48e jaargang no. 17

21 apr - 27 apr 2019

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

Zondag 21 april 21.00 u. Ontsteken van het Paasvuur
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.kbowesterbeek.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

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

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
De opbrengst van de Vastenactie is dit jaar bestemd voor een
groentetuin bij een kindertehuis in Sri Lanka. Voor uw gift kunt u
terecht in de bus achter in de kerk of
Vastenactie IBAN: NL 21INGB 0000005840
2de Zondag van Pasen. (Beloken Pasen)
Weekend 27/28 april: geen viering in Westerbeek.

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

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 ........

OUD PAPIER ZATERDAG 20 april
Zaterdag 20 april tussen 9.00 uur en 12.00 uur kan
het papier worden ingeleverd bij de containers nabij
het sportpark!
Medewerkers: Remco Manders, Patrick van Mil,
Ronald van Kempen
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Start kaartverkoop voor dorpsbrunch
“Klap van de Meule” tijdens Meulefeesten
Oploo op zondag 26 mei
Tijdens de Meulefeesten organiseert
Muziekvereniging Excelsior Oploo op zondag 26
mei een dorpsbrunch geheten: “Klap van de
Meule” brunchen & fruhshoppen. Deze vindt plaats in de grote feesttent bij de molen. U
kunt deelgenoot zijn van een “smaakvol” samenzijn met heerlijke gerechten en sfeermuziek
van de “Stevensländer” uit Stevensbeek. Na afloop van de brunch blijft het nog erg gezellig
in de tent tijdens het Fruhshoppen, waarbij “Blaaskapel Freunde Echo” uit Overloon voor
de muzikale inbreng zal zorgen.
Kortom, genoeg ingrediënten voor een gezellige zondag in het teken van samen zijn!
Samen zijn met uw familie, vrienden, kennissen, buurt of dorpsgenoten, om met hen te
genieten van een overheerlijk brunchbuffet. Single of duo? Iedereen is van harte welkom om
op deze zondagmorgen aan te schuiven!
De keukenbrigade van Excelsior heeft kosten nog moeite gespaard om een uitgebreid
brunchbuffet samen te stellen. U kunt o.a. genieten van een heerlijke „zondagse‟ soep, een
grote diversiteit aan brood, beleg en salades, warme vleessoorten, fruit en een heerlijk
dessert. Daarnaast zijn de gangbare drankjes inbegrepen bij de
prijs van de brunch. Er is dus keuze in overvloed en voor ieder
wat wils. Meer informatie over het brunchbuffet kunt u lezen
op www.excelsior-oploo.nl Bij vragen kunt u contact opnemen
met Tonnie Gabriels tel:06-53392760.
Deze feestelijke brunch begint om 11:00 uur. Ook als u niet
meedoet met de brunch bent u natuurlijk van harte welkom bij
het fruhshoppen vanaf ongeveer 13.30 uur met medewerking
van “Blaaskapel Freunde Echo”. Daarvoor hoeft u geen
toegangsbewijs te kopen.
Vanaf vandaag kunt u bij SPAR Jaegers terecht voor uw plaatsbewijzen voor de
dorpsbrunch. Als u met een groep aan tafel wilt zitten, kunt u dat aangeven bij de aankoop
van de kaarten.
De kosten voor deelname aan deze dorpsbrunch zijn als
volgt:
Kinderen t/m 3 jaar gratis (wel aanmelden, geen
kinderstoel aanwezig), kinderen 4 t/m 11 jaar
€ 7,50
en vanaf 12 jaar en ouder bedraagt de deelnameprijs €
16,50 per persoon.
De kaartverkoop duurt tot 21 mei aanstaande.
Wij bieden u ook de gelegenheid om op
woensdagavond 1 mei tussen 18.00 uur en 19.30 uur in
de Oude Heerlijkheid uw kaarten voor de dorpsbrunch te
kopen.
Kortom, overleg met uw vrienden, familie en buren, koop
uw kaarten en kom samen naar de dorpsbrunch op 26
mei. Zorg dat u erbij bent, want deze “Klap van de
Meule” wilt u niet missen!
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NIEUWSBRIEF 2019
secretariaat@samen1westerbeek.nl /
www.s1w.nl
IN VRIJHEID KIEZEN

Op zaterdag 4 mei organiseert Dorpsscoöperatie Samen 1 Westerbeek samen met de
gemeente Sint Anthonis de jaarlijkse gemeentelijke dodenherdenking. Voorafgaande aan
de stille tocht en de herdenking op het Peelplein, is er voor ALLE deelnemers en
belangstellenden een ontvangst met een kopje koffie in gemeenschapshuis De Schans.
Na ontvangst is er een stille tocht door de Schoolstraat, Beekstraat en Kerkstraat naar het
Peelplein. Er worden bloemen op de oorlogsgraven gelegd, speelt het Metropeel Orkest
en wordt er door de gildes uit de gemeente gevendeld. Voor acht uur wordt het
dodenappel voorgelezen en houdt de burgemeester een toespraak. Na
het spelen van de Last Post, het leggen van een krans bij het monument
en twee minuten stilte wordt het Wilhelmus gespeeld. Alle aanwezigen
krijgen daarna de gelegenheid de eerder uitgereikte bloem bij het
monument neer te leggen.
Dorpsscoöperatie Samen 1 Westerbeekse wil u i.v.m. de herdenking het
volgende verzoeken:
Vanaf 18.00 kunt u aan uw huis de vlag halfstok uitsteken;
Wilt u vanaf aanvang van de stille tocht (19:00 uur) de straten van de route en het Peelplein mijden
en/of even niet de auto gebruiken?
Wilt u vanaf 12.00 uur niet meer parkeren op het Peelplein? De straten Stevensstraat en Kerkstraat
worden
van 18.00 – 20.15 uur afgesloten.
Al met al laten we als Westerbeek er een mooie, stijlvolle envooral stille tocht en herdenking van maken.

