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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

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

Vieringen
Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u naar
de website: www.mmvdk.nl

3de Zondag van Pasen
Weekend 30 april/ 1 mei: geen viering in Westerbeek.
4de Zondag van Pasen
Weekend 7/8 mei: geen viering in Westerbeek.

GEVONDEN
een bos sleutels, met o.a. Magneetsleutel, een soort loper en een blauwe
magneetsleutel met opschrift SALTO
‘inspired access’.
Verder een sleutel met rose kunststof
rand en een koperen Renol sleutel.
De sleutels zijn gevonden in de buurt
van het fietsknooppunt in de Broekstraat.
Terug te bekomen bij Frans Giesbers,
Stevensstraat 82.

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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KWIJTGERAAKT
Op zondag 17 april ben ik door het prachtige landschap van o.a. Westerbeek, knooppunt
33, 34, 35, 42, 60 en toen via Stevensbeek knooppunten 43, 51,52, 53, 36 gefietst.
Helaas ben ik onderweg mijn gevoerde licht beige leerachtige jas verloren met rits en ritsjes onderaan de mouwen
Op maandag en dinsdag ben ik de route nog een heel eind teruggereden maar heb hem tot
heden nog niet gevonden.
Mogelijk heeft iemand uit het dorp de jas gevonden?
Hebt u de jas gevonden of weet u waar hij ligt dan zou het fijn zijn wanneer u contact op
neemt met de redactie. Dan komt de jas terecht.

Kaarten voor openluchtspel
ook te koop bij de SPAR
Sinds vorige week zijn de resterende kaarten voor de opvoeringen van het openluchtspel Tôntje d’n Dwerg ook te koop
bij de SPAR supermarkt in Oploo. Dit als service naar iedereen die moeite heeft om de tickets online te bestellen via de
website van Doekmaroploo. Uiteraard kunt u de tickets ook
online aanschaffen via de website van de toneelclub.
De opvoeringen van het openluchtspel vinden op 20, 21, 22,
25 en 26 mei plaats bij de watermolen in Oploo. Alle voorstellingen beginnen om 20.00 uur, behalve de middagvoorstelling op zondag 22 mei. Deze begint om 14.00 uur. Voor
volwassen bezoekers kost een kaartje € 17,50, voor kinderen
tot en met 12 jaar € 10,-. Dit is inclusief een bon voor koffie
of thee met Tôntjeskoek. Als bezoeker zit u op een overdekte
tribune met gerieflijke stoelen. Bij alle voorstellingen kunt u reeds één uur vooraf op het
terrein.
Enkele van de voorstellingen zijn nagenoeg uitverkocht. De laatste stand van zaken wordt
steeds actueel op de website van Doekmaroploo bekendgemaakt. Dit is ook bekend bij medewerkers van de SPAR, zodat zij u kunnen informeren hoeveel tickets er voor elke voorstelling nog beschikbaar zijn. Voor meer informatie: www.doekmaroploo.nl

Voetbalvereniging Westerbeekse Boys
Za 30 april
Uitslag:
1-5-2022
8-5-2022
22-5-2022
29-5-2022
6-6-2022

wo
vr

Geen wedstrijden voor de jeugd
MVC 3
11:15
09:45
09:45
11:00
09:45

Westerbeekse Boys 1
7-0
Westerbeekse Boys 1
MVC 3 3-4
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

27 apr Koningsdag
29 apr KBO Algemene Ledenvergadering

za
do

30 apr Oud IJzer Actie
5 mei Oud papier inzameling 16.00-19.00
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PAASVUUR 2022
We kijken terug op een mooi paasvuur en
willen iedereen bedanken voor het aanleveren van hout en de hulp bij de organisatie.
Ook de muziek, brandweer en ons paashazinneke dank voor jullie bijdrage!
De uitslag van de eieren:
Esmee Toonen , Puck Pietersen, Ties van de
Winkel, Sophie Raaymakers
Vanaf nu is er op tusriek.nl bij de galerij een De uitslag van de lampionnen:
Boukje van Katwijk, Anne Jeuken, Saar
overzicht van de foto’s van de carnaval te
Kuijpers
zien! Leuk om weer te zien hoe gezellig het
was!
De Paasvuurcommissie
Cstt

Beste inwoners van Westerbeek e.o.
Ook dit jaar vindt er weer een kledinginzamelingsactie
van Bag2School plaats. De opbrengst van de kledinginzamelingsactie komt geheel ten goede aan de leerlingen
van basisschool de Zonnewijzer.
De oudervereniging van basisschool de Zonnewijzer zal
de kleding inzamelen op:
• Dinsdag 10 mei 2022 van 19:00u tot 20:30u
• Woensdag 11 mei 2022 van 08.30u tot 10.30u
Breng uw zakken alstublieft naar Sportpark d'n Twist
en help ons om samen een fantastische inzameling neer
te zetten!
Wij vragen u om de (plastic) zakken goed afgesloten aan
de poort van het sportpark af te zetten op bovenstaande
dagen en tijden.
"Spelregels" :
Wat mag wél ingezameld worden:
• Goede kwaliteit tweedehands kleding
• Lakens
• Dekens
• Gordijnen

• Knuffelbeesten
• Schoenen (per paar aan elkaar geknoopt)
• Riemen / ceintuur
• Handtassen
Wat mag niet ingezameld worden:
• Vuile en natte kleding
• Gescheurde of beschadigde kleding
• Enkele schoenen
• Afgeknipt materiaal
• Matten
• Tapijten
• Kussens
• Dekbedden
• Snuisterijen
Bedrijfskleding
Met vriendelijke groet,
Oudervereniging de Zonnewijzer

