51e jaargang no. 19 8 mei - 14 mei 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

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
4de Zondag van Pasen
Weekend 7/8 mei: geen viering in Westerbeek.
5de Zondag van Pasen.
Zaterdag 14 mei, 19.00 uur: Eucharistieviering
Jaarget. Trien van Kempen – Pluk, en int. Piet van Kempen.
Jaarget. Toos Barten – Bernards.
Int. Overleden ouders Derkx – Cremers.
Int. Overleden ouders Hendriks – Vogelsangs – Claessens en
overleden kinderen.
Int. Sjef van den Oever, Miet van den Oever – Hofmans en
overleden familieleden.
Lector: Carla Verhoeven.

Oud IJzer Actie
Na een jaar lang met zijn allen
sparen van oud ijzer, hebben we het
afgelopen zaterdag weer voor
elkaar gekregen!
Een heerlijke zon, genoeg
medewerkers, koffie, thee en fris!
In de volksmond ook wel genoemd
een GESLAAGDE actie!
Alle slepers, sjouwers, gevers, eigenaars van materieel en
opslagruimte (fam. Verstraten) bedankt!
Voetbalvereniging Westerbeekse Boys en Metropeelorkest

OUD PAPIER DONDERDAG 5 MEI
Donderdag 5 mei tussen 16.00 uur en 19.00
uur kan het papier worden ingeleverd in de
containers nabij het sportpark!
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Medewerkers: Metropeelorkest
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“Op de koffie”
Vrijdag 6 mei a.s zetten we de deur van de Huiskamer aan de
Stevensstraat weer open, en bent u van Harte Welkom om een
kopje koffie of thee te komen drinken.
Weer onder de mensen komen en even bijbuurten in het hart van
Westerbeek.
U bent welkom vanaf 14.30 uur tot 16.00 uur .
De kosten zijn € 1,50 voor de koffie of de thee.
We hangen de vlag weer voor u uit.

HATA YOGA IN DE GYMZAAL VAN WESTERBEEK
Graag breiden wij ons yogagroepje met enkele nieuwe deelnemers uit! Heb je er ooit wel
eens aan gedacht maar het desondanks nog nooit gedaan of denk je juist “het zou goed zijn
als ik het weer oppak”, dan ben je van harte welkom om deel te nemen aan yogalessen op
de donderdagavond van 19.30 – 20.30u in de gymzaal van Westerbeek. De lessen kosten €
8,- per uur wanneer je de komende twee maanden tot eind juni deelneemt. Losse lessen
kosten € 10 p/u.
De lessen zijn bedoeld voor jong en oud, mannen en vrouwen. Ook een lichamelijke
beperking hoeft niet altijd een beperking te zijn om yogalessen te volgen!
Yoga betekent letterlijk: je verbinden met jezelf.
Het is een oefening in concentratie, inspanning en ontspanning, het beheersen van je geest
en ademhaling. Door de
lichamelijke oefeningen blijf
of word je steeds soepeler.
Door te ontspannen ontdek
je hoe vaak je gespannen
bent. Yoga maakt je
hiervan steeds bewuster.
De oefeningen die we doen
zijn gericht op kracht,
flexibiliteit, concentratie en
ademhaling. Het laatste
deel van de les bestaat
altijd uit een volledige
lichaamsontspanning.
Iedereen neemt zijn eigen
yoga mat, kussentje en
dekentje mee.
Camilla is geschoold volgens de traditie van de Yoga Vedante en opgeleid in Aalst, België
aan de dependance van de Sivananda Ashram te Rishikesh in India. Na jarenlange
verdieping in Indiase cultuur, massage en yoga startte zij in 2013 haar eigen bedrijfje
Surya massage en Yoga. In 2016 verbleef zij een maand in de Sivananda Ashram te India
waar zij o.a. dagelijks mediteerde, filosofielessen volgde en aan yoga deed.
Bent u geïnteresseerd: kom gerust voor een proefles! Voor informatie en opgave belt u
Camilla, 06 12947139 of bezoek de website www.suryamassageyoga.nl
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K.B.O. Organiseert
in samenwerking met café Dinges
op zaterdag 21 mei
Een heerlijk uitgebreid
Aspergediner
Voor iedereen, jong of oud
Welkom 17.00 u.
Aanvang 17.30 u.

Menu
Aspergesoep – runderbouillon
Asperges
Zalm met bieslooksaus – varkenshaas met
champignonroomsaus
Diversen groenten en salade
Diverse aardappelgerechten
Heerlijk dessertbuffet
De kosten bedragen: € 32,50 per persoon
(exclusief drankjes)
Betalen: na afloop diner bij café Dinges.
Opgave: voor maandag 9 mei.
Via mail: mvandenoevernooijen@gmail.com
Tel.0485-384236

INTRODUCEES
zijn van harte welkom.
—— - -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opgavestrook inleveren bij Maria

Naam: ……………………..............Aantal deelnemers: …….
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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.

