48e jaargang no. 16

14 apr - 20 apr 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

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

Vrijdag 12 april 10.30 uur: Uitvaartdienst bij het
overlijden van Dora Vloet -Nabuurs
Palmzondag
Zondag 14 april 10.30 uur: Palmpasenviering, gezinsviering
GOEDE WEEK
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag zijn er geen
diensten in Westerbeek
U bent van harte welkom in andere kerken op de volgende tijdstippen:
Witte Donderdag
18 april 19.00 uur Sint Anthonis
Goede Vrijdag
19 april 15.00 uur Oploo (kruisweg)
Goede Vrijdag
19 april 19.00 uur Sint Anthonis
Paaszaterdag
20 april 21.00 uur Sint Anthonis (Paaswake)
HOOGFEEST VAN PASEN
Paaszondag 21 april 9.00 uur: gezongen Eucharistieviering
m.m.v. het herenkoor uit Oploo.
Int. Piet van Kempen en Trien van Kempen –Pluk.
Int. Annie Lange – Broeren.
Int. Sjef van den Oever, Miet van den Oever – Hofmans
en overleden familieleden.
Lector: Maria van den Oever-Nooijen

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

OUD IJZER
ACTIE
Zaterdag 13 april wordt de jaarlijkse
oud ijzer actie gehouden.
Vanaf 9.00 uur halen medewerkers van
vv. Westerbeekse Boys en “Metropeelorkest” het ijzer bij u op!
Accu’s worden ook opgehaald.
(géén banden, koelkasten en diepvriezers)
Graag uw medewerking!
Tot zaterdag 13 april!
Voor inlichtingen/informatie: Toon Bardoel, 06 23782723
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Liefdevol en warm kijken wij terug op het leven van
ons mam, schoonmoeder en oma

Dora Vloet-Nabuurs
*Westerbeek, 21 november 1936

† Sint Anthonis, 7 april 2019

sinds 8 augustus 2009 weduwe van

Wim Vloet
Dorien & Jan
Elke & Koen
Bregje

Gerard
Anne & Mill
Jip

Ryan & Wilgart

Keesje

Willis & Mayra
Rody & Isabel

U bent welkom om persoonlijk afscheid van mam te nemen op woensdag 10 april van
15.00 uur tot 20.00 uur in haar eigen kamer 1.34 van zorgcentrum Op ’t Hoogveld,
Paulusstraat 1 te Sint Anthonis.
De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 12 april om 10.30 uur in de parochiekerk van
H. Hart van Jezus te Westerbeek. Aansluitend zal de crematie in stilte plaatsvinden.
In plaats van bloemen stellen wij een gift welke ten goede komt aan de bewoners van
zorgcentrum Op ’t Hoogveld bijzonder op prijs. Collectebussen hiervoor zijn aanwezig in de
kerk.
Correspondentieadres: Varelaar 25, 5423 TZ Handel
Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en verdere familieleden heel veel sterkte toe!

Battle of The
Bands 2019
Op zondag 28 april 2019 organiseert Jongeren
Organisatie Westerbeek wederom het evenement
Battle of the Bands! Voor de zevende keer gaan vijf
jeugdbands het podium in de achtertuin van
Café Dinges betreden en barst de strijd om de winst
los. Vanaf 13.00 uur zijn de poorten geopend, dus
........ zorg dat je er bij bent.
Goeie muziek en gezelligheid gegarandeerd.
Net zoals andere jaren is er ook voor de kinderen van alles te beleven…
Let op: Vergeet niet om je identiteitsbewijs mee te nemen, zodat je je kunt legitimeren. Er wordt gecontroleerd aan de poort, dus voorkom teleurstellingen. Geen 18 betekent uiteraard geen alcoholische drankjes.
TOT ZONDAG DE 28E!
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Palmpasen zondagmorgen 14 april 10.30 uur
Zoals al jaren de gewoonte is,
mogen alle kinderen ook dit
jaar met Palmpasen met een
palmpaasstok naar de kerk
komen.
De kinderen worden om
10.15u. bij de sacristie verwacht om nog een broodhaantje en een palmtakje aan hun
stok te bevestigen.
In een optocht zullen zij de
kerk binnen gaan. De ouders
zitten er dan al.
Na binnenkomst en het wegzetten van de stokken, mogen
de kinderen bij hun ouders in
de bank plaatsnemen.
Het is voor ons erg belangrijk om te weten hoeveel kinderen er zullen komen in verband
met het bestellen van de broodhaantjes.
Wij willen u dus ook vragen om uw kind aan te melden vóór 11 april via de
mail: familie@marcelvandenoever.nl

