
 

 

 Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

 E-mail: fra.giesbers@home.nl 

Colofon  

Het dorpsjournaal wordt uitgege-

ven door Dorpscoöperatie 

“Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretariaat@samen1Westerbeek.nl 

 

Kopij inleveren: 

Vóór zondag 19:00 uur  

Via emailadres: 

fra.giesbers@home.nl 

 

Het dorpsjournaal is een medede-

lingenblad voor de inwoners van 

het kerkdorp Westerbeek. Het is 

bedoeld voor kerkberichten, berich-

ten voor organisaties, clubs, vereni-

gingen, 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 

47e jaargang  no. 30   22 juli-28 juli 2018 

30 e WESTERBEEKSE OOGSTDAG ZONDAG 22 JULI 2018  

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

16de zondag door het  jaar  

Weekend 21 /22  jul i :  geen vier ing in 

Westerbeek 

 

17de zondag door het  jaar  

Weekend 28 /29  jul i :  geen vier ingen in 

Westerbeek 

OUD PAPIER ZATERDAG 21 juli 

Zaterdag 21 juli tussen 9.00 uur en 12.00 uur kan het 

papier worden ingeleverd bij de containers nabij het 

sportpark! 

Medewerkers: Ans van Haare, Charlotte Heinemans, 

Bart Vollenberg, Anouschka van Dommelen 

Op zoek naar een bijbaantje? 
Gezocht: SCHOONMAAKHULP 

Op woensdag- en vrijdagochtend. 

Maximaal 3 uur per ochtend.  

Voor info bel naar: 0485-381201 of 06-10148262. 

D’n Twist, groepsaccommodatie, 

B&B en camping. 

Op woensdag 18 juli hebben we onze 

maandelijkse kienmiddag.                          

       

Voor alle leden maar ook niet-leden   

Om 13.15 uur beginnen we met de kaart-

verkoop en om 13.30 uur met het kienen.  

De kaarten kosten € 6.00 inclusief de kof-

fie.  

De leden mogen ook vrienden, familie en 

kennissen meebrengen.  

En natuurlijk zijn er altijd leuke prijzen 

te winnen.  

Daarnaast gaan we voor gezelligheid en 

ontspanning.  



 

 

JAARGANG 47,  NO 30  PAGINA 2 DORPSJOURNAAL 

 

BUSTOCHT  

KBO-Westerbeek / Holthees 

Woensdag 25 juli 2018 

 

Ook dit jaar verzorgt KBO-Westerbeek samen met Holthees weer een leuke busreis op 

woensdag 25 juli 2018. Alle info staat hierboven en vergeet niet Vol=Vol en introducees 

zijn toegestaan. Het is een geheel verzorgde reis met een bezoek aan een Hortensiakweke-

rij, een leuke excursie, rondrit en prima maaltijden. De kosten zijn wederom € 60,- voor 

leden en € 65,- voor introducees. 

 Inschrijven, want vol = vol 

Aanmelden bij Mat van der Zan-

den, Stevenstraat 81, voor 19 juli. 

Betaling contant o.v.v. naam of 

overmaken op rekening 

nr. NL66 RABO 0140209360 

KBO-Westerbeek Kom Bij Ons, ook met de bustocht  |  

kbo-westerbeek@ziggo.nl |  www.kbo-westerbeek.nl | 

Info: tel. 384351 

SAMEN DE ZOMER DOOR 
 
WOENSDAG 15 AUGUSTUS 2018  

VAN 10:00 UUR TOT 12:00 UUR  

CAFÉ DINGES  

Woensdag 15 augustus 2018 verzorgt Astrid Damen van het 

landelijk museum “’t Schuurke“ een presentatie. Aan de hand van diverse mu-

seumstukken zal zij met de aanwezigen in gesprek gaan en verhalen uit het ver-

leden laten herleven. Iedereen is van harte welkom en wilt u daarbij aanwezig 

zijn, laat het ons weten. Mia Baltussen (383341) of Ria van der Heijden 

(384525) 

“SAMEN ETEN” 
Na de presentatie heeft u de mogelijkheid om aan te schuiven en samen met 

anderen een driegangen menu te gebruiken. De kosten zijn € 8,- per persoon 

excl. drank. Mee eten!? Bel voor dinsdag 14 augustus Mia Baltussen (383341) 

of Ria van der Heijden (384525) 

Werkgroep “Zorg & Welzijn” 

  

Leefbaarheid Vitale Kernen Sint Anthonis 
Projectwebsite is in de lucht! www.vitalekernen.nl 

