
 

 

• 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 

Adventsactie 2020 

Project Akkers voor ontheemde 

gezinnen in 

Democratische Republiek Congo. 

 

KERSTTIJD 

 

Alle publieke vieringen van de Parochie zijn op Kerst-

avond geannuleerd. 

De Nachtmis op 24 december om 21.00 uur zal vanuit 

St. Anthonis via livestream worden uitgezonden. 

(https://youtu.be/Ca1nmm5yJzM)  

 

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. 

 

Feest van de H. Familie 

Zondag 27 december: geen viering in Westerbeek. 

 

Hoogfeest van de openbaring des Heren (Driekoningen) 

Weekend 2/3 januari: geen viering in Westerbeek. 

OP WEG NAAR KERSTMIS . . . . . .  

Wij wensen iedereen 

prettige en gezonde 

Kerstdagen 
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Leliebollen te koop 
 

Aanstaande donderdag, 24 december, 

op het Peelplein. 

Tussen 13.00 uur en 16.30 uur. 

Per zak (plm 20 bollen) € 2,00 

Jack, Jesper, Remon, Renzo en Swen 

BASISSCHOOL ‘DE ZONNEWIJZER’ 



 

 

In 2021 …………Lid worden en daarmee o.a. organi-
satie 100 jaar Westerbeek steunen. 

Aanmeldformulier: 
https://www.samen1westerbeek.nl/

dorpsscoöperatie/ 
of vraag er een aan via secretari-

aat@samen1westerbeek.nl 
 

PROJECT SPEELTUIN ’T HEITJE 
Initiatiefnemers gefeliciteerd! Project ’t Heitje is geselec-
teerd en toegelaten tot Kern met Pit editie 
2021. Met het project e hoopt men een actie-
ve speeltuin te realiseren die past in de bosrij-
ke omgeving, waar kinderen het hele jaar 
door terecht kunnen. ’t Heitje nog meer be-

trokken bij het dorp. Van Postcodeloterij heeft men een mooi bedrag toe-
gewezen gekregen. We kunnen in 2021 aan de gang! 
 

PROJECT KRUISBEELD 
Initiatiefnemers gefeliciteerd! Het initiatief Project kruis-
beeld Westerbeek is toegelaten tot Kern met Pit editie 
2021. Wij zullen jullie vanuit ons adviesteam KNHM Noord-
Brabant bijstaan om jullie project te realiseren. Van ge-
meente Sint Anthonis hebben wij een subsidiebedrag toe-
gewezen gekregen.  
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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 heleboel regels 

en een beperkt aantal mensen, en alles op anderhalve meter afstand.... 

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! 

ONZE CAFETARIA TIJDENS DE FEESTDAGEN:  

Vrijdag 25 december: GESLOTEN 

Zaterdag 26 december: GESLOTEN 

Zondag 27 december: GEOPEND van 16.00 uur tot 20.00 uur 

Vrijdag 1 januari: GEOPEND van 16.00 uur tot 20.00 uur (alleen afhaal, de bezorgers 

zijn vrij) Zaterdag (2 jan) en zondag (3 jan) ook weer gewoon open!! 

Fijne dagen allemaal!    Berry en Marie-José en medewerkers 

WESTERBEEK EEN 

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


 

 

 

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 
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DE WENSBOOM IN 

SINT ANTHONIS 

 

Op de mooie Brink in hartje Sint Anthonis vind je 

naast de mooie, levende Kerststal een prachtige Wens-

boom. De organisatie van het BrinkEvent had de boom 

vorig jaar het eerst in het leven geroepen. Het werd 

een boom waar iedere inwoner van de Gemeente een 

wens kon doen voor een ander. Er werd goed gehoor 

gegeven aan deze oproep.  

‘Gelukkig voor ons als organisatie werd er niet gevraagd om een gele Porsche of een vakan-

tie naar Dubai. Het ging echt om een bloemetje voor de buurvrouw, een dinerbon of hulp bij 

tuin. Het waren echt zeer bescheiden wensen. Hiervan hebben we er een aantal uit kunnen 

laten komen. Zoals een mooie Kerstboom voor Willy en zijn vrienden bij de Merret in Sint 

Anthonis. Paul Cremers, had een prachtige boom uitgezocht, overhandigt en thuis gebracht 

bij de mannen. Ook bijenhotelkopen.nl heeft een prachtige boom van Cremers staan. Dit 

jaar hebben wij er voor gekozen om ons ‘wens-gebied’ uit te strekken tot de gehele regio 

Land van Cuijk. Mensen kunnen wensen inleveren bij onze Wensboominleverpunten of di-

gitaal sturen naar eefke@eefkepeeters.nl. We hebben een special gemaakt in Vita waarin 

alle ondernemers met hun uiting een bijdrage hebben geleverd aan de Wensboom. Ook heb-

ben we nog een aantal (anonieme) schenkingen gehad van € 25 of meer. Maar dat niet al-

leen, er worden ook producten aangeboden zoals zelfgebakken kruidkoeken of kant-en-

klare wensen zoals een ritje in een bijzondere Oldtimer of een natuurgeneeskundig consult 

voor jouw huisdier.  

We willen graag zoveel mogelijk wensen doen uitkomen, dan is een bos bloemen of een 

taart natuurlijk superleuk, maar bedenk ook gerust iets geks! Wij kijken er naar uit om 

juist die bijzondere, misschien vreemde verzoeken in vervulling te laten gaan! Een gele 

Porsche of tripje naar Dubai hoort daar niet bij, maar wat je wens ook is stuur hem gerust 

op. Op onze Facebookpagina van BrinkEvent vind je meer informatie.’ 

 

Kijk op Facebook.com/BrinkEventSintAnthonis 


