
 

 

 Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

 E-mail: fra.giesbers@gmail.com 

Colofon  

Het dorpsjournaal wordt uitgege-

ven door Dorpscoöperatie 

“Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretariaat@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 ko-

pij. 

Het dorpsjournaal wordt ook gepu-

bliceerd 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 

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  

DORPSJOURNAAL 

48e jaargang  no. 18   28 apr - 4 mei 2019 

zondag 28 april  JOW ‘Battle of the bands’  vanaf 13.00 uur Café Dinges 

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

2de  Zondag van Pasen.  (Beloken Pasen)  

Weekend 27/28  april: geen viering in Westerbeek 

 

Zaterdag  4 mei 14.30 uur: 

H. Mis uit dankbaarheid bij gelegenheid van het Gouden Huwelijk 

van Jan & Anny van den Oever-Claessens. 

De viering wordt opgeluisterd door het Herenkoor uit Oploo. 

 

Zondag 5 mei: geen viering in Westerbeek  

Op 26 april zijn wij 

 

Jan & Anny van den Oever-Claessens 
 

50 jaar getrouwd. 

 
Wij nodigen u uit om dit met ons te vieren 

op zaterdag 4 mei om 14.30 uur 

met een H. Mis uit dankbaarheid  
in de H. Hartkerk in Westerbeek. 

 
Aansluitend is er een receptie tot 17.30 uur 

bij Eetcafé Dinges, Kerkstraat 29 in Westerbeek. 

 
Wij wensen Jan, Anny, kinderen, kleinkinderen en 

verdere familie een feestelijke dag toe! 

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? 
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ZATERDAG 11 MEI 
PAROCHIEBEDEVAART 
NAAR KEVELAER 

 
 

 
Het is alweer een aantal jaren traditie, op de tweede zaterdag van mei, de bedevaart naar Kevelaer. We doen dat 
met eigen vervoer (carpoolen). 
Alle parochianen, ouderen, jonge gezinnen en in het bijzonder ook degene die nog nooit in Kevelaar op bedevaart 
zijn geweest, zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Voorgaande jaren was dit steeds een mooie middag, 
dus van harte aanbevolen. 
Programma: 
13.00 uur:  verzamelen voor vertrek richting Kevelaer (carpoolen). 

Parkeren in Kevelaer kan op de Antwerpener Platz en/of Friendenstrasse 
(€ 3 contant betalen) 

13:45 uur:  Verzamelen op het plein (Kapelleplatz) bij de Genadekapelle 
14:00 uur:  Eucharistieviering in de Kaarsenkapel (Kerzenkapelle) 
15:15 uur:  Gezamenlijk Kaffee mit Kuche in het Priesterhuis, Kapellenplatz  35, 47623 Kevelaer 
16.00 uur:  Kruisweg in het Marienpark of Rozenkransgebed bij de Genadekapel voor degene die minder mo-

biel zijn 
16.45 uur:  Vertrek huiswaarts 
  
Kosten: bijdrage voor carpooling, verrekenen met chauffeur en koffie ca. € 10,-- (ter plaatse met elkaar afreke-
nen). Bent u wat minder mobiel en neemt u een rollator of rolstoel mee, laat dit dan weten. 
Aanmelden: vóór 4 mei via contactpersoon van uw deelparochie M van den Oever tel. 384236 
of pastoraal werkster Jantje Bax, E-mail: bax@parochiemariamoedervandekerk.nl telefoon: 06 - 30 51 76 29 
Adres: Lepelstraat 13a | 5845 BK | Sint Anthonis 

mailto:bax@parochiemariamoedervandekerk.nlT
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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 do-
denherdenking. 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 Metro-
peel Orkest en wordt er door de gildes uit de gemeente 
gevendeld. Voor acht uur wordt het dodenappel voorgele-
zen en houdt de burgemeester een toespraak. Na het leggen van een krans bij 
het monument, het spelen van het Taptoe-signaal, en twee minuten stilte wordt 
het Wilhelmus gespeeld. Alle aanwezigen krijgen daarna de gelegenheid de eer-
der 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 Peel-

plein 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 en 
vooral stille tocht en herdenking van maken. 

 

COLLECTIEF ZONNEDAK 

De offerte is binnen en de prijs voor een zonne-
aandeel wordt spoedig duidelijk. De prijs kunnen 
wij misschien laag houden, want we zijn bezig 
met subsidie. We hopen op een GO zodat wij 
snel een informatieavond kunnen organiseren. 
Tijdens deze informatieavond krijgen de belang-
stellenden uitleg over de postcoderoosregeling 
en deelname hieraan. Hierna krijgt men op volg-
orde van aanmelding de mogelijkheid om in te 
schrijven voor zonneaandelen (panelen). 
 