We zijn ook op zoek naar kinderen die ons kunnen helpen tijdens de viering met het lezen van
een stukje tekst.
Wil uw kind graag een steentje bijdrage dan kunt u dat ook op bovenstaand email adres laten
weten.
Ook jongere broertjes of zusjes die nog niet op school zitten zijn welkom met een palmpaasstok. (ook graag melden)
Tijdens de Palmpasenviering is er ook gelegenheid om een bijdrage te schenken aan de vaste
actie.
De opbrengst is dit jaar bestemd voor een groentetuin bij een kindertehuis in Sri Lanka.
Wederom hopen wij op een mooie viering met kinderen en ouders.
De werkgroep gezinsviering, Carla en Suzan

Boezels paasactie
Boezels paasactie
Hallo inwoners van Westerbeek,
Op zaterdag 13 april houden we onze
Jaarlijkse paasactie.
U kunt ons vanaf 9.30 uur aan de deur
verwachten om eieren te verkopen.
Met de opbrengst van deze paasactie kunnen we voor onze boezelkinderen weer
leuke activiteiten organiseren.
Wij wensen iedereen alvast fijne paasdagen.
De boezelleiding
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Onze volgende knutselmiddag voor alle
basisschoolkinderen vanaf groep 3 is op:
woensdag 17 april 2019
in Gemeenschapshuis de Kleine Loef, Vredepeel
van 14.15 – 16.15 uur
We gaan een lentebeest maken. Wil je ook
graag mee knutselen?
Je kunt je aanmelden bij Marian Flinsenberg, tel 06-48271831.
Wij zorgen voor de materialen.
De kosten zijn € 2,50. Meld je z.s.m. aan vóór 15 april!
Heeft u als ouder zin en tijd om met uw kind en/of andere kinderen te
komen knutselen, of ben jij die oma, opa of andere knutselvriend, die
onze kinderen graag een handje wil helpen tijdens zo’n knutselmiddag, aarzel dan niet en meld je aan bij één van ons. We hebben heel
graag nog wat helpende handen erbij om zeker geen kinderen teleur
te stellen.
Kreaclub “Uit de knutseldoos” Marian, Hannie, Davinia en Esther
Andere leuke activiteit die wij organiseren is:
Zondag 22 december 2019
Kerstlichtjeswandeling voor het hele gezin

Lammetjes kijken bij Spelenderwei
Jippie, het is weer lente! Bijna alle lammetjes zijn al weer geboren, als het goed is komen
deze week de laatste er nog bij. Omdat het vorig
jaar heel gezellig was, doen we het dit jaar gewoon nog een keertje: L a m m e t j e s d a g !
Zondag 14 april is iedereen tussen 10.00 uur en
16.00 uur welkom om ze bij ons te komen kijken.
Ook kan er natuurlijk weer lekker gespeeld worden bij Spelenderwei.
Wanneer: zondag 14 april
Hoe laat: 10.00 uur-16.00 uur
Waar: Boveneind 2, Westerbeek
Voor wie: iedereen die het leuk vindt!

Hoi JOW-ers
Zoals jullie weten is aanstaande vrijdag, 12 april, de volgende
JOW-avond (i.p.v. 5 april).
Jullie worden om 18.30 uur bij Cristian verwacht.
Groetjes en tot vrijdag.
P.S. afmelden via de jow-app!
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K.B.O. KIENEN
Voor alle leden maar ook niet-leden
0p woensdag 17 april wordt onze maandelijkse KIENMIDDAG georganiseerd.
Om 13.15 uur beginnen we met de kaartverkoop en om 13.30 uur met het kienen. De
kaarten kosten € 6,00 inclusief de koffie.
De leden mogen ook vrienden, familie en kennissen meebrengen.
En natuurlijk zijn er altijd leuke prijzen te winnen.
Daarnaast gaan we voor gezelligheid en ontspanning.

PAAS-/LENTE BLOEMSTUK
MAKEN
KBO-Westerbeek organiseert voor iedereen die geïnteresseerd is, een
workshop Paas-/Lente bloemstuk maken onder leiding van Mirjam Swinkels. De workshop
vindt plaats in de Schans, Westerbeek op maandag 15 april. De kosten bedragen € 15,(voor niet leden € 17,50) inclusief materiaal en kopje koffie/thee. Er zijn nog enkele plaatsen vrij! Opgeven bij: Maria van den Oever, per telefoon: 384236 of per mail: mvandenoevernooijen@gmail.com

