
 

 

• 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 

49e jaargang  no. 51   13 dec - 19 dec 2020 

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 

 

3de Zondag van de Advent 

Zaterdag 12 december 19.00 uur: 

Eucharistieviering in Westerbeek. 

Int. overl. ouders Hendriks – Vogelsangs – Claessens en overl. 

kinderen. 

Lector: Carla Verhoeven 

 

4de Zondag van de Advent 

Weekend 19/20 december: geen viering in Westerbeek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KBO WESTERBEEK  
 
is op zoek naar informatie: 
 
Voorzitter(s)  Ouderenbond Westerbeek in de jaren 1960 – 1970? 
Wie kan ons verder helpen ? 
Reacties graag naar kbo.westerbeek@gmail.com 
Of telefonisch aan Theo Beckers 06 – 20 18 62 92 

60 JAAR JONG 

1960-2020 

OP WEG NAAR KERSTMIS . . . . . .  

mailto:kbo.westerbeek@gmail.com
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Beste mensen uit Oploo en Westerbeek, 

   

Volleybalclub VCP wil ook dit jaar Oudejaarsavond gezellig ma-

ken bij u thuis, 

Helaas kan dat even niet door de oliebollenverkoop huis aan 

huis. 

Daarom hebben wij een alternatief bedacht, 

En kunnen de oliebollen toch bij u worden gebracht. 

De oliebollen komen ook dit jaar weer via Bakkerij v.d. Ven. 

Op 31 december tussen 9.45 en 12.30 uur komen wij ze leveren. 

 

Bestellen vóór 20 december a.s. kan op de volgende manieren: 

• Mailen: marion.cl@live.com 

• Bellen, appen of SMS sturen naar Iris Geurts: 06-22835094 

• Per post/brievenbus: Marion Claessen, Driehoek 3, 5841 CW Oploo 

Naam:__________________________________________________________  

Adres:__________________________________________________________ 

Woonplaats:_____________________________________________________ 

Telefoon:________________________________________________________ 

Mailadres:_______________________________________________________ 

 

Bestelling aantal zakken: 

Speciaal in deze Coronatijd een bolletje meer per zak dan in 2019 voor hetzelfde bedrag. 

Oliebollen (6 stuks per zak):___________________zak(ken) (5€ per zak)  ________€ 

Krentenbollen (6 stuks per zak):_______________zak(ken) (5€ per zak)  ________€ 

Appelbeignets (4 stuks per zak):_______________zak(ken) (5€ per zak)  ________€ 

            Totaalbedrag             _________€ 

Betaalopties. Graag aankruisen wat voor u van toepassing is. 

◼ contant, gepast geld bij aflevering van de oliebollen 

◼ vóór 29 december via de bankrekening: NL11 RABO 0140 29 47 40 t.n.v. VCP Oploo 

o.v.v. UW NAAM + ADRES 

 

Volleybalclub VCP te Oploo dankt u hartelijk voor uw be-

stelling en wenst u Fijne Feestdagen toe.  
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“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 geser-

veerd 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.” 

A lle gerechten worden vers voor u bereid en 

verpakt. De warme gerechten hoeft u alleen nog 

warm te maken, 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, 

pecannoten, 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 viskruidensaus 

Vegetarische stoof met Pompoen 17,50 

met gepofte zonnebloempitten 

Deze gerechten zijn met aardappelgratin, witlof 

ham/kaas, appelcompote en 

witte koolsalade. 

  ********** 

Kerstdessert van “de Moe-

kes” 7,50 
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In 2021 ………………………..  

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 

 

DORPSINVESTERINGSPLAN  
 

Stimuleren Vrijwilligers 
Het vrijwilligersnetwerk wordt gestimuleerd en verbeterd. 

Vrijwilligers worden efficiënter ingezet. Hiertoe komen vereni-

gingen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, gast-sprekers 

uit te nodigen, om te kijken naar mogelijkheden voor een OM-

NI vereniging en uiteraard om waar mogelijk vrijwilligers uit 

te wisselen. 

 

Nieuw Kruisbeeld 
De entree van Westerbeek vanaf de Loonseweg verfraaien met een mo-

dern kruisbeeld, dat de passant aan het denken zal zetten. Een kruisbeeld 

als kunstvoorwerp met een verwijzing naar de oorlog, zoals die in deze re-

gio is gevoerd. Het ontwerp wordt als volgt door de betrokken kunstenaar 

omschreven: “Boven in het kruis zit een druppelvorm. ls het een traan? ls 

het de omtrek van een hoofd? ls het een doorkijk naar het verleden of wel-

licht naar de toekomst?"  

