
 

 

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, 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  

• Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

• E-mail: fra.giesbers@gmail.com 

DORPSJOURNAAL 

51e jaargang  no. 49    4 dec- 10 dec 2022 

Colofon 

Het dorpsjournaal wordt uitgege-

ven door Dorpscoöperatie 

“Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretari-

aat@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 

kopij. 

Het dorpsjournaal wordt ook ge-

publiceerd 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 

Vieringen 

Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u naar de 

website: www.mmvdk.nl 

2e Zondag van de Advent 

Weekend 3/4 december: geen viering in Westerbeek 

 

3e Zondag van de Advent 

Zaterdag 10 december, 19.00 uur: Eucharistieviering 

Int. Overl. Ouders Hendriks/Vogelsangs Claessens 

      en overleden kinderen 

Int. Adriënne Latuni-Grijsbach 

 

Lector: Hennie van Wanroy 

Vrijdag 

2 december 

Kom Bij Ons-Westerbeek 
 
Beste KBOleden 
Voor de kerstviering van 
vrijdag 16 december, willen we graag de 
opgave tegemoet zien, i.v.m. Bestellin-
gen. 
Opgeve graag voor 5 december 2022 
Opgave inleveren bij Paul van Zanden 
mobiel: 06.28365920 
of mailen www.kbo.westerbeek   

ADVENTSACTIE 2022 
Op zondag 27 november start de Advent, een tijd waarin we ver-

wachtingsvol uitzien naar Kerstmis: de (weder)komst van onze 

Verlosser. Het is ook de periode waarin we onze steun geven en 

onze solidariteit aan hulpbehoevenden tonen. 

Het thema van de Adventsactie van dit jaar is: delen smaakt naar 

meer. Dit jaar willen we in de parochie Hos-

pice de Cocon ondersteunen met onze bij-

drage. De actie is voor het project dat er-

voor zorgt dat terminaal zieke mensen uit 

de wijde omgeving van Land van Cuijk de 

juiste zorg krijgen. U kunt dit project steunen door uw gave te de-

poneren in de collectebus achter in de kerk. U kunt uw gift ook 

overmaken op het rekeningnummer van de parochie, 

NL65RABO0155948598 t.n.v. Parochie Maria, Moeder van de 

Kerk , met vermelding Adventsactie 2022. 

De Actie loopt van 27 november tot en met 24 december. 



 

 

 

JAARGANG 51 NO 49  PAGINA 3 DORPSJOURNAAL  

"Salon Je Schoonheid" geopend  
 

 

Sinds 1 november ben ik ge-

start met mijn schoonheids-

salon in Westerbeek. 

Zo leuk dat ik inmiddels al 

een aantal vrouwen heb mo-

gen ontvangen voor een be-

handeling. 

Zowel voor een schoonheids-

behandeling als voor het 

aanbrengen van permanen-

te wenkbrauwen en eyeli-

ner. 

Ben jij toe aan een ontspan-

nen gezichts-behandeling èn 

dat nog voor de feestda-

gen??  Maak dan nu een af-

spraak bij  

Jol Mattijssen, mob. 06 1204 8455. 

Of kijk op www.salonjeschoonheid.nl  

Ik hoop je binnenkort te mogen ontvangen bij 

"Salon Je Schoonheid", Veldweg 1 in Westerbeek. 

 "Salon Je Schoonheid" 

in Westerbeek   

MANDARIJNEN-

ACTIE 
 

Zaterdag 10 december vanaf 9.30 

uur komen leden van voetbalvere-

niging Westerbeekse Boys bij u 

aan de deur voor de jaarlijkse 

mandarijnenactie. 

 

Goed voor uw gezondheid en goed 

voor de club! 
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Afvalkalender  

ook dit  jaar  

digitaal  
 

Gemeente Land van Cu-

ijk vindt het belangrijk om haar inwoners juist 

en effectief te informeren. Door informatie digi-

taal te verspreiden kan de gemeente snel inspe-

len op actualiteiten. De afvalkalender is daarom 

ook dit jaar alleen digitaal beschikbaar. Op deze 

manier weten de inwoners altijd wat de juiste 

inzameldag van het afval is, ook als het is een 

keer anders is dan normaal. De papieren afval-

kalender is al snel niet meer actueel als een op-

haaldag wijzigt. Het is daarnaast kostenbespa-

rend en ook nog eens duurzaam omdat het pa-

pier en transport voorkomt. De afvalkalender 

voor 2023 is vanaf halverwege december beschik-

baar via de website en DeAfvalApp. 

 

DIT MAG U 

NIET MISSEN! 
 

Nu verkrijgbaar: de video-opname van SHOWTIME. 

Bestellen kan via admin@100jaarwesterbeek.nl  Of bij 

Toon Bardoel tel: 06-23782723 

Graag uw bestelling plaatsen voor 15 december a.s. 

Dan heeft u deze voor Kerst nog in huis! Kosten: € 15,00 

Op de USB- stick bevinden zich naast de filmbeelden, 

een uitgebreide fotoreportage alsmede diverse andere presentaties. 

