
 

 

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. 3   15 jan- 21 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 

2de Zondag door het jaar 

Zaterdag: 14 januari 19.00 uur: Eucharistieviering in Wester-

beek. 

Int. Toon Egelmeers 

Int. Mina Cuijpers - Jonkers 

Lector: Hennie van Wanroij 

 

3de Zondag door het jaar. 

Weekend 21/22 januari: geen viering in Westerbeek. 

Wij willen u allen bedanken 

voor uw jarenlange steun 

aan onze stichting, stichting 

Be4all.  

Mede door uw steun hebben 

we een schitterend project 

kunnen neerzetten in sa-

menwerking met ARDI in 

het oosten van Uganda. 

Na 12,5 jaar is dan nu echt 

de tijd aangebroken om ARDI los te laten zodat zij op eigen benen 

verder kunnen gaan. Dat houdt in dat onze stichting per  

10 januari 2023 officieel zal worden opgeheven.  

U kunt onze uitgebreide laatste nieuwsbrief met een dankwoord 

van zowel Hetty, onze voorzitter, als Joseph, de directeur van AR-

DI lezen onder het kopje van het dorpsjournaal lezen op S1W 

 

Nogmaals hartelijk dank voor uw jarenlange steun en de allerbes-

te wensen voor het nieuwe jaar. 

 Warme groet,Bestuur Be4all  

Kind regards, 

Hetty Beckers 

OUD PAPIER DONDERDAG 12 JANUARI 

Donderdag 12 januari tussen 16.00 uur en 

19.00 uur kan het papier worden ingeleverd 

in/bij de containers nabij het sportpark! 

Medewerkers: vv. Westerbeekse Boys 
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Hallo JOW-leden, 
 

Vrijdag 13 januari staat er weer een superleuke activiteit ge-

pland voor jullie.  

We vertrekken om 18.30 uur vanaf het plein met auto's. 

Vertel jullie ouders dat we iets later dan normaal terug zijn, ui-

terlijk 21.30 uur. 

De dresscode voor deze avond is 'WIT'.  

Als het goed is, heb je je al afgemeld voor deze avond als je ver-

hinderd bent. 

 

Groetjes en tot vrijdag, de leiding. 

Uitnodiging        Boezel-

pronkzitting 
 

Graag willen we jullie uitnodigen voor de Boezelpronkzitting op zon-

dagmiddag 22 januari in gemeenschapshuis De Schans. 

Het thema is: De Boezels in het spookhuis. 

Als de kinderen het leuk vinden mogen ze verkleed ko-

men. De deuren zijn om 13.00 uur geopend. Aanvang pronkzitting 13.30 uur. 

Entree: tot en met 12 jaar gratis, vanaf 13 jaar € 2,00. 

We hopen er weer een gezellige middag met een gevarieerd programma van 

te maken. Wil je graag meedoen (kinderen groep 3 t/m 8 van de basisschool), 

maar heb je je nog niet opgegeven, dit kan nog tot 13 januari via onze website 

www.deboezels.nl 

 

Groetjes de Boezelleiding 

 

 

Jeugdprins en jeugdprinses 2023 
                                           

Ook benieuwd wie het zullen worden?                  

Kom dan kijken naar de onthulling van de jeugdprins en jeugdprinses van Westerbeek tij-

dens de boezelpronkzitting op zondagmiddag 22 januari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tusstèkers en  

Tusstèkerinnekes Tas op !!!!!!!!!!!!! 
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              Kom Bij Ons-Westerbeek 
 

Beste KBO-leden 

 

Woensdag 11 januari organiseert  CS. “De Twisse Tusstèkers” weer de 

pronkzitting.  

Na twee jaren corona, kunnen we weer ge-

nieten. 

Ze beloven weer een mooie show neer te zetten, met veel gezel-

ligheid. 

 

KBO-LEDEN........vergeet u niet de uitnodiging, die in het blad 

‘ONS’ zat, mee te nemen. 

Als er nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met Paul v.d. 

Zanden, mobiel: 06 28365920 . 

PRONKZITTINGEN 
 

 

 

 

Afgelopen woensdag hebben we in de Schans 

kaartverkoop gehad voor de pronkzittingen! 

Er zijn al veel kaarten verkocht! 

Wil jij er ook bij zijn!!? 

Voor de 14 ,20 èn 21 januari zijn er nog kaarten. 

Je kan ze bestellen/ophalen bij Bea, van Haan-

delstraat 19. Je mag haar ook appen op 06 47 05 

06 24 

 

Tas op en tot bij de Pronkzittingen!  

