
 

 

• 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  
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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 

4de Zondag van de Advent 

Weekend 19/20 december: geen viering in Westerbeek. 

 

Adventsactie 2020 

Project Akkers voor 

ontheemde gezinnen in 

Democratische Republiek Congo. 

 

KERSTTIJD 

Donderdag 24 december:  (Kerstavond)  

17.00 uur: Eucharistieviering . 

Voor de vieringen met Kerst wordt een aanmeldingsbeleid 

gehanteerd van maximaal 30 kerkgangers. 

U kunt zich voor deze viering aanmelden bij  

Martien van den Oever tel. 0485 384236 

 

Int. Overl. Ouders Derkx – Cremers.  

Int. Diny Schel - Nellissen 

Lector: Maria van den Oever - Nooijen. 

 

Vrijdag 25 december 1e KERSTDAG 

OPEN KERK  van 11.00 uur tot 16.00 uur.  

Iedereen is dan welkom om in de kerk de kerststal te 

komen bezichtigen. Graag samen met u willen wij  

de richtlijnen van het RIVM respecteren.  

OP WEG NAAR KERSTMIS . . . . . .  

OUD PAPIER ZATERDAG 19 DECEMBER 

Zaterdag 19 december tussen 9.00 uur en 12.00 uur kan 

het papier worden ingeleverd bij de containers nabij het 

sportpark! Vriendelijk verzoek: 

De containers staan er, echter zonder medewerkers. 

Deponeer het papier zelf in de container, zover mogelijk 

naar voren! Bij voorbaat dank! 
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Door de aanhouden Corona besmettingen en maatregelen zal het 

jullie niet verbazen dat wij niet anders kunnen dan de carnavals 

activiteiten af te lassen. 

We willen tzt kijken of er voor de kinderen nog iets georganiseerd 

mag worden. 

Ook zijn we nog steeds in afwachting van een mogelijkheid om jul-

lie onze raad te presenteren en ook de dansmarietjes de gelegen-

heid te geven hun dans aan jullie te tonen. 

Zodra dat kan horen jullie het! 

 

Wat we WEL gaan doen is dit jaar weer de Tuskrant maken en rondbrengen! 

Zo kunnen we allemaal nog terugkijken naar de afgelopen carnaval en vooruit kijken naar 

de toekomst!  Om onze trouwe adverteerders een hart onder de riem te steken, zullen we 

alle advertenties plaatsen zonder kosten! 

 

Wordt vervolgd!           Cstt  
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Wat zijn de kleuren van Westerbeek ? 
 

Het is een feit. De gemeenten Box-

meer, Mill en Sint Hubert, Sint An-

thonis en Cuijk gaan samenwerken, 

gaan één bestuur vormen en wel on-

der de naam: Land van Cuijk (LvC) 

Als  Liberaal LVC  gaan wij deelne-

men aan de komende verkiezingen. 

Voor ons als politieke partij is het 

van belang dat élke gemeente, élke kern,  goed vertegenwoordigd is in de nieuwe gemeen-

te Land van Cuijk.  In onze visie staat namelijk  letterlijk opgetekend:   

‘Wij verwachten dat onze actieve leden geworteld zijn in de samenleving. Wij voe-

len ons van nature betrokken bij alles wat in onze samenleving speelt. We willen de af-

stand  tussen politiek en inwoners verkleinen. Onze politiek gaat om het willen horen en 

zien van mensen. Jong en oud voorzien ons zo van informatie waarmee we een respectvol-

le, sociaal-liberale samenleving willen creëren. Dát is onze uitdaging, want we zijn alle-

maal anders, maar wel gelijkwaardig !’ 

Begrijpt u dat we daarom een beroep op u doen via Het Dorpsjournaal? Wat is belangrijk 

om te koesteren? Wat zou u in willen brengen ? Dat weet u als beste ! 

Wij hebben uw inbreng, visie nodig om een zo breed mogelijk gedragen partij te zijn. We 

zijn niet links, niet rechts. We willen in het Land van Cuijk  met een gezond stukje ver-

stand de onderwerpen te lijf. Wij kennen geen partijpolitiek, wél argumentenpolitiek. We 

bespreken alle onderwerpen binnen  de partij en komen er altijd uit doordat we dat op een 

open, democratische en respectvolle manier doen.  

We zeggen als leden van Liberaal LVC wel eens tegen elkaar dat we vooral opvallen door 

de manier van politiek bedrijven. Mogelijk is dat de reden dat we nu al zoveel leden 

mogen hebben. Een grote, kleurrijke achterban is belangrijk om de juiste politiek te kun-

nen bedrijven. Onze leden komen nu vooral uit Cuijk en Grave waar we reeds afdelingen 

hebben. In de nieuwe gemeente Land van Cuijk willen wij natuurlijk dat ook de gemeen-

ten Mill en Sint Hubert, Boxmeer en Sint Anthonis sterk vertegenwoordigd zijn. 

