48e jaargang no. 10

3 mrt - 9 mrt 2019

DORPSJOURNAAL
 Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur.
 E-mail: fra.giesbers@gmail.com

Colofon
Het dorpsjournaal wordt uitgegeven door Dorpscoöperatie
“Samen1Westerbeek”
Informatie:
secretariaat@samen1Westerbeek.nl
Kopij inleveren:
Vóór zondag 19:00 uur
Via emailadres:
fra.giesbers@gmail.com
Het dorpsjournaal is een mededelingenblad 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 gepubliceerd op www.kbo-westerbeek.nl
en www.s1w.nl
Kosten voor plaatsing van advertenties 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 bankrekeningnummer:
NL35RABO0140220879 t.n.v. S1W

Bezoek-/Postadres PMMvdK:
Lepelstraat 13a 5845 BK
SINT ANTHONIS Tel.nr.: 471246
www.parochiemariamoedervandekerk.nl
E-mail: info@parochiemariamoedervandekerk.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

Zie voor alle diensten in de parochie: www.parochiemariamoedervandekerk.nl

8e Zondag door het jaar
Weekeinde 2/3 maart: geen viering in Westerbeek
Woensdag 5 maart: Aswoensdag, met askruisje
09.00 uur: Kerk Oploo
18.30 uur: Kerk Overloon
1e Zondag van de vasten
Zaterdag 9 maart 19.00 uur: Eucharistieviering
Jaarget. Cisca van Densen – Cremers
Int. Overleden Ouders Derkx – Cremers
Int. Overleden Fam. van Lankveld en broer Piet
Lector: Hennie van Wanroij

Beste parochianen,
uw deelparochieraad heeft Actie
Kerkbalans 2019 opgestart en het thema
van deze actie is:

‘Geef voor je kerk’.

Een bijdrage kunt u overmaken naar de
rekening van ONZE kerk en wel naar
rekeningnummer:
NL12RABO0140290745 P arochie M aria, moeder van de
Kerk t.n.v. H. Hart van Jezus Westerbeek o.v.v. Kerkbalans
2019.
Hartelijk bedankt!!
Deelparochieraad Heilig Hart van Jezus Westerbeek
We staan aan het begin van een
mooie carnavalsweek! Daarom
hier wat huishoudelijke mededelingen... Tijdens de optocht zullen
er langs de route een dixi, plaszuil
en afvalbakken geplaatst worden.
Woensdag zal ons prinsenpaar en
CSTT (met hulptroepen), de route
nalopen en de nog resterende
rommel opruimen. Bij de boerenbruiloft begint het programma om 16:00. De zaal is open vanaf
15:30. We willen iedereen een geweldige carnaval toewensen!
Tas op!
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‘t is goed!

Jo Cornelissen
echtgenoot van
Maria Cornelissen-Jacobs
*Leunen, 27 juni 1930

Sint Anthonis, 18 februari 2019

Op vrijdag 22 februari vond de afscheidsdienst plaats in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
De opbrengst van de collecte komt ten goede aan de dagbesteding Tante Sjaan in
Sint Anthonis.
Wij wensen de families Cornelissen en Jacobs heel veel sterkte in deze ongetwijfeld moeilijke
tijd!
Correspondentieadres: Paulusstraat 1, app. 1.62, 5845 DZ Sint Anthonis

20 FEBRUARI 2019
TROTSE PAPA EN MAMA
PAUL EN JOLIJN DE KLEIJNE
BEEKSTRAAT 32, 5843 AK WESTERBEEK

Van harte gefeliciteerd!

Zaterdag 16 maart High Tea
Ook dit jaar willen wij, de boezels, weer een High Tea organiseren met de
KBO. Geen lid van de KBO maar wel Abraham of Sarah gezien, ook dan
ben je van harte welkom.
Ook opa’s en oma’s van onze boezelkinderen zijn
van harte welkom.
Aanvangstijd is 9.30 uur en het duurt tot 11.30 uur. Locatie: de
Schans. Je kunt je opgeven voor de High Tea tot 13 maart bij:
Wilmie Kurvers tel.nr. 06-28204631 of via de boezelmail: secretariaat@deboezels.nl of
Maria van den Oever, tel.nr. 0485-384236.
Wij hopen er een gezellige ochtend van te gaan maken.
Boezels en Boezelleiding
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NIEUWSBRIEF 2019
secretariaat@samen1westerbeek.nl /
www.s1w.nl

JAARVERGADERING
Samen 1 Westerbeek
Donderdag 21 maart 2019
20:00 uur De Schans
WONINGBOUW IN WESTERBEEK!
Er komen volop mogelijkheden voor een woning of woningbouw.
Kant en klare woning kopen of huren, uw wensen verwerken in
de nieuwbouw, nieuwe woning casco opleveren en zelf afbouwen,
enz. Blijf ons volgen, want er komt een informatieavond over
woningbouw.