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Donderdag 12  januari  16 .00  uur -19 .00  uur :  

oud papier  voetbalvereniging  

 
29-1-2023 11:00 12:00 SV DWSH'18 4 Westerbeekse Boys 1 WILBERTOORD 

5-2-2023 10:30 11:30 Excellent 3 Westerbeekse Boys 1 OPLOO 

12-2-2023 09:45 10:30 Westerbeekse Boys 1 Elsendorp 2 WESTERBEEK 

5-3-2023 11:00 12:00 Boekel Sport 6 Westerbeekse Boys 1 BOEKEL 

12-3-2023 09:45 10:30 Westerbeekse Boys 1 Volkel 6 WESTERBEEK 

19-3-2023 09:00 10:00 DSV 3 Westerbeekse Boys 1 LEDEACKER 

26-3-2023 09:45 10:30 Westerbeekse Boys 1 Venhorst 4 WESTERBEEK 

2-4-2023 09:00 10:00 Gemert 6 Westerbeekse Boys 1 GEMERT 

16-4-2023 09:45 10:30 Westerbeekse Boys 1 SV DWSH'18 4 WESTERBEEK 

23-4-2023 09:45 10:30 Westerbeekse Boys 1 Handel 5 WESTERBEEK 

14-5-2023 09:45 10:30 Westerbeekse Boys 1 Menos 2 WESTERBEEK 

21-5-2023 10:00 11:00 Fiducia 2 Westerbeekse Boys 1 DE RIPS 
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wo 11 jan  "Samen eten" bij Dinges 

wo 11 jan Pronkzitting KBO 

do 12 jan Inzameling OUD PAPIER 

vr 13 jan JOW 

za 14 jan Pronkzitting 

vr 20 jan Pronkzitting 

za 21 jan Pronkzitting 

zo 22 jan Pronkzitting ‘De Boezels’ 

wo 8 feb  "Samen eten" bij Dinges 

*do 9 feb Inzameling OUD PAPIER 

ma 13 feb Kwartaaloverleg S1W 

*vr-ma 17-20 feb Carnaval 

vr 24 feb JOW 

*wo 8 mrt  "Samen eten" bij Dinges 

*do 9 mrt Inzameling OUD PAPIER 

vr 17 mrt JOW 

*ma 13 mrt Bestuursvergadering S1W 

*do 16 mrt Jaarvergadering S1W 

*do 6 apr Inzameling OUD PAPIER 

*wo 19 apr "Samen eten" bij Dinges 

*do 4 mei Inzameling OUD PAPIER 

vr 12 mei JOW 

*wo 17 mei "Samen eten" bij Dinges 

*do 1 jun Inzameling OUD PAPIER 

vr/za 2/3 jun JOW 

*zo 4 jun JOW Battle 

*wo 14 jun "Samen eten" bij Dinges 

*do 29 jun Inzameling OUD PAPIER 

*wo 12 jul "Samen eten" bij Dinges  

vr 7 jul JOW 

*do 27 jul Inzameling OUD PAPIER 

*do 24 aug Inzameling OUD PAPIER 

*do 21 sep Inzameling OUD PAPIER 

*do 19 okt Inzameling OUD PAPIER 

Brabant gaat voor NUL! 

Alle weggebruikers hebben verschillende bestemmingen, maar 1 overeenkomstig doel: vei-

lig thuiskomen. Hier ben je niet alleen zelf verantwoordelijk voor, je bent ook afhankelijk 

van andere weggebruikers. Want als iedereen zich bewust zou zijn van hun rol in het ver-

keer, komen we allemaal veilig thuis. 

In de Provincie Noord-Brabant willen we dat iedere weggebruiker zich bewust wordt van 

zijn of haar rol in het verkeer en daarom start de verkeersveiligheidscampagne ‘Brabant 

gaat voor NUL verkeersslachtoffers. Jouw actie telt.’. De campagne zet jou als burger cen-

traal en vraagt welke acties jij onderneemt om NUL verkeersslachtoffers te realiseren. On-

der het motto ‘Jouw actie telt’ word je gemotiveerd om zelf in actie te komen voor een veili-

gere deelname aan het verkeer. 

Op de site ’brabantgaatvoornul.nl’  vind je  tips en informatie hoe jij kan bijdragen aan een 

verkeersveiliger Brabant.  Daarnaast zijn we benieuwd naar jouw acties en kan je zien hoe 

je je kan aansluiten bij landelijke campagnes zoals Mono en Aan in het donker. 

Jouw actie telt, want hiermee draag jij een steentje bij aan dat gezamenlijke doel: 

NUL verkeersslachtoffers in Brabant. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