 

Upgraden De Schans 
Om gemeenschapshuis De Schans als belangrijke ontmoetings-

plek voor jong en oud in Westerbeek toekomst-bestendig te ma-

ken wordt o.a. geïnvesteerd in zonnepanelen, isolatie, sanitair, 

LED verlichting en meubilair. Na een eenmalige investering 

uit de DOP, zal het gemeenschapshuis in de toekomst volledig 

zelfvoorzienend zijn. 

 

Aanpassing Evenemententerrein 
Door het evenemententerrein te ‘omheinen’ en duurzaam 

te verlichten kunnen er meer evenementen en activiteiten wor-

den georganiseerd. Zo komen er straks ook schoolkampen en 

braderieën. Daarnaast kan doorgepakt worden met het organi-

seren van paradressuurwedstrijden. Dit alles bovenop de eve-

nementen die er nu al plaatsvinden zoals hippische wedstrij-

den, oogstfeesten en andere activiteiten. 

 
Meer informatie: Laat je inspireren door de aanpak en de uitkomsten van de gemeentelijke dorpsontwikke-

lingsplannen. Bekijk de complete video 

op https://www.youtube.com/watch?v=jPwU79ZhDE4 

NIEUWSBRIEF 
Informatie of vragen via: secretariaat@samen1westerbeek.nl 

Website: www.samne1westerbeek.nl   

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samne1westerbeek.nl


 

 

 

vr 11 dec JOW 

ma 14 dec S1W vergadering DB 

za 19 dec inzameling oud papier 

vr 8 jan JOW 

ma 11 jan Dagelijks bestuur S1W 

za 16 jan inzameling oud papier 

ma 8 feb Dagelijks bestuur S1W 

vr 19 feb JOW Fruitactie 

za 20 feb inzameling oud papier 

ma 8 mrt Kwartaaloverleg S1W 

vr 12 mrt JOW 

do 18 mrt Algemene Jaarvergadering S1W 

za 20 mrt Landelijke Opschoondag 

za 20 mrt inzameling oud papier 

vr 9 apr JOW 

ma 12 apr Dagelijks bestuur S1W 

za 17 apr inzameling oud papier 

zo 2 mei JOW 

ma 10 mei Dagelijks bestuur S1W 

za 15 mei inzameling oud papier 

wo 19 mei Kledinginzameling ‘De Zonnewijzer’ 

vr/za 4/5 jun JOW overnachting 

ma 14 jun Kwartaaloverleg S1W 

za 19 jun inzameling oud papier 

vr 9 jul JOW 

ma 12 jul Dagelijks bestuur S1W 

za 17 jul inzameling oud papier 

za 21 aug inzameling oud papier 

ma 13 sep Dagelijks bestuur S1W 

za 18 sep inzameling oud papier 

ma 11 okt Dagelijks bestuur S1W 

za 16 okt inzameling oud papier 

ma 8 nov Kwartaaloverleg S1W 

za 20 nov inzameling oud papier 

ma 13 dec Dagelijks bestuur S1W 

za 18 dec inzameling oud papier 
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Hoi JOW!  

 

J aaaaa in december hebben we gelukkig wel weer een 

leuke (online)activiteit voor jullie!  

Wie wordt de winnaar of winnares van de eerste geweldig gezel-

lige JOW-online-MasterQUIZ??? Er zijn fantas-

tische prijzen te winnen dus zorg dat je er bij 

bent op vrijdagavond 11 december! 

Deze activiteit ga je thuis (of in groepjes van 

maximaal 4 bij iemand thuis) doen. We gaan werken met ZOOM en 

Kahoot!. Je hebt per groepje een laptop of tablet met een goede internet-

verbinding nodig. Zorg van te voren dat Zoom er op staat. 

Verder heeft iedereen een mobiele telefoon nodig met volle accu en inter-

netverbinding. Als je hier vragen over hebt horen we het graag op de jow-

app. Verdere instructies komen ook op de app.  

We hebben ook aan de inwendige mens gedacht, om 18.30 mag iedereen 

bij De Schans een pakketje komen halen. Denk aan de geldende regels! Om 19.00 moet ie-

dereen online ingelogd zijn.  

We hopen dat jullie er allemaal bij zijn, we gaan er met z’n allen een gezellig avondje van 

maken!            de leiding  