‘Argumentenpolitiek als basis om tot besluiten te komen. We ‘strijden’ met open vi-

zier en respect voor andere partijen. Wij zijn geïnteresseerd in ieders mening en staan 

open voor alle argumenten zodat we voor onze inwoners de meest zuivere besluiten kun-

nen nemen. 

Wat zijn de kleuren van Westerbeek? Wilt u meedenken, meedoen? Mogen wij kennis met 

u maken om ervoor te zorgen dat de inwoners van Westerbeek hun inbreng blijven behou-

den? Het klinkt misschien vreemd maar wij zijn in feite niet zo zeer op zoek  naar mensen 

die geïnteresseerd zijn in politiek maar vooral mensen die de samenleving koesteren, het 

belang ervan inzien en een bijdrage willen leveren aan een gemeenschap waarin iedereen 

een fijn leven mag hebben. 

 

Wilt u een keer sfeer proeven en een fractieberaad bijwonen ? Misschien een cursus ge-

meentepolitiek volgen die wij gratis verzorgen? Kennis maken? Onze website bezoeken 

www.liberaal-lvc.nl ? Mailen info@liberaal-lvc.nl ? U mag mij ook gewoon bellen: 06-

23411107 of mailen lieshaps@gmail.com 

 

    Liesbeth van Heeswijk (fractievoorzitter Liberaal LVC) 
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Beste mensen uit Oploo en Westerbeek, 

   

Volleybalclub VCP wil ook dit jaar Oudejaarsavond gezellig maken 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/Judith Versleij-

en, Deken Schmerlingstraat 14 5841 AN OPLOO/ Bertie van Kempen, Schepers-

straat 1, 5843 AR WESTERBEEK 

 

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 bestelling en wenst u 

 Fijne Feestdagen toe.  



 

 

 

JAARGANG 49 NO 52  PAGINA 5 DORPSJOURNAAL 

NIEUWSBRIEF 
Informatie of vragen via: secretariaat@samen1westerbeek.nl 

Website: www.samne1westerbeek.nl   

Lieve mensen, 

 

Wat een jaar hebben we achter de rug! 

Een jaar waarin we 22 weken, noodgedwongen, helemaal gesloten 

zijn geweest met het café en 19 weken open mochten met een he-

leboel regels en een beperkt aantal mensen, en alles op anderhal-

ve meter afstand.... 

Geen nablussen met Pasen, 

geen Battle of the bands, 

geen kermis en helemaal geen feestjes van persoonlijke 

aard.....Dit hebben wij allemaal enorm gemist! Maar ook de 

gazonmaaierrace waar wij elk jaar onze bijdrage leveren heb-

ben we gemist! 

Voor ons gevoel hebben we een jaar stil gestaan... 

Gelukkig mochten we wel onze friet blijven bakken met ons 

team en daar werd (en wordt nog steeds) heel veel gebruik 

van gemaakt door jullie! Natuurlijk zijn wij daar heel erg blij mee!!! 

Wij hopen dat 2021 een beter jaar wordt voor iedereen en dat we jullie weer bij ons in het café mo-

gen verwelkomen voor een drankje en een hapje en een hoop gezelligheid!! 

 

Namens het hele team van café/Cafetaria DINGES 

wensen wij iedereen mooie kerstdagen  

en een heel gezond en vooral gezellig 2021!!! 
Met vriendelijke groet, 

Marie-José Krebbers, Café Dinges Westerbeek  

Schri j f  mee met  het  Groot  Dictee  van Sint  Anthonis  
Het Groot Dictee van de Nederlandse taal komt al een tijd niet meer op tele-

visie maar in Sint Anthonis blijft het een mooie, jaarlijkse traditie: het Groot 

Dictee van Sint Anthonis. 

Omdat het vanwege Corona dit jaar niet mogelijk is taalliefhebbers fysiek bij 

elkaar te laten komen, is er voor gekozen het dictee als podcast op te nemen. 

Op deze manier kunnen taalliefhebbers toch hun kennis van de Nederlandse 

taal en spelling testen én genieten van de met zorg samengestelde dictee-

tekst met een lokaal tintje. Ook voor deze editie heeft Piet Vloet een tekst geschreven. Deze draagt 

als titel ‘Geplaveid Wanroij’ en beschrijft de perikelen rond het onderhoud van de N602. 

De podcast van het Dictee is voorgelezen door Piet Verhoeven en is te vinden op de website van Bi-

blioPlus. Het nakijken van de tekst is dit jaar een doe-het-zelfklus. Winnaars en verliezers zijn er 

dan ook niet. De felbegeerde IBIS trofee blijft een jaartje in de kast. Wel worden onder de deelne-

mers van het Groot Dictee van Sint Anthonis 2020 twee taalboeken verloot. Schrijf je ook mee? Je 

vindt meer informatie en het dictee op www.bibliplus.nl/dictee. 

Word lid en steun daarmee u o.a. 

Feest 100 jaar Westerbeek 
Aanmeldformulier: https://www.samen1westerbeek.nl/dorpscooperatie/ 

of vraag er een aan via secretariaat@samen1westerbeek.nl 

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


 

 

 

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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