51e jaargang no. 17 24 april-30 april 2022

DORPSJOURNAAL
• Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur.
• E-mail: fra.giesbers@gmail.com
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
Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u naar
de website: www.mmvdk.nl

1e zondag na Pasen (Beloken Pasen)
Weekend 23/24 april: geen viering in Westerbeek.
2de Zondag na Pasen.
Weekend 30 april/1 mei: geen viering in Westerbeek.
# Zaterdaghulp gezocht !!
Wij zoeken iemand die:
Ons team kan versterken
op de zaterdagen en in de
vakanties;
14 jaar of ouder is;
Klusjes in en rondom huis kan doen;
Interesse heeft voor techniek.
Wat jij van ons krijgt:
Veelzijdigheid aan werk;
Kans om technische kneepjes te ontwikkelen;
Veel werkplezier;
Een super leuk team!
Voor meer informatie over het bedrijf ga
je naar: www.avlmotion.com

Lijkt het jou leuk om bij ons te werken?
Neem dan contact op met Arno van Lankveld: 06-28386976
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

Oud ijzer actie
Op zaterdag 30 april houden we weer de jaarlijkse oud ijzer actie.
Wij komen het oud ijzer en andere metalen als aluminium, koper,
lood, zink en r.v.s weer graag bij u ophalen. Ook accu’s nemen wij
mee. Wat voor u van weinig waarde is, is voor ons een belangrijke bijdrage voor de verenigingskas. We vragen u wel om ijzer met
zo weinig mogelijk ander materiaal als hout, kunststof en
rubber eraan. Autovelgen met de band er nog aan kunnen we
bijv. niet meenemen omdat de kosten van het afvoeren van de
band hoger zijn dan de opbrengst van het ijzer.
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Uitnodiging parochiebedevaart
naar Kevelaer
Zaterdag 7 mei 2022
Zaterdag 7 mei kunt u weer mee met de parochie Maria, Moeder van de Kerk op bedevaart naar Kevelaer. Volgens traditie gaan we op de zaterdag voor Moederdag het Mariabedevaartsoord bezoeken. Als parochianen uit
de verschillende dorpen komen we samen om elkaar in dit bijzonder genadeoord te treffen. Jong en oud van
harte welkom!
Programma:
13.00 uur:
13:45 uur:
14.00 uur:
15.00 uur:
15.45 uur:
17.00 uur:

Vertrek vanaf de diverse plaatsen richting Kevelaer (carpoolen) of rechtstreeks rijden
Parkeren direct achter de Mariabasiliek, parking Basilikastraße 2, Kevelaer
Verzamelen bij de Genadekapelle op de Kapellenplatz, Kevelaer
Eucharistieviering in de Kaarsenkapel
Gezamenlijk koffie drinken met taart in het Priesterhuis, Kapellenplatz 35, Kevelaer
Kruisweg in het Marienpark of rozenkransgebed in de Biechtkapel voor degene die minder mobiel zijn
Vertrek huiswaarts

Kosten:

Bijdrage voor kaffee mit Kuche € 8,00. Carpoolen verrekenen met chauffeur ter plaatse. Bent u
wat minder mobiel en neemt u een rollator of rolstoel mee, laat het ons weten.

Aanmelden:

Tot en met 29 april bij het secretariaat van de parochie
E: secretariaat@mmvdk.nl,
T: 0485 - 47 12 46
Of via pastoraal werkster Jantje Bax
E: bax@mmvdk.nl
T: 06 - 30 51 76 29

Covid-19:

