
 

 

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 

52e jaargang  no. 1   1 jan- 7 jan 2023 

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 

Octaaf van Kerstmis. 

Weekend 31 december/1 januari: geen viering in Westerbeek 

Vrijdag 

30 december 

Stef, Juup en Niels 

Toonen hebben weer 

netjes kaarsjes neerge-

zet op de oorlogsgra-

ven in Westerbeek, 

waar ook Omroep 

Land van Cuijk de jon-

gens gefilmd heeft.  

Daarna bij de oorlogs-

graven in Overloon 

ook kaarsjes geplaatst 

met nog vele andere 

kinderen en volwasse-

nen. 

BEDANKT 

Ons kerkje met de toren 

100 jaar geleden geboren 

Gebukt onder liefde en verdriet 

Maar steeds weer met wat moois in het verschiet 

Al 100 jaar bouwden we met plezier 

Een kerststalletje hier 

Na het inluiden van de klokken 

En het dwarrelen van de sneeuwvlokken 

Bij het ruisen van de wind 

Kijken we naar dit kleine kind 

We hebben het over vrede 

Maar is dit wel het heden 

Vertrouwen we op de goedheid van de mens 

En vrede op de wereld is onze wens 

Zullen we daar nu aan denken 

En ieder medemens een glimlach schenken 

En kijken vol goede trouw 

De VREDE begint bij JOU 

Willemien 
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 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 

Wij wensen iedereen veel liefde, geluk 

en gezondheid in het nieuwe jaar. 

HET DORPSJOURNAAL 

KBO           Wandelen en Fietsen 
 

Het fietsseizoen is afgesloten en start weer op 22 

maart 2023. 

In de wintermaanden wordt er gewandeld. 

De geïnteresseerden zijn welkom op woensdag 4 janu-

ari om 13.30 uur op het Peelplein. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 

Tien Voesten en Martien van den Oever. 
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BOEZELNIEUWS                                              

Zoals jullie weten komt de BOEZELPRONKZITTING er 

binnenkort weer aan, en wel op zondagmiddag 22 januari 2023, 

aanvang 13.30 uur in de schans.  

We hopen er weer een mooie middag van te maken met leuke 

optredens, maar daar hebben we wel jullie hulp voor nodig. 

Alle kinderen van groep 3 t/m groep 8 mogen meedoen.  

Je kunt je opgeven via onze website: www.deboezels.nl 

We willen de opgave uiterlijk 13 januari binnen hebben. 

Alvast veel inspiratie en voorpret!  

De Boezelleiding. 

NIEUWSBRIEF 
secretariaat@samen1westerbeek.nl 
www.samen1westerbeek.nl 

 

In de gemeente Land van Cuijk is WIU een digitale overzichtskaart van 
werkzaamheden. Deze kaart geeft een goed overzicht van wat er de komende jaren staat 
te gebeuren aan grotere ingrepen in de openbare ruimte.  
De link naar de website www.onslandvancuijk.nl / tabblad WIU 
Net als andere wijk- en dorpsraden is S1W nu aan zet. S1W heeft een lijst ontvangen 
waarin de wensen- en knelpunten kunnen worden aangeven.   
De ingediende gegevens worden opgenomen in de WK-lijst. 
Belangrijk is dat de WK-lijst voor 15 januari 2023 ingevuld bij de gemeente is 
ingediend. 

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 

*zo 4 jun JOW Battle 

Kaartverkoop pronkzittingen 4 januari 19.00 uur De Schans 
Op woensdag 4 januari begint om 19:00 uur de kaartverkoop voor de Pronkzittingen 2023 

die gehouden worden op 14, 20 en 21 januari in de Plaggehut in Westerbeek. 

Alle artiesten zijn druk bezig met de voorbereidingen voor deze avonden die weer met veel 

humor en lachwerk gevuld zijn en nog veel meer!!. 

Op 1 van deze avonden zal bekend gemaakt worden wie op Carnavalsdinsdag in het onoffi-

ciële huwelijksbootje stappen en als eerste aan de boeremoes met worst mogen beginnen. 

Ook zal er iemand in het zonnetje gezet worden die al veel voor ons dorp gedaan heeft en 

daarom geëerd wordt met de titel Ere Tusstèker(in) van het jaar 2023. 

Dus zorg dat ook jij een kaartje weet te bemachtigen voor een van deze mooie avonden om 

samen met ons prinsenpaar prins Berry d'n 1e en z'n prinses Marie-José naar een geweldi-

ge pronkzitting te gaan kijken. 

Di joar goan we knalle 

Want we doen ut mi z’n alle 
Tas Op!!  

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