Dodenherdenking in Land van Cuijk
Woensdag 4 Mei is de nationale Dodenherdenking. Ook in Westerbeek
wordt daar aandacht aan besteed.
Er is contact geweest met de 7 kernen uit de voormalige Gemeente Sint
Anthonis om het op de manier te doen zoals voorheen.
Dit betekent dat er elk jaar een andere kern de dodenherdenking
organiseert. De Gemeente Land van Cuijk ondersteunt deze wijze van
organiseren en zal ook faciliteren waar nodig. In 2023 zal dit in
Ledeacker zijn.
Dit jaar zal het gaan zoals in het jaar 2021. Dit komt door de korte tijd
van voorbereiding i.v.m. corona.
De wethouder Mark Janssen-van Gaal van de Gemeente Land van Cuijk
komt volgens een bepaald rooster langs de kernen.
Westerbeek is om omstreeks 17.50 u aan de beurt. Er wordt dan een bloemstuk gelegd bij
het monument voor de kerk.
Ook zijn er dan bloem toeven voor bij de oorlogsgraven op het kerkhof. 0m ongeveer 18.10
gaat de wethouder naar de volgende kern.
Het jaarthema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei voor herdenkingen is dit jaar
„Vrijheid in verbondenheid‟. Vrijheid is onlosmakelijk verbonden met de vrijheid van de
ander. De oorlog in Oekraïne toont hoe kwetsbaar vrijheid is. Helaas blijkt ook nu weer
hoe actueel het thema is en hoe belangrijk het blijft om hier bij stil te staan. U bent van
harte welkom op de verschillende herdenkingslocaties in Land van
Cuijk.
Kunt u niet deelnemen? Toon uw betrokkenheid dan door de
Nederlandse vlag halfstok te hangen.
Wilt u meer weten? De locaties en aanvangstijden van de
herdenkingen vindt u hieronder. De verschillende programma‟s
vindt u onder andere op de website van de gemeente
https://www.gemeentelandvancuijk.nl/4mei.
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Vuur van de Vrijheid
SYMBOOL VOOR LEVEN IN VREDE EN VRIJHEID
In de nacht van 4 op 5 mei, om 0:00 uur wordt jaarlijks het
Vuur van de Vrijheid in Wageningen verdeeld en door meer
dan 1.500 lopers naar veel gemeenten in Nederland gebracht.
Bijzonder is dat dit jaar het vuur dit jaar ook in Kleve in Duitsland wordt
binnengehaald. Dit vuur staat symbool voor leven in vrede en veiligheid.
De voormalige gemeente Boxmeer was elk lustrumjaar al van de partij, dit jaar komt
het vuur ook in de nieuwe gemeente Land van Cuijk aan. De gedachte hierachter is de
wel heel bijzondere situatie in de wereld. Iedereen merkt dat „VRIJ‟ geen
vanzelfsprekend begrip is. Om de Vrijheid te vieren is het initiatief door BING uit
Boxmeer uitgewerkt. Een prachtige samenwerking met tientallen vrijwilligers.
Renners van verschillende loopgroepen uit de gemeente brengen het vuur lopend en
rennend van Wageningen in de nacht naar Grave. Daar wordt het vuur ontvangen bij
het bevrijdingsmonument opzij van het Gemaal aan de Graafse kant van de Maasbrug
‟s morgens om 08:30 uur. Het vuur wordt daar „gedeeld‟: een tweetal loopgroepen rent
door de verschillende kernen, om uiteindelijk in Overloon aan te komen.
Om ongeveer 13.40 uur wordt het vuur in Oploo opgehaald door Westerbeekse
lopers. Zij lopen/rennen via de Watermolenstraat en de Broekstraat naar de
kerk. Daar is een stop van ongeveer 20 minuten, waarna zij het vuur via de
Stevensstraat en de Lindelaan verder brengen naar Stevensbeek. Daar geven ze
het vuur om ongeveer 15.00 uur door.
Natuurlijk willen we langs de route zoveel mogelijk publiek. Kom allemaal!!
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Voetbalvereniging Westerbeekse Boys
Za 7 mei

JO19-1
JO19-2
JO17-1
JO15-1
JO15-2
JO13-2
JO10-1

Uitslag:
8-5-2022
22-5-2022
29-5-2022
6-6-2022

DSV 6
09:45
09:45
11:00
09:45

Vitesse'08 JO19-1
IVO JO19-2
Excellent/SVS/WB JO17-1
Excellent/SVS/WB JO15-1
DSV JO15-2JM
Excellent/SVS/WB JO13-2JM
Vianen Vooruit HBV JO10-1

SVS/Excellent/WB JO19-1
SVS/Excellent/WB JO19-2
SSS'18/Holthees-Smakt JO17-1,
SV Milsbeek/Astrantia JO15-1
Excellent/SVS/WB JO15-2JM
Odiliapeel/Braks Gro JO13-1
SVS/Excellent/WB JO10-1

Westerbeekse Boys 1 2-1
10:30 Westerbeekse Boys 1
Gemert 9
10:30 Westerbeekse Boys 1
Fiducia 3
12:00 Boekel Sport 8 Westerbeekse Boys 1
10:30 Westerbeekse Boys 1
Handel 3

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

5 mei
6 mei
9 mei
11 mei
15 mei
18 mei
18 mei
20 mei
20 mei
21 mei
1 jun
2 jun
3/4 jun
8 jun

Oud papier inzameling 16.00-19.00
“Op de koffie” in de Huiskamer
S1W vergadering dagelijks bestuur
Kledinginzameling De Zonnewijzer
Paard en Sport (100 jaar Westerbeek)
“Samen eten” bij Café Dinges
Kienen KBO
100 jaar Onderwijs in Westerbeek
Opening van De Schans
Lentediner KBO (17.00 uur)
Dagfietstocht KBO
Oud papier inzameling 16.00-19.00
JOW „overnachting‟
“Samen eten” bij Café Dinges

WESTERBEEK
WESTERBEEK
BOEKEL
WESTERBEEK

• 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

ACTIVITEITENKALENDER
do
*vr
ma
wo
zo
wo
wo
vr
vr
za
wo
do
vr/za
wo

15:00
15:00
14:30
12:30
12:00
12:30
11:30

ma
di/vr
wo
za/zo
do
vr/di
vr
ma
wo
zo
wo
wo
za
do

* nieuwe activiteit
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