Bij binnenkomst in Duitsland is een 3G-bewijs verplicht. Er moet digitaal of op papier een negatief testresultaat kunnen worden voorgelegd, een bewijs van vaccinatie of een bewijs van herstel.
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Metropeelorkest vierde
10-jarig bestaan
In Gemeenschapshuis de Schans in Westerbeek vierde het Metropeelorkest op zaterdag
9 april haar 10 jarig bestaan. Tevens werd het nieuwe podium en de geluidsinstallatie van
het orkest aan het publiek getoond.
Na vele maanden zonder optredens voor publiek, kon het Metropeelorkest weer van zich
laten horen. Ook het in grote getale opgekomen publiek genoot weer zichtbaar van de livemuziek van het orkest dat muzikaal terugblikte op de eerste 10 jaar van haar bestaan. Dat
betekende ook een weerzien met oude bekenden, zoals presentatrice en oud-lid Nancy Ypma en zangeres Ilze Bergmans. Maar ook Rudi van der Cruijsen en de vaste zangeres van
het orkest, Karlijn Verstraten, lieten deze avond hun zangkwaliteiten horen. Het repertoire van het Metropeelorkest op deze avond was zeer divers; er werden nummers ten gehore
gebracht van Muse, Adele en David Bowie maar ook van Rowwen Hèze en Gerard van
Maasakkers en alles wat daar tussen zit, zodat er voor het publiek veel te genieten viel.
Ook werd ruim aandacht geschonken aan de vele gulle gevers die middels hun donaties het
mogelijk hadden gemaakt om het podium en de geluidsinstallatie aan te schaffen. Tenslotte werd ook
dirigent Marc Thijssen in het zonnetje gezet; hij is al
vanaf de start van het Metropeelorkest de muzikaal
leider van het orkest.
Het Metropeelorkest mag terugkijken op een zeer geslaagde avond en gaat zich voorbereiden voor een
avondvullende show in Openluchttheater de Speultuin in Oploo op zaterdag 16 juli.

NIEUWSBRIEF
secretariaat@samen1westerbeek.nl
www.samen1westerbeek.nl

Bericht aan alle bewoners van Westerbeek
Tijdens de jaarvergadering is afgesproken dat er een onderzoek komt naar
de woonwensen van de inwoners in Westerbeek.
Hiervoor is een enquêteformulier beschikbaar.
Deze wordt in de week na Pasen huis aan huis verspreid
en geplaatst op de website www.samen1westerbeek.nl

Er vindt een verloting van een tegoedbon
van € 50,- plaats onder degenen
die het enquêteformulier voor 1 juni 2022
volledig ingevuld hebben ingeleverd.
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Aanstaande zondag UITMARKT Oploo in Openluchttheater
de Speultuin. Aanvang 13.00 uur.
Tevens start kaartverkoop alle voorstellingen.
Aanstaande zondag 24 april bent u allemaal van harte welkom tijdens de Uitmarkt in
Openluchttheater de Speultuin in Oploo. De toegang is gratis.
Nadat zaterdagmiddag burgemeester Hillenaar van de nieuwe gemeente Land van Cuijk
de Parkboerderij officieel opent, kan er zondag door de maar liefst 270 deelnemers (met
daarbij ook een aantal inwoners uit Westerbeek) aan de Uitmarkt, getoond worden wat zij
in hun mars hebben. Het belooft een zeer diverse middag te worden met (blaas)muziek,
vendeliers, zang, dans, toneel en cabaret. Dit vormt tevens de start van het nieuwe theaterseizoen van het openluchttheater. Uitsluitend op deze middag kunt u kaarten kopen aan de
kassa voor alle voorstellingen die dit seizoen op het programma staan. Er is een pinautomaat aanwezig. Daarna kunt u dat nog online via www.graancirkeloploo.com of als u niet
over een computer beschikt via telefoonnummer 06-30543361.
Het programma van de Uitmarkt treft u hieronder aan. We starten stipt om 13.00 uur. Ook
onze (huis)cabaretier Mark van de Veerdonk zal een optreden verzorgen. Hij staat dit seizoen op zaterdag 4 juni met een avondvullend programma getiteld “Geen Viking” in ons
theater, maar zal zondag de actualiteit bespreken; dat wil je niet missen!
Ook aan de jongste kinderen is gedacht. Ze kunnen zich laten schminken of een ritje maken op een Belgisch trekpaard, maar ook luisteren naar de verhalen van de imker of de demonstratie van de mandenvlechter bijwonen.
Dus graag zien we u allemaal aanstaande zondag. Voor een natje en een droogje wordt gezorgd door het nieuwe team van de Parkboerderij, dus u komt niets tekort.
Mochten de weergoden ons zeer slecht gezind zijn, dan zal er een alternatief binnenprogramma zijn vanaf 13.00 uur in de Parkboerderij met optredens van bands en kleine groepen.
Tot zondag!
Schema voorstellingen tijdens de Uitmarkt op zondag 24 april 2022
Aanvangstijdstip
13:00

