
 

 

 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. 22      26 mei - 1 juni 2019 

 

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

6e  Zondag van  Pasen 

Weekeinde  25/26 mei: geen viering in Westerbeek. 

Zondag 26 mei, 10.30 uur:  

Familiemis in de kerk van Sint Anthonis 

 

7e Zondag van Pasen 

Weekeinde 1/2 juni: geen viering in Westerbeek 
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  Hoi JOW, 

vrijdag 24 en zaterdag 25 mei is het weer zover, onze jaarlijkse 

overnachting! 

We verzamelen om 18.00 uur op het plein, vanwaar we met auto's 

vertrekken naar de locatie.  

Op zaterdag is het programma rond de klok van 16.30 uur afgelo-

pen en zijn we weer terug in Westerbeek. Deze keer moeten jullie 

wel al gegeten hebben. 

Wat je verder allemaal nodig hebt komt op de app.  

Wij hebben er in ieder geval weer veel zin in, 

Tot vrijdag! 

Reundje Meule Oploo wandelevenement 

voor jong en oud! 
Tijdens de Meulefeesten in Oploo kunt u aanstaande zaterdag 25 mei uw benen strekken 

en genieten van de natuur en de struinpaadjes rondom Op-

loo.  

Vanaf 11 uur kunt u starten in de feesttent met wandelrou-

tes die u na ieder rondje van ongeveer 5 kilometer weer te-

rugbrengen bij de startplaats. In de tent kunt een lekker 

kopje koffie drinken en daarna weer verder wandelen. We 

hebben 4 mooie routes uitgezet zodat u ongeveer 20 kilome-

ters kunt lopen op deze zaterdag. Er is ook een route uitge-

zet voor rolstoelgebruikers. 

Voor de jeugd hebben we er nog een paar quizvragen aan 

gekoppeld met leuke prijsjes. De deelname aan deze wandeltocht kost € 1 voor kinderen t/m 

12 jaar, daarboven betaal je € 2. Je mag tot 17.00 uur binnenkomen dus je kunt ook nog in 

de middag starten. In de tent is tevens een kleine presentatie te zien van de Molenfeesten 

in de vorige eeuw. Loop gerust even binnen!    

Informatieavond  

BSO Westerbeek 
 

Op maandagavond 3 juni organiseren wij van 19.30 tot 
21.00 uur een informatieavond over een BSO in Wester-

beek. Alle ouders die op dit moment gebruik maken van BSO en alle belangstellende nieuwe ouders zijn 
die avond van harte welkom. 
Wij gaan graag met u in gesprek over onze plannen voor de toekomst ten aanzien van een BSO in Wes-
terbeek. Samen kunnen we zo tot goede ideeën komen. Ook lichten wij tijdens deze avond de mogelijk-
heden toe die wij als kinderopvang de Speelhoeve kunnen bieden.  
Locatie: Basisschool de Zonnewijzer. 
U kunt zich voor deze avond aanmelden door een e-mail te sturen naar info@kdvdespeelhoeve.nl t.a.v. 
Sjan Claessens 
Graag tot ziens op 3 juni om 19.30 uur! 
 

mailto:info@kdvdespeelhoeve.nl
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110 jaar 

Meulefeesten Oploo openen vrijdag-

avond groots met “Taptoe” 
Aanstaande vrijdag 24 mei worden de Meulefeesten in Oploo afgetrapt met een heuse Tap-

toe. De ouderen onder ons zullen zich de oude Molenfeesten nog wel herinneren waarbij ook 

toen op vrijdagavond het dorp uitliep naar de molen om daar de Taptoe te aanschouwen. 

Ook in deze editie van de Meulefeesten openen we vrijdagavond om 20.00 uur in een taptoe

-achtige setting, genaamd “Speule rond de Meule”. 

 
Gemert Firebrigade Pipes & Drums 

Muziekvereniging Excelsior bestaat 110 jaar dus dat moet gevierd worden in Oploo met 

muziek. En muziek is er volop aanstaande vrijdag. Naast de jubilaris zelf zijn de harmonie-

ën Sint Cecilia Sint Anthonis en Sint Jan Wanroij aanwezig, maar ook het St Matthias-

gilde uit Oploo en St Antoniusgilde uit Sint Anthonis. Het geheel wordt gecompleteerd 

door een echte schotse doedelzakband genaamd Gemert Firebrigade Pipes & Drums. 