Op 19 juni startte: ‘Leefbaarheid Vitale Kernen Sint Anthonis’. Met deze regeling kunnen inwoners, ver-

enigingen en clubs initiatieven bij de gemeente aandragen en daar (eenmalig) subsidie voor krijgen. Het 

gaat om initiatieven die goed zijn voor de leefbaarheid in de kernen. Zo’n initiatief wordt getoetst door 

een adviesraad met inwoners uit de betreffende kern. Vervolgens wordt het ter goedkeuring voorgelegd 

aan het College van B&W. Er is hiervoor een bedrag gereserveerd van 1,25 miljoen euro. De regeling 

loopt tot 31 december 2019. 

Nieuwsbrief 2018 
Email: secretariaat@samen1westerbeek.nl / www.s1w.nl 
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Iedereen mag meedoen. 

 
Alle initiatieven die een impuls geven aan de leefbaarheid van de dorpskernen maken een kans; grote en 

kleine. Of het nu gaat over de opzet van een kinderboerderij of het organiseren van een straat-opruimdag 

met barbecue; het kan allemaal! Er is wel een 

aantal randvoorwaarden. Zo mogen commerciële 

organisaties niet meedoen. Daarnaast moet een 

initiatief het algemeen belang van de gemeente of 

de betreffende kern dienen. Ook wordt van de 

aanvrager verwacht dat hij zelf actief bijdraagt 

aan zijn initiatief. Dat kan door zich daarvoor in 

te zetten of door er zelf financieel aan bij te dra-

gen. Sowieso is het de bedoeling dat de aanvra-

ger zijn eigen initiatief zoveel mogelijk zelf ont-

wikkelt, regelt en uitvoert. Verder moet een initi-

atief voldoen aan de beleidsregel ‘incidentele bijdrage initiatieven voor vitale kernen’.  
 

Informatieavond over het project Vitale Kernen. 

Donderdag 4 oktober in De Schans. 

Inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur, einde 21.30 uur. 

 
 

Enkele weken terug had 

het Buurteam aangegeven 

er bijna uit te zijn met een 

collectief zonnedak. Na di-

verse gesprekken en on-

derzoeken lag er een offer-

te voor het plaatsen van 

516 zonnepanelen. Met een 

gevoel van afronding be-

gonnen wij op woensdag 4 juli aan het gesprek dat al snel een andere wending 

kreeg. De ondernemer, die het dak beschikbaar had gesteld, laat na het lezen van 

krantenberichten over de mogelijkheden van zonneparken, graag andere moge-

lijkheden te onderzoeken. Het is zijn volste recht om dit te doen, maar gezien het 

lange tijdspad over duidelijkheden hebben wij ervoor gekozen om te stoppen met 

de postcoderoosregeling bij deze ondernemer. Weer terug naar af, maar het 

Buurteam is de “energie” nog niet op en kijken weer verder naar andere moge-

lijkheden. Dit doen wij ook in samenwerking met Duurzaam Stevensbeek en 

Buurtteam Sint Anthonis. 

COLLECTIEF 

ZONNEDAK 
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Op zondag 22 juli wordt door de Twisse Dorsers de 

30ste Westerbeekse Oogstdag georganiseerd. 

Wat ooit op een mooie Westerbeekse zomerdag in juli 

is begonnen door het demonstreren van trekpaarden 

en hun werktuigen, is 30 jaar later gegroeid tot een 

prachtig oogstfeest met diverse activiteiten. Denk 

hierbij aan activiteiten als het dorsen met de hand, 

het paard of de tractor, demonstraties van oude am-

bachten, een onderdelenmarkt, historische werktui-

gen en vervoersmiddelen. 

Nostalgische oldtimershow 

De Westerbeekse oogstdag is nog altijd mateloos po-

pulair bij deelnemer en liefhebber. Van de achterhoek 

ver uit Duitsland tot in België is men van de partij op 

ons evenement.  

Natuurlijk is er dit jaar weer de oldtimer trekkertrek 

en zullen we zien dat de oude tractoren waaronder de 

gloeikop tractoren het werk nog niet zijn verleerd. 