Theaterpodium
Sint Matthiasgilde/Fanfareorkest MV Excelsior

13:05

Sint Matthiasgilde

13:15

Fanfareorkest MV Excelsior

13:40
14:10

Zanggroep Joyim
Slagwerkgroep MV Excelsior

14:30

Trio Kuijpers

14:55

Excelsior’s Learning Orchestra en blokfluiters

15:20

Mark van de Veerdonk

15:45
16:15

Hallo Westerbeek
Dance4U

16:35
16:55
17:15
17:40
18:05
18:25

Podium Parkboerderij

Bassage
Toneelvereniging Doekmaroploo
MiepsKeukenGrei
Zowwa Zuuver
Dance4U
The Hoofs
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JOW BATTLE OF THE BANDS - editie 8!
Komende zondag, 24 april, mogen we weer!
Samen met Café Dinges is het ons wederom gelukt om ons eigen dorpsfestival te organiseren. We zijn blij en trots dat we weer een mooie line-up hebben weten te strikken.
Van Asten tot Vierlingsbeek en van Wanroij tot Meterik grijpen jonge talentvolle artiesten
hun kans om op ons podium te gaan 'battlen'.
De tuin is vanaf 13.00 uur geopend dus we hopen jullie daar allemaal te zien! Tot zondag
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Gemeente Land van Cuijk
verbetert
vergunningverlening
Sinds de start van de nieuwe gemeente Land van Cuijk zijn er problemen
met vergunningverlening. Op dit moment zijn er, door meerdere oorzaken,
ruim 1.000 aanvragen in behandeling. Om deze achterstand in te kunnen
lopen is er een verbeterplan opgesteld.
Wat gaan we doen?
Dit verbeterplan bevat een aantal maatregelen, waar je ook als inwoner mee te maken kunt krijgen of gebruik van kunt maken:
We zetten de conceptaanvragen stop bij WABO vergunningverlening. Dit geldt
alleen voor nieuwe conceptaanvragen. De conceptaanvragen die al zijn ingediend worden nog gewoon behandeld. Hierover wordt de komende tijd contact
opgenomen met de aanvragers.
We zetten in op het verbeteren van de intake voor de vergunningaanvraag. Zo
werken we aan de voorkant aan snellere besluitvorming op de aanvragen.
• We gaan werken met flitsvergunningen waar mogelijk, bij eenvoudige plannen
als een dakkapel bijvoorbeeld.
• We gaan duidelijk aan de voorkant communiceren welke bouwplannen vergunningvrij zijn. Zo weet je beter waar je geen aanvraag voor hoeft in te dienen, dat
scheelt werk bij de aanvrager en bij de gemeente.
• We gaan een inloopspreekuur voor pré-mantelzorgwoningen en mantelzorgwoningen organiseren, waarbij wij extra ondersteuning en informatie kunnen
bieden aan aanvragers die minder digitaal vaardig zijn.
We zorgen voor een vergunningverlener in het Klant Contact Centrum. Zo kun je de
vragen over een vergunning meteen aan de vergunningverlener stellen en hoeft er
niet te worden doorverbonden.
Meer informatie
De komende tijd gaan we op onze website de nieuwe maatregelen uitleggen. Ook worden er
daar waar nodig nieuwe formulieren geplaatst. Via onze gemeentepagina en de social mediakanalen gaan we hier regelmatig een update over geven.
Met aanvragers van een (concept)aanvraag wordt, als dat nodig is, contact opgenomen de
komende tijd. Mocht u eerder een dringende vraag hebben, neem dan contact op met het
Klantcontact centrum, bereikbaar op 0485-854000
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Voetbalvereniging Westerbeekse Boys
Za 23 april

W’beek

Uitslag:
24-4-2022
1-5-2022
8-5-2022
22-5-2022
29-5-2022
6-6-2022
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JO19-1
JO19-2
JO17-1
JO15-1
JO15-2
JO13-1
JO13-2
JO11-1
JO10-1
JO9-1
JO8-1
JO8-2
JO8-3
JO7-1
JO7-2
MVC 3
09:45
11:15
09:45
09:45
11:00
09:45

