49e jaargang no. 35

23 aug - 29 aug 2020

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

MAANDAG 24 AUGUSTUS OPENING PANNAVELD
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

Bezoek-/Postadres PMMvdK:
Lepelstraat 13a 5845 BK
SINT ANTHONIS Tel.nr.: 471246
www.parochiemariamoedervandekerk.nl
E-mail: secretariaat@mmvdk.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

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

Vieringen
Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u naar de website: www.mmvdk.nl. Het hervatten van de vieringen, zal gepaard gaan
met concrete maatregelen die staan in de Binding .(pagina 7)
21ste zondag door het jaar.
Weekend 22/23 augustus: geen viering in Westerbeek.
22ste zondag door het jaar.
Weekend 29/30 augustus: geen viering in Westerbeek.

Broederschap Processie OplooHandel bestaat 200 jaar.
Zondag 23 augustus
jaarlijkse bedevaart
Op 1 augustus 1820 wordt in
Oploo de “Broederschap van
de Processie Oploo-Handel”
opgericht. Dat betekent dus
dat het dit jaar 200 jaar geleden is, dat de Broederschap voor het eerst de processie naar Onze Lieve
Vrouw te Handel organiseerde. In de jaren daarvoor trokken ook al pelgrims vanuit Oploo, zij
het meer op eigen initiatief naar Handel ter bedevaart. Overigens
was Handel al vele jaren voor 1800 een bekende bedevaartsplaats
waar vele pelgrims naar toe trokken. De Oploose processie werd al
snel de “regenprocessie” genoemd, want in een erg droog jaar een
aantal jaren vóór de oprichting van de broederschap, trok Oploo
massaal naar Handel om bij Maria te bidden voor regen. Bij het
175 jarig bestaan van de Oploose processie was Oploo nog één van
de weinige parochies van waaruit een georganiseerde bedevaart
naar Handel ging en dat is anno 2020 natuurlijk nog duidelijker.
Deze 200e verjaardag mogen we natuurlijk niet zomaar voorbij
laten gaan, al leggen de maatregelen in deze tijd van het Corona-
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virus wel een aantal beperkingen op.
Er is uiteindelijk besloten de processie in 2020 toch door te laten gaan op
zondag 23 augustus. Heel graag hadden we onze bisschop, Mgr. De Korte, voor willen laten gaan in Processie en Eucharistieviering, maar vorig
jaar wisten we al dat hij op 23 augustus een andere afspraak had. We
hebben nu Mgr. Lamers, vicarisgeneraal van het bisdom Den Bosch,
bereid gevonden om voor te gaan.
Mgr. Lamers is ook de deken van de dekenaten Boxmeer, Cuijk en Gemert en pastoor van
de Martinus-parochie in Cuijk. We zijn erg blij met de medewerking van fanfare Excelsior
en het Matthiasgilde en ons herenkoor zingt de gezangen. (I.v.m. Corona géén volkszang).
Als dank voor hun jarenlange opluistering van de bedevaart, biedt de broederschap hen een
lunch aan. In vroegere jaren trokken vele bedevaartgangers te voet naar Handel. Het staat
iedereen natuurlijk vrij om op eigen initiatief te voet ter bedevaart te gaan.
Het programma op zondag 23 augustus is als volgt:
10.45 uur: opstellen voor de processie in het processiepark achter de kerk.
11.00 uur: start van de processie door het processiepark.
11.30 uur: eucharistieviering in de openlucht.
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24 aug
28 aug
9 sep
9 sep
11 sep
14 sep
16 sep
19 sep
25 sep
2 okt
9 okt
12 okt
17 okt
21 okt
24 okt
26 okt
30 okt
9 nov
11 nov
13 nov
18 nov
21 nov
21 nov
27 nov
9 dec
11 dec
14 dec
16 dec
18 dec

opening Pannaveld bij De Zonnewijzer
Bestuursvergadering KBO
SociaalCultureleDag KBO
‘Samen eten’ bij Dinges
JOW
S1W vergadering DB
Kienen KBO
inzameling oud papier
Bestuursvergadering KBO
DagvandeOuderen KBO
JOW
S1W vergadering DB
inzameling oud papier
Kienen KBO
Twisse Oktoberfest
S1W Kwartaaloverleg
Bestuursvergadedring KBO
S1W vergadering DB
‘Samen eten’ bij Dinges
JOW
Kienen KBO
inzameling oud papier
Herfstdiner KBO
Bestuursvergadering KBO
‘Samen eten’ bij Dinges
JOW
S1W vergadering DB
Kienen KBO
Kerstviering KBO
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19 dec
23 dec
27 dec
8 jan
9 jan
19 feb
12 mrt
9 apr
2 mei
4/5 jun
9 jul

inzameling oud papier
Kerstconcert Metropeelorkest
Kwizzut Oploo/Westerbeek
JOW
Prijsuitreiking Kwizzut
JOW Fruitactie
JOW
JOW
JOW
JOW overnachting
JOW
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NIEUWSBRIEF

Informatie of vragen via: secretariaat@samen1westerbeek.nl

Website: www.samne1westerbeek.nl

LUCHTWACHTTOREN 813

S1W ontving het volgende verzoek: Graag wil ik (Gert) met iemand in contact komen die mij en anderen kan helpen om de
Luchtwachttoren te behouden zodat de geschiedenis van deze
luchtwachttoren door verteld kan worden. Dit in samenwerking
met de Historische Collectie op de Lt-gen Best kazerne te Vredepeel. Ik (Gert) zelf werk al 40 jaar bij Defensie en heb kunnen aanschouwen in Warfhuizen hoe de Luchtwachttoren 7O1
een nieuw leven is begonnen. Als voorbeeld kijken we nu naar
de Luchtwachttoren in Maashees.
Gert krijgt gezelschap van een inwoner uit Westerbeek.
Bedankt voor je inzet.

Het primaire doel van de campagne 'De scholen zijn weer begonnen' is automobilisten bewuster maken van (fietsende) kinderen die weer naar school toe gaan en hen
oproepen daar extra rekening mee te houden. Ongevallen willen we met elkaar natuurlijk voorkomen. Tijdens de campagne vragen we weggebruikers daarom om
juist nu extra alert te zijn. De campagne loopt in iedere regio 3 weken (van 1 week
voor tot 2 weken na de schoolstart)
In Westerbeek begint de basisschool op maandag 24 augustus.
Inwoners: Rijd rustig en wees extra alert op scholieren in het verkeer.
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