COLLECTIEF ZONNEDAK

De offerte is binnen en de prijs voor een zonneaandeel wordt spoedig duidelijk. De
prijs kunnen wij misschien laag houden, want voor
subsidiemogelijkheden hebben wij op maandag 15 april
2019 een gesprek met de gemeente. We hopen op een
GO zodat wij een snel een informatieavond kunnen
organiseren. Tijdens deze informatieavond krijgen de
belangstellenden uitleg over de postcoderoosregeling en
deelname hieraan. Hierna krijgt men op volgorde van
aanmelding de mogelijkheid om in te schrijven voor
zonneaandelen (panelen).
Zorg er wel voor dat je lid bent van Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek!

Voetbalvereniging Westerbeekse Boys
Zat. 20/04

Datum
28-05-2019
05-05-2019
12-05-2019
19-05-2019
26-05-2019
30-05-2019

Stormvogels‟28 3 – Westerbeekse Boys 1
JO19-1 Easter Open Toernooi in Oploo
JO17-1 Easter Open Toernooi in Oploo
JO15-1 Easter Open Toernooi in Oploo
JO15-2 Easter Open Toernooi in Stevensbeek
JO13-1 Easter Open Toernooi in Oploo
JO13-2 Easter Open Toernooi in Stevensbeek
JO11-1 Easter Open Toernooi in Stevensbeek
JO10-1 Easter Open Toernooi in Stevensbeek
JO9-1 Easter Open Toernooi in Oploo
JO8-1 Vrij
JO19-2 Vrij JO17-2
Vrij
JO7-1/2
Vrij
JO11-2
Vrij
JO7-3 Vrij
JO10-2
Vrij
Wedstrijd
Inhaalwedstrijd
Westerbeekse Boys 1 – SVS 2
Sambeek 5 – Westerbeekse Boys 1
Westerbeekse Boys 1 – SV Venray 10
SSS’18 4 – Westerbeekse Boys 1
Inhaalwedstrijd

13:50
13:15
09:35
13:15
09:00
09:35
09:35
13:15
09:00

Aanwezig
11:00
09:15

09:45
09:45

Aanvang
12:00
10:00

10:30
10:30
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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.
Inleverdatum:
- 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 0485384393 / 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.
De 46e editie van het paasvuur vindt plaats op zondag 21 april.
Het programma zal er als volgt uit komen te zien.
20:15 u. Vanaf deze tijd kunnen de kinderen hun nummer voor de lampion komen halen
20.45 u. Opstellen voor de lampionnenoptocht bij het gemeenschapshuis “De Schans”, onder
muzikale begeleiding van de joekskapel den Volle Bloas.
20.50 u. Vertrek van de lampionnenoptocht naar het terrein aan de Stevensstraat.
21.00 u. Ontsteken van het Paasvuur met medewerking van het gemeentelijke
brandweerkorps.
Inleveren van de door kinderen (tot 13 jaar) zelf versierde en gekleurde Paaseieren in de
stand bij het Paasvuur.
21.20 u. Prijsuitreiking van de mooiste versierde Paaseieren en de mooiste lampionnen.
Aansluitend Nablussen bij Café Dinges waar de band Bad Ties zal spelen.
Versierde Paaseierenwedstrijd
De kinderen tot 13 jaar kunnen een Paasei versieren of kleuren en
inleveren bij de stand bij
het Paasvuur op 1ste Paasdag. De Paaseieren worden beoordeeld
in 4 groepen: 0 - 5 jaar,
6 – 8 jaar, 9 – 10 jaar en 11 – 13 jaar. Het mooiste Paasei van ieder
groepje krijgt een
prijsje.
Lampionnenwedstrijd
Met een zelf gemaakte lampion mogen de kinderen en hun ouders of
andere belangstellenden meelopen in de optocht naar het Paasvuur. De
lampionnen worden beoordeeld in 3 groepen:0-5 jaar, 6-9 jaar, 10-13
jaar. De 3 leukste of mooiste lampionnen van ieder groepje krijgen een
prijsje.
Verzoek aan alle ouders om zelf ook de kinderen in de gaten te houden bij het Paasvuur.
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Aan alle KBO leden en niet leden
Donderdag 9 mei hebben we een excursie naar Natuurbegraafplaats Weverslo Janslust 11
Heide. Aanvang excursie is 10.00 uur, vertrek 9.30 vanaf het Peelplein. Kosten € 2,50 p.p.
Incl. koffie. Heeft u interesse dan kunt u zich voor 30 april aanmelden
bij: Maria van den Oever Tel 384236 of
Mail: mvandenoevernooijen@gmail.com
Wilt u doorgeven of u kunt rijden?
ACTIVITEITEN-KALENDER
wo
za
za
zo
wo
za
do
wo
za
vr/za
za
do
di-vr
wo
za
ma
wo
vr
vr-ma
wo

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

za
za
wo
za
zo
wo
za
wo
za
ma
vr
za
za
wo
za
wo
za
za

* nieuwe activiteit
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

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