LANDELIJKE
OPSCHOONDAG.
Meehelpen!?
Meld je aan en kom op deze zaterdag 23 maart
om 9:30 uur naar het Peelplein en maak samen
met jeugdleden van De Boezels en S1W een stukje Westerbeek schoon.
Niks nieuws
als we u vertellen dat er op 20
maart a.s. verkiezingen zijn voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. En niks nieuws als we u vertellen dat de leden van de Provinciale Staten de leden van de 1e Kamer kiezen. En dat de 1e kamer zich als laatste over een Wetsvoorstel
buigt en zij een Wetsvoorstel kunnen aannemen of verwerpen. Best belangrijk dus om op
20 maart a.s. te gaan stemmen, maar op welke partij ? Twee partijen die wij ook in Sint
Anthonis kennen doen mee aan deze Provinciale verkiezingen, namelijk de VVD en het
CDA. Wie óók meedoet dat is 50 plus. De partij die opkomt voor de belangen van alle Ouderen ! En dat is wat wij belangrijk vinden,….”Opkomen voor de belangen van alle Ouderen”. Daarom heeft de Seniorenraad Gemeente Sint Anthonis (alwaar alle 7 KBO’s uit onze
gemeente vertegenwoordigd zijn) aan 50 plus gevraagd om op 13 maart naar Ledeacker te
komen om haar programma- en haar speerpunten aan ons uit te leggen. Kom daarom op 13
maart a.s. naar het Dorpshuis in Ledeacker (adres: Stippent 2A). U bent van harte welkom
en de deur is open vanaf 14.00 uur en aanvang is 14.30 uur. De toegang is geheel gratis en
u wordt ruimschoots in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Een sterke Ouderenpartij in onze Provincie kan opkomen voor de belangen van de Ouderen. Belangen die al
veel te lang door de Overheid in den Haag niet serieus worden genomen.

Voel u welkom, maar niet verplicht !
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Carnavals-kinderoptocht
Zondag
3 MAART 2019
Opstellen van enkelingen en loopgroep(en)in de Koehardstraat;
Opstellen van de wagens wederom via de Nieuweweg
in het onverhard gedeelte van de Koehardstraat, dus niet via de Beekstraat langs het voetbalveld.
Plaats de wagens aan de rechterkant van de weg, waardoor de linkerkant van de weg vrij blijft.
Volg hier de aanwijzingen van de verkeerregelaars Tjeu, Paul en Tiny op!
Bestuurders van voertuigen en deelnemers absoluut geen alcohol.
De optochtcommissie en carnavalsstichting “De Twisse Tusstèkers“,
kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen
aan deelnemers en publiek voor, tijdens en na de optocht.
Voor het opstellen van loopgroepen en wagens, graag aanwezig zijn om 9.30 uur.
Optocht begint om 10.00 uur.
Iedereen die deelneemt aan de optocht kan inschrijven tot zaterdag 2 maart 14.00 uur.
Opgave voor de optocht bij Tiny Weerts, per email: cstt-optochtcommissie@ziggo.nl
Het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend retour naar Tiny Weerts.
Graag bij opgave de namen van de kinderen t/m 12 jaar vermelden. En natuurlijk even aangeven
wat je uitbeeldt/voorstelt als eenling, duo, loopgroep of wagen.

