48e jaargang no. 19

5 mei - 11 mei 2019

DORPSJOURNAAL
in Westerbeek

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

DODENHERDENKING ZATERDAG 4 MEI 18.00 UUR
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

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
Zaterdag 11 mei, 19.00 uur: Eucharistieviering.
1ste maandelijkse gedachtenis Jo Lenkens – Willems
en Int. Jan Lenkens.
1ste maandelijkse gedachtenis Dora Vloet- Nabuurs.
Jaarget. Trien van Kempen – Pluk en int. Piet van Kempen.
Int. overl. ouders Hendriks – Vogelsangs – Claessens en overleden
kinderen.
Int. Piet van Densen.
Lector: Hennie van Wanroij.

Op 26 april zijn wij

Jan & Anny van den Oever-Claessens
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

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!
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Hallo Westerbekenaren
Het is inmiddels alweer een paar maanden geleden dat ons pap, Theo Barten, is verhuisd
naar de nieuwbouw Hof van Loon in Overloon. Hij is al goed gewend en heeft het er erg
naar de zin.
Omdat hij het zo fijn vindt om nog een lijntje met Westerbeek te houden, is iedereen altijd
welkom voor een kopje koffie. Dus (m.u.v. maandag-, dinsdag-, donderdag- en
zaterdagochtend i.v.m. dialyse) altijd welkom en voel je thuis. In het weekend of
donderdag- of dinsdagmiddag zijn wij er ook vaak.
De ingang zit achter het gebouw t.o. de zijkant van ijssalon Cleevers.
Hij woont op Team 4, eerste verdieping.
Zijn nieuwste telefoonnummer: 0478 201354.
Zoals verschillenden wel weten hebben wij een stukje grond waar wij op tuinieren op het
Zand.
Wanneer de weg overgaat van verhard naar zand achter het fietspaadje aan de
rechterkant. Daar staat sinds kort een blauwe brievenbus.
Die hebben wij daar neergezet zodat het Dorpsjournaal daar in gedaan kan worden. Maar
alle post van jullie kan er ook in. Wij komen daar 1 tot 2 keer per weken, legen de
brievenbus en brengen de post naar hem toe.
Namens Theo, Wendy en Anja

Mariaviering
Op zaterdag 18 mei as. om 15.00 uur organiseert
de stichting Gem. Lourdesfonds een speciale
Mariaviering in de kerk van Sint Anthonis.
In de afgelopen 30 jaar zijn veel inwoners van de
gemeente Sint Anthonis op bedevaart naar Lourdes
geweest. Het waren altijd betekenisvolle reizen.
Velen hebben bij Maria steun en kracht mogen ervaren om de uitdagingen van het leven
aan te gaan.
In 2018 sloten we een jarenlange traditie af met een overzichtstentoonstelling van 30 jaar
bedevaart naar Lourdes tijdens het Pinksterweekend, welke door vele belangstellenden
werd bezocht. In september was er een laatste bedevaart naar Lourdes.
Uit dankbaarheid voor al de mooie jaren, maar zeker ook om in onze gemeenschap een
betekenisvolle ontmoeting mogelijk te maken organiseren wij een Mariaviering.
Deze gebedsviering zal worden voorgegaan door Pastor Margriet van der Zwaan (de laatste
3 jaar was zij onze hotelpastor in Lourdes) en muzikaal worden opgeluisterd door het
Oellandkoor uit Sint Anthonis.
Iedereen is van harte welkom, in het bijzonder denken we aan de pelgrims, de vele
vrijwilligers en onze collectanten waardoor de bedevaarten mogelijk waren.
Na afloop van de viering is er een gezellig samen zijn onder het genot van koffie/thee met
iets lekkers.
Wij hopen u op 18 mei te mogen begroeten.
Vrijwilligers van Stichting Gemeentelijk Lourdesfonds
Nb. Indien het vervoer naar de kerk van Sint Anthonis moeilijk te organiseren is, laat het
ons weten dan proberen we daar een oplossing voor te zoeken.
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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 vanaf 18:00 uur een ontvangst met een
kopje koffie in gemeenschapshuis De Schans. Na ontvangst is er een stille tocht
(18:50 uur) door de Schoolstraat, Beekstraat en Kerkstraat naar het Peelplein. Er
worden bloemen op de oorlogsgraven gelegd, speelt het Metropeel Orkest en
wordt er gevendeld. Voor acht uur wordt het dodenappel voorgelezen en houdt de
burgemeester een toespraak. Na het leggen van een kransen, het spelen van het
Taptoe-signaal en twee minuten stilte wordt het Wilhelmus gespeeld. Alle
aanwezigen krijgen daarna de gelegenheid de eerder uitgereikte bloem bij het
monument neer te leggen.
Al met al laten we als Westerbeek er een mooie, stijlvolle en vooral stille tocht en
herdenking van maken.
Onderstaand schrijven is naar werkgroepen, verenigingen, stichtingen, ondernemers,
instellingen en maatschappelijke organisaties verstuurd, maar misschien zijn er ook inwoners
die op persoonlijke titel belangstelling hebben deel te nemen. Laat het weten!