Een waar spektakel!!  De stationaire motoren, bromfietsen, oude auto’s , historische woonwagens 

en andere oldtimers zullen uiteraard niet ontbreken op deze dag.  Dit jaar hebben we voor de twee-

de keer in deze regio de klompenkopieermachine van Stichting Smid Renders uit Veldhoven weten 

te strikken. Zij zullen laten zien hoe een klompenmachine werkt, en het zware werk van de am-

bachtelijke klompenmaker in latere tijden overnam. Daarnaast hebben we nog de demonstraties 

van oude ambachtslieden voor u. Onder andere de houtzager, hoefsmid, tingieter en de mandenma-

ker laten zien dat ze het nog niet zijn verleerd. Op de braderie en de onderdelenmarkt is weer veel 

mooi koopwaar aanwezig. Ook de klein dieren en de schmink voor de kinderen zijn weer volop aan-

wezig. Dit jaar hebben we nieuw voor de kinderen: klompjes schilderen.  

In de gezellige feesttent met passende muziek van de Brabantse muziekgroep Anderszum  kan ten-

slotte genoten worden van een koud getapt pilsje en boerenkost.  Kortom, een gezellig dagje uit voor 

de liefhebber, jong en oud! 

Het evenement vindt plaats op het evenemententerrein van Westerbeek  aan de Stevensstraat, 

5843 AB te Westerbeek. Er is voldoende fiets- en autoparkeergelegenheid.  

Zondag 22 juli is het terrein geopend vanaf 11:00 tot 17:00u en de entree is vanwege het 30 jarige 

bestaan GRATIS. Dus kom gerust even langs. 

Meer informatie en foto’s over de 30ste Westerbeekse Oogstdag vind je op de site 

www.twissedorsers.nl 

Tot ziens!, ‘’De Twisse Dorsers Westerbeek’’ 

30ste Oogstdag in 

Westerbeek door 

‘De Twisse Dorsers’  

wo 18 jul Kienen K.B.O. 

za 21 jul Oud papier actie 

zo 22 jul 30ste Westerbeekse oogstdag, 

  de Twisse Dorsers 

wo 25 jul KBO Busreis 

za/zo 28/29 jul Brabantse kampioenschappen 

   pony’s en paarden de  

   Peelruiters  

   Evenemententerrein  

   Stevensbeek 

wo 15 aug ‘Samen eten’ bij Dinges 

wo 15 aug Kienen K.B.O. 

za 18 aug Oud papier actie 

wo 22 aug KBO Dagfietstocht 

vr 31 aug KBO bestuursvergadering 

za 8 sep GRAS-activiteit 

*zo 2 sep Gezinstoertocht SWWW 
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wo 18 jul Kienen K.B.O. 

za 21 jul Oud papier actie 

zo 22 jul 30ste Westerbeekse oogstdag, 

  de Twisse Dorsers 

wo 25 jul KBO Busreis 

za/zo 28/29 jul Brabantse kampioenschappen 

   pony’s en paarden de  

   Peelruiters   

   Evenemententerrein  

   Stevensbeek 

wo 15 aug ‘Samen eten’ bij Dinges 

wo 15 aug Kienen K.B.O. 

za 18 aug Oud papier actie 

wo 22 aug KBO Dagfietstocht 

vr 31 aug KBO bestuursvergadering 

za 8 sep GRAS-activiteit 

*zo 2 sep Gezinstoertocht SWWW 

zo 9 sep GRAS-activiteit 

wo 12 sep ‘Samen eten’ bij Dinges 

ma 10 sep Bestuursvergadering S1W 

za 15 sep Oud papier actie 

wo 19 sep Kienen K.B.O. 

wo 26 sep KBO Culturele dag 

vr 28 sep KBO bestuursvergadering 

wo 3 okt ‘Samen eten’ bij Dinges 

wo 3 okt Kwartaaloverleg S1W 

vr 5 okt KBO Dag van de Ouderen 

ma 8 okt Bestuursvergadering S1W 

zo 14 okt KBO ‘Nostalgische Muziekmiddag’ 

wo 17 okt Kienen K.B.O. 

za 20 okt Oud papier actie 

wo 24 okt INFO-avond S1W 

vr 26 okt  KBO bestuursvergadering 

za 3 nov KBO Regionale Dansdag 

za 3 nov KBO Herfstdiner (17.00 uur) 

ma 12 nov Bestuursvergadering S1W 

wo 14 nov ‘Samen eten’ bij Dinges 

wo 14 nov Kienen K.B.O. 

za 17 nov Oud papier actie 

vr 23 nov KBO bestuursvergadering 

ma 10 dec Bestuursvergadering S1W 

wo 12 dec ‘Samen eten’ bij Dinges 

vr 14 dec KBO Kerstviering 

za 15 dec Oud papier actie 

za 15 dec Vrijwilligersborrel S1W 

wo 19 dec Kienen K.B.O. 