Deze brandweermannen die in hun vrije tijd graag op de doedelzak blazen, zullen een 

mooie show ten beste geven zoals we die in Oploo niet eerder zagen. 

Alle reden dus om aanstaande vrijdagavond aanwezig te zijn om dit spektakel te aanschou-

wen en te beluisteren. Het publiek kan zich opstellen op het Mulderserf omdat de optre-

dens aan die kant van de windmolen zullen plaatsvinden. Voor de ouderen zullen er stoelen 

aanwezig zijn. Er wordt geen entree geheven. Bij slecht weer zullen de optredens in de tent 

plaatsvinden. Na deze optredens zal het Metropeelorkest uit Westerbeek nog zorgen voor 

een paar uur gezelligheid in de feesttent. U bent allemaal van harte welkom. 

Feest met ons mee! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_sJ-_h6LiAhUFJFAKHdQ5DbIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gemertsnieuwsblad.nl/2016/03/doedelzakken-op-het-ridderplein/&psig=AOvVaw3KHYl8yxN6u4kApVxfJUo3&ust=15581651067065
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 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
 Westerbeekse Boys 1 – SV Venray 10 1-3  

Dinsdag 

21 mei 

JO13-2 SSS'18/Holthees-Smakt JO13-2G SVS/Excellent/WB JO13-2G 19.00 

Don. 23/5 JO13-1 Excellent/SVS/WB JO13-1 DSV JO13-1 18.30 

Don. 23/5 Westerbeekse Boys 1 Excellent 3 20.00 

Zat. 25/05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W’beek 

JO19-1 V.V. Achates JO19-1 

JO19-2 Vrij 

JO17-1 Excellent/SVS/WB JO17-1 

JO17-2 Vrij 

JO15-1 EWC'46 JO15-1G 

JO15-2 Merselo JO15-1G 

JO13-1 Vrij 

JO13-2 HRC'27/Stormvogels'28 JO13-2 

JO11-1 SVOC'01 JO11-1 

JO11-2 EWC'46 JO11-1 

JO10-1 Vrij 

JO10-2 Excellent/SVS/WB JO10-2 

JO9-1 Excellent/SVS/WB JO9-1 

JO8-1 Excellent/SVS/WB JO8-1G 

JO7-1/2 VCO JO7-1 

JO7-3 Excellent/SVS/WB JO7-3 

SVS/Excellent/WB JO19-1 

  

Odiliapeel/Braks Gro JO17-1 

  

Excellent/SVS/WB JO15-1 

SVS/Excellent/WB JO15-2G 

  

SVS/Excellent/WB JO13-2G 

SVS/Excellent/WB JO11-1G 

Excellent/SVS/WB JO11-2G 

  

Fiducia/Elsendorp JO10-1G 

Bavos JO9-1 

SJO Vianen Vooruit HBV JO8-1 

SVS/Excellent/WB JO7-1/2 

SSS'18 JO7-1/JO7-2 

15:00 

  

14:30 

  

13:30 

12:00 

  

12:30 

09:30 

11:00 

  

10:30 

09:30 

09:30 

09:30 

09:30 

23-05-2019    Westerbeekse Boys 1-Excellent 3             19.30 uur       20.00 uur 
26-05-2019 SSS’18 4 – Westerbeekse Boys 1  09:15  10:00  

30-05-2019 Inhaalwedstrijd 

vr/za 24/25 mei Jow’s Overnachting 

za 25 mei Aspergesdiner met introducee, Dinges 

do 30 mei Boezelkamp (t/m 2 juni)  

ma 3 jun Informatieavond  BSO Westerbeek 

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 

za/zo 22-23 jun  Paarden– en ponyconcours 

vr 28 jun JOW 

vr-ma 5-8 jul KERMIS Westerbeek 

wo 17 jul Kienen KBO 

za 20 jul Oud papier-actie 

zo 21 juli Westerbeekse Oogstdag 

  “De Twisse Dorsers” 

wo 24 juli Busreis KBO 

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 


