
 

 

• Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

• E-mail: fra.giesbers@gmail.com 

Colofon  

Het dorpsjournaal wordt uitgege-

ven door Dorpscoöperatie 

“Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretariaat@samen1Westerbeek.nl 

 

Kopij inleveren: 

Vóór zondag 19:00 uur  

Via emailadres: 

fra.giesbers@gmail.com 

 

Het dorpsjournaal is een medede-

lingenblad 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 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 

48e jaargang  no. 30 21 juli - 27 juli 2019 

ZONDAG 21 JULI WESTERBEEKSE OOGSTDAG ‘DE TWISSE DORSERS’ 

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

16e  zondag door het jaar. 

Weekend 20/21 juli: geen viering in Westerbeek. 

17e  zondag door het jaar. 

Weekend 27/28 juli: geen viering in Westerbeek.  

K.B.O. KIENEN  

 

Voor alle leden maar ook niet-leden   

0p woensdag 17 juli wordt onze maandelijkse KIENMID-

DAG georganiseerd. Om 13.15 uur beginnen we met de 

kaartverkoop en om 13.30 uur met het kienen. 

De kaarten kosten € 6,00 inclusief de koffie. 

De leden mogen ook vrienden, familie en kennissen mee-

brengen. 

En natuurlijk zijn er altijd leuke prijzen te winnen. 

Daarnaast gaan we voor gezelligheid en ontspanning.  

OUD PAPIER ZATERDAG 20 JULI 

Zaterdag 20 juli tussen 9.00 uur en 12.00 uur kan 

het papier worden ingeleverd bij de containers nabij 

het sportpark! 

Medewerkers: Jelle Nielen, Charlotte Heinemans 

Bart Vollenberg, Anouschka van Dommelen  

VAKANTIE DORPSJOURNAAL 
 

Het Dorpsjournaal, no: 32 en 33, heeft vakantie! 

Berichten voor de weken 4 aug t/m 10 aug 

èn 11 aug t/m 17 aug, moeten binnen zijn 

voor zondag 28 juli 19.00 uur! 

De dorpsjournaals 31,32 en 33 worden dus 

gecombineerd! 

Wij wensen iedereen een prettige vakantie 

en behouden reis toe! 

Beste mensen, 

29 juni  was voor ons een bijzondere dag. Dankjewel  voor de vele 

kaarten, felicitaties in welke vorm dan ook. 

Wij hebben ervan genoten!    Tilly en Sjaak 
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Dorpsontwikkelingsplan - Westerbeek 100 jaar - Vitale Kernen - Kwartaal Overleg - Ker-

nendemocratie 

 

Donderdag 27 juni 2019 was de bijeenkomst over het samenstellen van een dorps-

ontwikkelingsplan. Na de verstrekte informatie hebben de deelnemers met elkaar gespro-

ken en gediscussieerd over sterke en zwakke punten van Westerbeek. Ook heeft men de af-

weging gemaakt welke zaken/punten/onderdelen zeker wel of helemaal niet opgepakt die-

nen te worden. Samen zijn wij gekomen tot ongeveer 4 tot 6 projecten, deze worden nu met 

drie deelnemers van de groep en ambtenaren uitgewerkt. In september wordt het dorpsont-

wikkelingsplan aan de inwoners van Westerbeek gepresenteerd. 

 

BELANGSTELLING VOOR WONINGBOUW!?   

Het project WONINGBOUW is meteen opgepakt en afgelopen week vond er de verantwoor-

delijke ambtenaar overleg plaats. Op dit moment zijn er door “Reuvers Bouw” ideeën aan-

geleverd welke mogelijk aan Den 

Eik gerealiseerd zouden kunnen 

worden. Het gaat om een rijtje van 

zes woningen aan de rechter kant 

(tussen kavel 2 en7) aan Den Eik. 

Links (kavel 9 t/m 12) wil men be-

ginnen met een tweekapper en 

twee aan elkaar gekoppelde le-

vensbestendige woningen. Het zijn 

nog maar ideeën en afhankelijk de 

reacties en belangstelling kunnen 

deze nog worden aangepast.  

Tekeningen en indelingsschets zijn te vinden op www.samen1westerbeek.nl. 

 

Belangstelling in een woning (kleine woning, tweekapper of levensbestendige woning) laat 

je horen. Informatie en/of uw reactie: secretariaat@samen1westerbeek.nl 

De informatieavond over woningbouw wordt na de vakantie gepland. 
 

 

NIEUWSBRIEF 
secretariaat@samen1westerbeek.nl 

www.samen1westerbeek.nl 

mailto:secretariaat@samen1westerbeek.nl
http://www.samen1westerbeek.nl
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31ste Oogstdag in Westerbeek door 

‘De Twisse Dorsers’ 
Op zondag 21 juli word door de 

Twisse Dorsers de 31ste Wester-

beekse oogstdag georganiseerd. 

Wat ooit op een mooie Westerbeek-

se zomerdag in juli is begonnen door 

het demonstreren van trekpaarden 

en hun werktuigen, is 31 jaar later 

gegroeid tot een prachtig oogstfeest 

met diverse activiteiten. Denk hier-

bij aan activiteiten als het dorsen 

met de hand, het paard of de trac-

tor, demonstraties van oude am-

bachten, een onderdelenmarkt, his-

torische werktuigen en vervoers-

middelen. 