Kortom: 

een prachtig naslagwerk van SHOWTIME 100 jaar Westerbeek! 

Ook dit jaar weer beschikbaar 

gesteld door WOW-ballonnen uit 

Westerbeek! 

Hartelijk dank namens 

‘de Zonnewijzer’ 
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 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Zat 3 dec 

 

S’beek 

 

JO19-1 

JO17-1 

JO17-2 

JO15-1 

JO15-2 

JO13-1 

JO11-1 

JO10-1 

JO9-1 

JO9-2 

JO9-3 

JO8-1 

JO7-1 

JO7-2 

OSS'20 JO19-1 

SJVV JO17-1 

SVS/Excellent/WB JO17-2 

DEV-Arcen/RKDSO JO15-1 

Excellent/SVS/WB JO15-2 

Liessel JO13-2JM 

Excellent/SVS/WB JO11-1 

  

Vitesse'08 JO9-1 

Excellent/SVS/WB JO9-2 

Gemert JO9-5 

Excellent/SVS/WB JO8-1 

Toernooi bij DWSH'18 in Wilbertoord 

Toernooi bij Excellent in Oploo 

ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO19-1 

SVS/Excellent/WB JO17-1 

Vitesse'08 JO17-2JM 

Excellent/SVS/WB JO15-1 

Prinses Irene JO15-2JM 

Excellent/SVS/WB JO13-1 

SJO Maasduinen JO11-2JM 

  

SVS/Excellent/WB JO9-1 

Volharding JO9-2JM 

Excellent/SVS/WB JO9-3 

Leunen JO8-1 

  

  

15:15 

14:30 

14:30 

13:00 

12:30 

13:00 

10:30 

  

11:00 

10:30 

10:00 

09:30 

10:00 

09:30 

Handel 5 Westerbeekse Boys 1 6-4 

4-12-2022 09:45 10:30 Westerbeekse Boys 1 Fiducia 2 

11-12-2022 09:00 10:00 Menos 2 Westerbeekse Boys 1 

do 1 dec S1W vergadering dagelijks bestuur 

za 10 dec Mandarijnenactie vv. Westerb. Boys 

wo 14 dec “Samen eten” bij Café Dinges 

do 15 dec Kienen 

do 15 dec Oud papier inzameling 16.00-19.00 

vr 16 dec KBO Kerstviering 

vr 16 dec JOW 

vr 23 dec KERSTCONCERT Metropeelorkest 

di 27 dec KWIZZUT  ‘Jubileumeditie’ 

za 31 dec Oliebollenactie VCP (op bestelling) 

wo 4 jan Kaartverkoop Pronkzittingen 

za 7 jan Mandarijnenactie vv. Westerb. Boys 

za 7 jan Feestavond ‘KWIZZUT’ 

wo 11 jan Pronkzitting KBO 

vr 13 jan JOW 

za 14 jan Pronkzitting 

vr 20 jan Pronkzitting 

za 21 jan Pronkzitting 

zo 22 jan Pronkzitting ‘De Boezels’ 

vr 24 feb JOW 

vr 17 mrt JOW 

vr 12 mei JOW 

vr/za 2/3 jun JOW 

vr 7 jul JOW 

DeAfvalApp  

DeAfvalApp heeft meer voordelen dan de papieren afvalkalender dankzij handige functies. 

In DeAfvalApp staan de ophaaldata en via de app kun je herinneringen ontvangen, zodat je 

niet meer vergeet om je afval aan de weg te zetten. Ook krijg je een melding als een ophaal-

dag wijzigt. Dat is handig tijdens bijvoorbeeld gladheid en sneeuw. Daarnaast bevat de app 

informatie over het scheiden van afval en milieustraten. DeAfvalApp is te downloaden in 

de App Store (voor iPhone of iPad) of Google Play Store (voor mobiel of tablet). 

Website   

Naast DEAfvalApp staan de ophaaldagen en de afvalkalender ook op onze website 

www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalkalender. Je kan via de website de ophaaldagen koppe-

len aan je eigen agenda op je mobiele apparaat (iCal) of de kalender downloaden. Heb je 

vragen over het scheiden van afval, containerlocaties van oud papier en luiers en 

(mini)milieustraten kijk dan ook op de website voor meer informatie. 

Toch op papier?  

Wil je de afvalkalender 2023 liever op papier? Print dan de afvalkalender uit via de websi-

te. Dit kan vanaf halverwege december. Als dit niet lukt, bel 

ons dan via telefoonnummer 0485-854000 dan denken we 

met je mee voor een oplossing. In week 50 publiceren we al-

gemene informatie over afval en milieustraten op de ge-

meentepagina in de krant. Vanwege 20 verschillende routes 

in Land van Cuijk en Boekel is het niet mogelijk om de af-

valkalender ook op de gemeentepagina van de krant te pu-

bliceren. De routes zijn op postcode ingedeeld en door een kern of wijk lopen soms meerde-

re routes. 


