 

en 12.00 uur.  

Voor meer informatie bel 06-12881122. 

Keuzemenu  

( Stel je eigen kerstmenu samen! ) 

Gerookte zalmbonbon 9,50 

gevuld met forelmousse en frisse appel 

Duo van paté 8,50 

met peperkoek, appel, roggebrood, cranberries, pecan-

noten, peterselie en chutney 

Pasteitje met paddenstoelenragout  5,50 

  ********** 

Soep van het moment  4,75 

met brood en kruidenboter 

  ********** 

Varkenshaas 17,50 

in champignonroomsaus 

Draadjesvlees “Ons Moe” 17,50 

Vispannetje 17,50 

diverse vissoorten in viskrui-

densaus 

Vegetarische stoof met Pompoen 17,50 

met gepofte zonnebloempitten 

Deze gerechten zijn met aardappelgratin, witlof 

ham/kaas, appelcompote en witte koolsalade. 

  ********** 

Kerstdessert van “de Moekes” 7,50 

vr 27 nov Bestuursvergadering KBO 

wo 9 dec ‘Samen eten’ bij Dinges 

vr 11 dec JOW 

ma 14 dec S1W vergadering DB 

za 19 dec inzameling oud papier 

vr 8 jan JOW 

*za 16 jan inzameling oud papier 

vr 19 feb JOW Fruitactie 

vr 12 mrt JOW 

za 20 mrt Landelijke Opschoondag 

vr 9 apr JOW 

zo 2 mei JOW 

wo 19 mei Kledinginzameling ‘De Zonnewijzer’ 

vr/za 4/5 jun JOW overnachting 

vr 9 jul JOW 