DORPSONTWIKKELINGSPLAN (DOP)

Het college van burgemeester en wethouders van onze gemeente wil graag samen met de
inwoners zorgen voor toekomstbestendige, leefbare kernen. Hoe kunnen wij er voor zorgen dat
het in de dorpen, en in ons geval in Westerbeek, fijn leven en wonen blijft. Wat is daar voor
nodig? Wat kan de gemeente doen? Wat kunnen we zelf? Wat zijn
de sterke punten van Westerbeek? Waar zijn we minder goed in?
Waar zouden we ons de komende jaren op moeten richten? Maar
ook, wat moeten we vooral niet doen of willen?
Heeft u hier ideeën over, wilt u hierover meepraten? Dan zijn wij op
zoek naar u! De bedoeling is om met een groep eigen inwoners een
Dorpsontwikkelingsplan (DOP) op te stellen. Een plan wat
realistisch en uitvoerbaar is en ook uitgevoerd gaat worden. Het
kost u ongeveer 3 uurtjes tijd, maar dan hebben we ook wat. Wie
weet nu beter waar in Westerbeek behoefte aan is, dan onze eigen
mensen en de leden van onze verenigingen.
Er zijn 5 thema’s waarover onze input gevraagd wordt. Dit zijn: leven, zorgen, ondernemen,
leren en ontspannen. Door deze onderwerpen met elkaar te bespreken kunnen we samen een
aantal concrete keuzes gaan maken. Zaken die onze inwoners belangrijk vinden voor de
toekomst van ons dorp. Het DOP wordt geen notitie die als hij klaar is op de plank wordt
gelegd, maar een plan wat zo concreet is dat het uitgevoerd gaat worden.
Heeft u zelf belangstelling om mee te praten? Kent u iemand die dat wil? Is er binnen uw
vereniging iemand die hierover mee wil denken? Kortom, wie pakt de handschoen op en gaat
aan de slag? Gezien het belang voor ons dorp hopen we op een flink aantal deelnemers. We
nodigen iedereen van harte uit, en rekenen in ieder geval op een vertegenwoordiging vanuit al
onze verenigingen. Mogen wij op u rekenen?
Deelname via: secretariaat@samen1westerbeek.nl
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KLEDINGINZAMELING
Beste Ouder/Verzorger,
Wij willen u via deze brief graag informeren over onze aankomende inzamelingsactie voor
Oudervereniging De Zonnewijzer.
Op woensdag 15 mei 2019 om 08:30 uur wordt er weer oude kleding opgehaald door de
vrachtwagen van bij basisschool de Zonnewijzer.
Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen, instellingen en verenigingen en
keert per kilo een bedrag uit. Bag2School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en deze
wijze van werken is een mooie manier om van niet meer gebruikte kleding af te komen
Kom in actie!
Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie door de
Bag2School zak te vullen met de oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen.
Dit zijn bijvoorbeeld schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk op
de website van Bag2School voor een volledige lijst met wat er wel en niet ingezameld mag
worden, www.bag2school.nl . Daarnaast vindt u hier nog meer informatie over hoe de
inzameling in zijn werk gaat en waar de kleding heen gaat.
Heeft u meer kleding dan in de speciale Bag2School zak past? Geen zorgen, u mag ook
gebruik maken van andere zakken om uw kleding in te stoppen.
De Oudervereniging zal de kleding inzamelen vanaf 14 mei tot
en met 15 mei 2019 om 08:30 uur.
Op dinsdag 14 mei staat er van 18:00 uur tot 20:00 uur iemand
van de Oudervereniging bij het sportpark om u te helpen.
Breng uw zakken alstublieft naar locatie is bij Sportpark D‟n
Twist (voetbalveld) en help ons om samen een fantastische
inzameling neer te zetten!
Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling.
Oudervereniging De Zonnewijzer

TWEE OVERWINNINGEN OP RIJ
VOOR DAPHNE GEERTS
EWIJK/OTTERSUM - Zowel op 14 april te Ewijk als op 21 april te
Ottersum was Daphne Geerts succesvol met haar paard Alfa’s Black
Boy.
Dit duo wist beide dressuurwedstrijden op hun naam te zetten in de
klasse Z2.