SSS'18/Holthees-Sm. JO19-1
SVS/Excellent/WB JO19-1
Koningslust/Grashoek JO19-1
SVS/Excellent/WB JO19-2
Excellent/SVS/WB JO17-1
SSS'18/Holthees-Sm. JO17-1
Excellent/SVS/WB JO15-1
Milsbeek/Astrantia JO15-1
VIOS'38/Toxandria JO15-1
Excellent/SVS/WB JO15-2
Excellent/SVS/WB JO13-1
Gemert JO13-3
Vrij
Excellent/SVS/WB JO11-1
UDI'19/CSU JO11-6
Vitesse 08 JO10-2JM
SVS/Excellent/WB JO10-1
Olympia'18 JO9-1JM
SVS/Excellent/WB JO9-1
Excellent/SVS/WB JO8-1
Olympia'18 JO8-1JM
Excellent/SVS/WB JO8-2
V.V. Achates JO8-1JM
Vrij
Toernooi bij SSS'18 in Overloon
Toernooi bij Excellent in Oploo
Westerbeekse Boys 1
10:30 Westerbeekse Boys 1
MVC 3 WESTERBEEK
12:00 DSV 6 Westerbeekse Boys 1
LEDEACKER
10:30 Westerbeekse Boys 1
Gemert 9
WESTERBEEK
10:30 Westerbeekse Boys 1
Fiducia 3
WESTERBEEK
12:00 Boekel Sport 8 Westerbeekse Boys 1
BOEKEL
10:30 Westerbeekse Boys 1
Handel 3
WESTERBEEK

20 apr Kienen KBO
24 apr JOW ‘Battle of the Bands’
27 apr Koningsdag
29 apr KBO Algemene Ledenvergadering
30 apr Oud IJzer Actie
5 mei Oud papier inzameling 16.00-19.00
9 mei S1W vergadering dagelijks bestuur
11 mei Kledinginzameling De Zonnewijzer
15 mei Paard en Sport (100 jaar Westerbeek)
18 mei “Samen eten” bij Café Dinges
18 mei Kienen KBO
20 mei 100 jaar Onderwijs in Westerbeek
20 mei Opening van De Schans
21 mei Lentediner KBO (17.00 uur)
1 jun Dagfietstocht KBO
2 jun Oud papier inzameling 16.00-19.00
3/4 jun JOW ‘overnachting’
8 jun “Samen eten” bij Café Dinges
13 jun S1W Kwartaaloverleg
14-17 jun
Westerbeek Wandelt
15 jun Kienen KBO
18/19 jun
50 jaar Westerbeekse Boys
30 jun Oud papier inzameling 16.00-19.00
1-5 jul KERMIS Westerbeek
8 jul
JOW ‘afsluiting seizoen’
11 jul S1W vergadering dagelijks bestuur
13 jul “Samen eten” bij Café Dinges
17 jul Oogstfeest
20 jul Kienen KBO
20 jul Busreis KBO
23 jul-4 sep
Schoolvakantie
28 jul Oud papier inzameling 16.00-19.00
3 aug Dagfietstocht KBO
17 aug Kienen KBO
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15:00
15:15
14:30
12:30
13:00
12:30
10:30
09:00
09:30
10:30
09:30
11:15
09:30

19 aug KBOLezing Cor Verberk
ihkv 100 jaar
25 aug Oud papier inzameling 16.00-19.00
3/4 sep NK Gazonmaaierracen
10 sep Kerk-/Parochieopenstelling
10 sep Groot Dorpsfeest
12 sep S1W vergadering dagelijks bestuur
14 sep Sociaal Culturele Dag in Mill
14 sep “Samen eten” bij Café Dinges
18 sep Kerkviering ikv 100 jaar Westerbeek
21 sep Kienen KBO
22 sep Oud papier inzameling 16.00-19.00
30 sep ‘SHOWTIME’ 100 jaar Westerbeek
1 okt SHOWTIME’ 100 jaar Westerbeek
2 okt SHOWTIME’ 100 jaar Westerbeek
5 okt “Samen eten” bij Café Dinges
10 okt S1W vergadering dagelijks bestuur
19 okt Kienen KBO
20 okt Oud papier inzameling 16.00-19.00
9 nov “Samen eten” bij Café Dinges
14 nov S1W Kwartaaloverleg
16 nov Kienen KBO
17 nov Oud papier inzameling 16.00-19.00
19 nov KBO Herfstdiner (17.00 uur)
12 dec S1W vergadering dagelijks bestuur
14 dec “Samen eten” bij Café Dinges
15 dec Oud papier inzameling 16.00-19.00
16 dec KBO Kerstviering
21 dec Kienen