Kort verslag AJV 2018-2019 KBO-Westerbeek
Op vrijdag 22 februari heeft de jaarlijkse vergadering van
KBO-Westerbeek plaatsgevonden.
Vanwege het overlijden van een van onze leden en de crematie op dezelfde dag was een aantal leden niet aanwezig. Op de agenda de vaste jaarlijkse items, het jaarverslag 2018, de financiële verantwoording en de plannen
voor 2019. Na een moment van stilte ter nagedachtenis
aan de overledenen -Annie de Jong, Toon Egelmeers en Jo
Cornelissen- van het afgelopen jaar, opende de voorzitter
Theo Beckers de vergadering.
Na het jaarverslag van de secretaris, gevolgd door het financiële verslag en het verslag van de kascontrole commissie, waren de officiële zaken afgehandeld. Jakob werd bedankt als lid van de kascontrolecommissie. Ingo Oldenkamp en Marlies Oberije vormen volgend jaar de kascontrolecommissie.
Voor dit jaar waren Jeroen de Jong en Maria van den Oever aftredend en herkiesbaar. Er waren
geen tegenkandidaten en beiden werden met luid applaus opnieuw gekozen.
Tijdens deze jaarvergadering hebben we kunnen geniet van de muzikale ondersteuning van Wiel
van Loosbroek.
Na de pauze werden de komende activiteiten besproken en werd door Marieke Brands van fysiopraktijk Corsten uit Sint Anthonis een voorlichting gegeven over valpreventie en de mogelijkheden
om een cursus te volgen. Jammer dat de subsidieaanvraag al bijna een jaar bij de gemeente ligt.
Daar gaat onze seniorenraad zich verder voor inspannen. Hoe minder ouderen er vallen, hoeveel
minder ziektekosten en hoe beter de kwaliteit van leven.
Bij de mededelingen werd alvast een voorschot genomen op de jaarlijkse busreis, deze keer naar
Teuge, een bloemschikmiddag i.p.v. de creamiddag. Verder de plannen voor een compleet kerstdiner
(eigen bijdragen max € 10,00) kregen de goedkeuring van de meerderheid. We kijken nog of de voorkeur op de vrijdag- of zaterdagmiddag valt.
Al met al staat de KBO-Westerbeek naast de vaste (wekelijkse) activiteiten weer bol van energie.
Bent u 50+, u bent welkom als lid, donateur etc. U steunt daarmee de activiteiten voor onze “vitale
ouderen” in Westerbeek.
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DAPHNE GEERTS
SUCCESVOL IN EWIJK
Zondag 17 februari kwam Daphne Geerts met
haar paard Alfa’s Black Boy aan start op een
dressuurwedstrijd in het Gelderse Ewijk.
Dit duo was succesvol door de klasse Z2 op hun
naam te schrijven.

Voetbalvereniging Westerbeekse Boys
2/3 mrt
Zat. 9 mrt
S’beek
S’beek
Datum
10-03-2019
17-03-2019
24-03-2019
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Merselo 2—Westerbeekse Boys 1
DSV 8 – Westerbeekse Boys 1
Geen wedstrijden ivm Carnaval

4-0
3-3

JO19-1 SVS/Excellent/WB JO19-1
JO11-1 SVS/Excellent/WB JO11-1G
Wedstrijd
Olympia’18 7 – Westerbeekse Boys 1
Westerbeekse Boys 1 – vv Holthees 2
Volharding 4 – Westerbeekse Boys 1

Festilent JO19-1
SES JO11-1
Aanwezig
Aanvang
11:00
12:00
09:45
10:30
11:00
12:00

1 mrt
2 mrt
3 mrt
3 mrt
3 mrt
4 mrt
4 mrt
5 mrt
5 mrt
6 mrt
9 mrt
13 mrt
16 mrt
16 mrt
20 mrt
21 mrt
23 mrt
30 mrt
31 mrt
5 apr
5 apr
7 apr

Sleuteloverdracht Gem. CV-en
Aowievebal CSTT
Kienderoptocht CSTT
Optocht St. Tunnis
Jeugdavond 12-18 jaar CSTT
Snotneuzenbal CSTT
Groot Tusstèkersbal CSTT
Boerenbruiloft CSTT
Tuscrematiebal CSTT
Herringschelle CSTT
JOW
‘Samen eten’ bij Dinges
Oud papier-actie
High Tea ‘De Boezels’/KBO
Kienen KBO
Algemene Jaarvergadering S1W
Landelijke Opschoondag
toneel Toneelgroep Westerbeek
toneel Toneelgroep Westerbeek
JOW
toneel Toneelgroep Westerbeek
Gemeentelijk Solistenconcours
In De Schans
10 apr ‘Samen eten’ bij Dinges
13 apr Oud ijzer actie
17 apr Kienen KBO
20 apr Oud papier-actie
28 apr JOW ‘Battle of the bands’
8 mei ‘Samen eten’ bij Dinges
15 mei Kienen KBO
18 mei Oud papier-actie
24/25 mei
Jow’s Overnachting
11-14 jun
Westerbeek Wandelt
12 jun ‘Samen eten’ bij Dinges
15 jun Oud papier-actie
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17 jun
19 jun
28 jun
5-8 jul
17 jul
20 jul
17 aug
21 aug
14 sep
15 sep
18 sep
21 sep
16 okt
19 okt
21 okt
25 okt
26 okt
16 nov
19 nov
14 dec
18 dec
21 dec
21 dec

14:30
11:30

KO-vergadering S1W
Kienen KBO
JOW
KERMIS Westerbeek
Kienen KBO
Oud papier-actie
Oud papier-actie
Kienen KBO
25 jaar GRAS
25 jaar GRAS
Kienen KBO
Oud papier-actie
Kienen KBO
Oud papier-actie
KO-vergadering S1W
PROMS ‘Metropeelorkest’
PROMS ‘Metropeelorkest’
Oud papier-actie
Kienen KBO
Vrijwilligersavond bij Dinges S1W
Kienen KBO
Oud papier-actie
Kerstconcert Metropeelorkest

*zaterdag
13 april

Oud ijzer actie