CONCOURS HIPPIQUE WESTERBEEK 22 EN 23 JUNI 2019

Ook dit jaar organiseert L.R. de Peelruiters te Westerbeek een concours hippique.
In het weekend van 22 en 23 juni 2019 zullen er zowel pony -en paarden dressuur combinaties als pony en paarden spring combinaties in de ring verschijnen.
Tevens worden er voor de pony’s bixie rubrieken verreden en is dit een selectiewedstrijd voor
afvaardiging naar de Brabantse Kampioenschappen voor pony’s en paarden in de discipline springen.
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Voetbalvereniging Westerbeekse Boys
Stormvogels‟28 3 – Westerbeekse Boys 1 10-0
JO19-1 VCA JO19-1
JO19-2 Excellent/SVS/WB JO19-2G
JO17-1 Volharding/Sambeek JO17-2
JO17-2 Excellent/SVS/WBoys JO17-2G
JO15-1 Excellent/SVS/WB JO15-1
JO15-2 Montagnards JO15-2G
JO13-1 Vitesse'08 JO13-1
JO13-2 SSS'18/Holthees-Smakt JO13-2G
JO11-1 Montagnards JO11-1
JO11-2 Excellent/SVS/WB JO11-2G
JO10-1 SVOC'01 JO10-1
JO10-2 Vitesse'08 JO10-3
JO9-1 SSS'18/Holthees-Smakt JO9-1G
JO8-1 Constantia JO8-1
JO7-1/2
SES JO7-1
JO7-3 Excellent/SVS/WB JO7-3

Zat. 04/05

W‟beek

SVS/Excellent/WB JO19-1
Juliana Mill JO19-2
Excellent/SVS/WB JO17-1
Toxandria JO17-1
SV Venray JO15-3
SVS/Excellent/WB JO15-2G
Excellent/SVS/WB JO13-1
SVS/Excellent/WB JO13-2G
SVS/Excellent/WB JO11-1G
Wittenhorst JO11-3
SVS/Excellent/WB JO10-1
Excellent/SVS/WB JO10-2
Excellent/SVS/WB JO9-1
Excellent/SVS/WB JO8-1G
SVS/Excellent/WB JO7-1/2
SV Venray JO7-1/2

11:00
14:30
13:00
14:30
12:30
11:30
13:30
12:00
10:00
10:30
11:00
09:00
10:00
10:00
09:30
09:30

Inlooptraining - Voetbal ook mee!!
Op woensdag 1, 8, 15 en 22 mei organiseren Excellent, SVS en Westerbeekse Boys
een inlooptraining voor kinderen 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 training is van 18:15 tot 19:15 uur in Oploo.
Voor meer info kun je bellen naar Conny Verhoeven.
Datum
05-05-2019
12-05-2019
19-05-2019
26-05-2019
30-05-2019

Wedstrijd
Westerbeekse Boys 1 – SVS 2
Sambeek 5 – Westerbeekse Boys 1
Westerbeekse Boys 1 – SV Venray 10
SSS’18 4 – Westerbeekse Boys 1
Inhaalwedstrijd

ACTIVITEITEN-KALENDER
wo
za
do
Di\wo
wo
za
vr/za
za
do
di-vr
wo
za
ma
wo
vr
vr-ma
wo
za
za
wo
za
zo
wo

1 mei „Samen eten‟ bij Dinges
4 mei Gemeentelijke dodenherdenking W‟beek
9 mei Excursie Natuurbegraafplaats Weverslo
14/15 mei Kledinginzameling De Zonnewijzer
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

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

Aanwezig
Aanvang
09:45
10:30
11:00
12:00
09:45
10:30
09:15
10:00

* nieuwe activiteit
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
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