46e
Paasvuur
21 april 2019
Evenals voorgaande jaren kan ook dit jaar
weer hout aangeleverd worden. Dit mag hout zijn dat vrijkomt bij snoeiwerkzaamheden.
Ook omgezaagde bomen of struiken zonder stronk of kluit zijn welkom.
Inleverdata:
- zaterdag 13 april 10.00 uur – 16.00 uur
- zaterdag 20 april 10.00 uur – 16.00 uur
Contactpersoon voor vragen over het aanleveren van hout op eventuele andere tijden is
Peter Jonkers, telefoon 0485-384393 / 06 30278922.
Om een gedeelte van de onkosten te kunnen vergoeden, vragen we een vergoeding
(afhankelijk van de grote van de aanvoer).
Wij hopen mede namens uw hout en financiële steun weer een mooi Paasvuur te kunnen
laten branden.
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Voetbalvereniging Westerbeekse Boys
Westerbeekse Boys 1 – Olympia’18 7
Zat. 13/04
S’beek

S’beek
S’beek
W’beek
S’beek

S’beek
Datum
14-04-2019
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JO19-1 SVS/Excellent/WB JO19-1
JO19-2 Olympia'18 JO19-2
JO17-1 Excellent/SVS/WB JO17-1
JO17-2 Estria/GVV'57/SCV'58 JO17-2
JO15-1 H.B.S.V. JO15-1
JO15-2 SVS/Excellent/WB JO15-2G
JO13-1 Excellent/SVS/WB JO13-1
JO13-2 SVS/Excellent/WB JO13-2G
JO11-1 SVS/Excellent/WB JO11-1G
JO11-2 Montagnards JO11-2G
JO10-1 SVS/Excellent/WB JO10-1
JO10-2 Excellent/SVS/WB JO10-2
JO9-1 Excellent/SVS/WB JO9-1
JO8-1 Excellent/SVS/WB JO8-1G
JO7-1/2
SVS/Excellent/WB JO7-1/2
JO7-3 Odiliapeel/Braks Gro JO7-1
Wedstrijd
Stormvogels’28 3 – Westerbeekse Boys 1

10 apr ‘Samen eten’ bij Dinges
wo
13 apr Oud ijzer actie
za
13 apr Paasactie De Boezels
za
13 apr Aanleveren hout Paasvuur
17 apr Kienen KBO
20 apr Oud papier-actie
20 apr Aanleveren hout Paasvuur
28 apr JOW ‘Battle of the bands’
1 mei ‘Samen eten’ bij Dinges
4 mei Gemeentelijke dodenherdenking W’beek
9 mei Excursie Natuurbegraafplaats Weverslo
15 mei Kienen KBO
18 mei Oud papier-actie
24/25 mei
Jow’s Overnachting
25 mei Aspergesdiner met introducee, Dinges
30 mei Boezelkamp (t/m 2 juni)
11-14 jun
Westerbeek Wandelt
12 jun ‘Samen eten’ bij Dinges
15 jun Oud papier-actie
17 jun KO-vergadering S1W
19 jun Kienen KBO
28 jun JOW
5-8 jul KERMIS Westerbeek
17 jul Kienen KBO
20 jul Oud papier-actie
17 aug Oud papier-actie
21 aug Kienen KBO
14 sep 25 jaar GRAS
15 sep 25 jaar GRAS
18 sep Kienen KBO
21 sep Oud papier-actie
16 okt Kienen KBO
19 okt Oud papier-actie
21 okt KO-vergadering S1W
25 okt PROMS ‘Metropeelorkest’
26 okt PROMS ‘Metropeelorkest’
16 nov Oud papier-actie
19 nov Kienen KBO
14 dec Vrijwilligersavond bij Dinges S1W

Estria/GVV'57/SCV'58 JO19-1
Excellent/SVS/WB JO19-2G
De Zwaluw JO17-1
Excellent/SVS/WB JO17-2G
Excellent/SVS/WB JO15-1
Sambeek/Volharding JO15-4
Juliana Mill JO13-1G
DSV JO13-2
SV Milsbeek JO11-1
Excellent/SVS/WB JO11-2G
SIOL JO10-1G
Gassel JO10-1
DAW Schaijk JO9-1
DSV JO8-2
Estria/GVV'57/SCV'58 JO7-3/4
Excellent/SVS/WB JO7-3
Aanwezig
Aanvang
10:00
11:00

18 dec Kienen KBO
21 dec Oud papier-actie
21 dec Kerstconcert Metropeelorkest

14:30
15:00
14:30
14:00
11:30
14:00
12:30
11:30
11:30
11:00
09:30
10:30
09:30
09:30
09:30
11:00