De Westerbeekse  oogstdag, een interessante dag om te bezoeken. Op deze dag nemen wij u 

zomaar 50 tot 100 jaar mee terug in de tijd. Zo ziet u tien trekpaarden, die steeds zeldza-

mer worden, aan het werk. De ontwikkelingen in de landbouw worden hier voor u inzichte-

lijk gemaakt: in eerste instantie werd alle arbeid geleverd door handwerk, later door paar-

den en daarna met tractoren en stationaire motoren. Verder worden activiteiten als ploe-

gen, maaien, dorsen en ander boerenwerkzaamheden in hun ontwikkeling van vroeger tot 

nu vertoont. 

Nostalgische oldtimershow 

De Westerbeekse oogstdag is nog altijd mateloos populair bij deelnemer en liefhebber. Van 

de achterhoek ver uit Duitsland tot in België is men van de partij op ons evenement.  

Enthousiaste verzamelaars laten u hun oude tractoren en werktuigen zien. U zult ze in ver-

schillende stadia treffen: zowel geconserveerd, of in ge-

heel originele staat gerestaureerd. Hier zitten ook trac-

toren bij van voor oorlog. De stationaire motoren, brom-

fietsen, oude auto’s , historische woonwagens, vrachtwa-

gens en andere oldtimers zullen uiteraard niet ontbre-

ken op deze dag. Tekst en uitleg wordt geduldig aan u 

gegeven.  Dit jaar hebben we voor de derde keer in deze 

regio de klompenkopieermachine van Stichting Smid 

Renders uit Veldhoven weten te strikken. Zij zullen la-

ten zien hoe klompen machine werkt, en het zware werk 

van de ambachtelijke klompenmaker in latere tijden 

overnam. Dit jaar word de machine aangedreven door de 

eigen stoomlocomobiel! Daarnaast hebben we nog de de-

monstraties van oude ambachtslieden voor u. Onder an-

dere de houtzager, hoefsmid en de mandenmaker laten 

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

mooi koopwaar aanwezig. Kinderen kunnen  zich wagen aan het ‘Vliegend Tapijt’ of een rit-

je maken op een Belse knol. Ook de klein dieren en de Smink, het klompjes schilderen en 

het hoefijzer versieren voor de kinderen zijn weer volop aanwezig. Ook dit jaar is onze me-

ga-kinderzandbak van de partij.  
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wo 17 jul Kienen KBO 

za 20 jul Oud papier-actie 

zo 21 juli Westerbeekse Oogstdag 

  “De Twisse Dorsers” 

wo 24 juli Busreis KBO 

ma 12 aug Bestuursvergadering S1W 

za 17 aug Oud papier-actie 

wo 21 aug ‘Samen eten’ bij Dinges 

wo 21 aug Kienen KBO 

wo 4 sep Dagfietstocht KBO 

ma 9 sep Bestuursvergadering S1W 

wo 11 sep ‘Samen eten’ bij Dinges 

za 14 sep 25 jaar GRAS 

zo 15 sep 25 jaar GRAS 

wo 18 sep Kienen KBO 

za 21 sep Oud papier-actie 

wo 2 okt ‘Samen eten’ bij Dinges 

ma 14 okt Bestuursvergadering S1W 

wo 16 okt Kienen KBO 

za 19 okt Oud papier-actie 

ma 21 okt KO-vergadering S1W 

vr 25 okt PROMS ’Let’s Twist again 2.0’  

  Metropeelorkest 

za 26 okt PROMS ’Let’s Twist again 2.0’  

  Metropeelorkest 

ma 11 nov Bestuursvergadering S1W 

wo 13 nov ‘Samen eten’ bij Dinges 

za 16 nov Oud papier-actie 

wo 19 nov Kienen KBO 

ma 9 dec Bestuursvergadering S1W 

wo 11 dec ‘Samen eten’ bij Dinges 

vr 13 dec Jubileum CSTT 

za 14 dec Jubileum CSTT 

wo 18 dec  Kienen KBO 

za 21 dec Oud papier-actie 

za 21 dec Kerstconcert Metropeelorkest 

Dorpskoning van 

Westerbeek 
 

Dit jaar komt het Sint Mat-

thias gilde uit Oploo een 

trom en acrobatisch vendel 

demonstratie geven en aan-

sluitend zal  er gestreden 

worden om de Dorpskoning 

van Westerbeek, doormiddel 

van een schietschijf. Ook 

mensen buiten Westerbeek 

mogen hier aan deelnemen.  

In de gezellige feesttent met 

passende muziek kan ten-

slotte genoten worden van een koud getapt pilsje en boe-

renkost.  Kortom, een gezellig dagje uit voor de liefhebber, 

jong en oud!  

Het evenement vind plaats op het evenemententerrein 

van Westerbeek  aan de Stevensstraat, 5843 AB te Wes-

terbeek. Er is voldoende fiets- en autoparkeergelegenheid.  

Zondag 21 juli is het terrein geopend vanaf 11:00 tot 

17:00u en de entree is gratis. 

Meer informatie, inschrijven en foto’s over de 31ste Wes-

terbeekse Oogstdag vind je op de site 

www.twissedorsers.nl of Ties van Riet 06-19919226 

Tot ziens! 

‘’De Twisse Dorsers Westerbeek’’ 