 
 

Zorg er wel voor dat je lid bent 
van Dorpscoöperatie 
Samen 1 Westerbeek! 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.s1w.nl
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 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
 Stormvogels’28 3 – Westerbeekse Boys 1    10-0   

Zat. 27/04  

 

Geen wedstrijden 

 

Inlooptraining - Voetbal ook mee!! 
Op woensdag 1, 8, 15 en 22 mei organiseren Excellent, 

SVS en Westerbeekse Boys een inlooptraining voor kin-

deren van groep 1 t/m 4. Wil je kennismaken met voetbal 

kom dan ook. Samen met de jongens en meisjes die al lid 

zijn van de verenigingen Excellent, SVS en Westerbeekse 

Boys, gaan we gezamenlijk een uurtje trainen. De trai-

ning is van 18:15 tot 19:15 uur in Oploo. Voor meer info 

kun je bellen naar Conny Verhoeven.  

  

Datum              Wedstrijd     Aanwezig Aanvang 
28-04-2019      Inhaalwedstrijd 
05-05-2019 Westerbeekse Boys 1 – SVS 2   09:45  10:30 
12-05-2019 Sambeek 5 – Westerbeekse Boys 1  11:00  12:00 
19-05-2019 Westerbeekse Boys 1 – SV Venray 10  09:45  10:30 
26-05-2019 SSS’18 4 – Westerbeekse Boys 1  09:15  10:00  

30-05-2019 Inhaalwedstrijd 

Beste jongens en meisjes, 

 Op zaterdag 27 april is het weer tijd voor onze jaarlijkse Koningsdag, georganiseerd 

door het oranjecomité van S1W voor de peuters en de groepen 1 tot en met 8 van de ba-

sisschool. 

 Hierbij wordt wel zo goed mogelijk onderscheid gemaakt tussen de bovenbouw en de on-

derbouw. 

 Deze dag zal in het teken staan van Koningsdag. 

 Op deze middag zijn er verschillende spellen voor de jeugd.  

 Voor de organisatie van deze middag kunnen jullie je opgeven vóór vrijdag 26 april door 

te appen naar Maarten Peters (06-53454438) of mailen naar mppeters@home.nl.  

 De middag op 27 april begint om 13.00 uur, jullie worden gevraagd om uiterlijk om 

12.45 uur aanwezig te zijn op het sportpark D’n Twist. De middag is rond de klok van 

17.00 uur afgelopen. 

 

 TIP: Zorg voor setje extra droge kleren. 

 Voor iedere deelnemer is er een leuke attentie. 

 Het Oranjecomité 

 

P.s.  Ouders die graag mee willen helpen, graag ook doorgeven. 
 

mailto:mppeters@home.nl
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zo 28 apr  JOW ‘Battle of the bands’ 

wo 1 mei ‘Samen eten’ bij Dinges 

za 4 mei Gemeentelijke dodenherdenking W’beek 

do 9 mei Excursie Natuurbegraafplaats Weverslo 

wo 15 mei Kienen KBO 

za 18 mei Oud papier-actie 

vr/za 24/25 mei Jow’s Overnachting 

za 25 mei Aspergesdiner met introducee, Dinges 

do 30 mei Boezelkamp (t/m 2 juni)  

di-vr 11-14 jun Westerbeek Wandelt 

wo 12 jun ‘Samen eten’ bij Dinges 

za 15 jun Oud papier-actie 

ma 17 jun KO-vergadering S1W 

wo 19 jun Kienen KBO 

vr 28 jun JOW 

vr-ma 5-8 jul KERMIS Westerbeek 

wo 17 jul Kienen KBO 

za 20 jul Oud papier-actie 

za 17 aug Oud papier-actie 

wo 21 aug Kienen KBO 

za 14 sep 25 jaar GRAS 

zo 15 sep 25 jaar GRAS 

wo 18 sep Kienen KBO 

za 21 sep Oud papier-actie 

wo 16 okt Kienen KBO 

za 19 okt Oud papier-actie 

ma 21 okt KO-vergadering S1W 

vr 25 okt PROMS ‘Metropeelorkest’ 

za 26 okt PROMS ‘Metropeelorkest’ 

za 16 nov Oud papier-actie 

wo 19 nov Kienen KBO 

za 14 dec Vrijwilligersavond bij Dinges S1W 

wo 18 dec  Kienen KBO 

za 21 dec Oud papier-actie 

za 21 dec Kerstconcert Metropeelorkest 

 

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? 


