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Mannensoos iedere dinsdagmorgen in de Vurkaomer
voor alle mannen 55+ 

Kom gezellig buurten, kaarten of met gezelschapsspelen 
meedoen. De tuinploeg gaat eerst in de tuin werken en sluit later 
aan.
dinsdag 6 februari van 10.00 tot 12.00 uur

Beweegactiviteit o.l.v. Jan Kösters, daarna we gaan kaarten, 
spelletjes spelen of buurten.
dinsdag 13 februari van 10.00 tot 12.00 uur

Kom elkaar ontmoeten. Samen zorgen we voor gezelligheid. Je 
kunt kaarten of een gezelschapsspel spelen.
dinsdag 19 februari van 10.00 tot 12.00 uur

Quiz met spreekwoorden, biljarten, spelletjes en kaarten
dinsdag 26 februari van 10.00 tot 12.00 uur



Inloop dames iedere donderdagmorgen in de Vurkaomer

Kennis maken met onze nieuwe wijkagent (onder voorbehoud). 
Er is volop gelegenheid om vragen te stellen
donderdag 7 februari 10.00 tot 12.00 uur

Creatief knutselen o.l.v. Annemarie Dirks. We maken houders voor 
vogelvoer. Doe mee en help de vogels de winter door. 
donderdag 14 februari van 10.00 tot 12.00 uur

Geef de pen door: Ria van der Meijden vertelt (een 
gedeelte van) haar levensverhaal daarna is er tijd 
voor een gezelschapsspel.
donderdag 21 februari van 10.00 tot 12.00 uur

Op een speelse manier bewegen met sportconsulent Tim de 
Werdt op donderdag 28 februari van 10.00 tot 12.00 uur

Activiteiten Digitale Veerkracht 

nieuwe cursus tablets voor echte beginners
Help de digitale kloof te dichten en doe mee met de nieuwe 
tabletcursus: Stapsgewijs leren hoe we met de tablet omgaan. 
Alle inwoners van de Weebosch kunnen meedoen. Vooral 55+ 
hebben moeite om apps te bedienen, maar er kan nog veel 
meer. Leer nieuwe mogelijkheden op de tablet!
Start in de Vurkaomer op woensdag 13 februari om 13.30 uur.
(om de 2 weken)
Aanmelden voor 8 februari bij de dorpsondersteuner. Iedereen is 
welkom. Er kunnen max. 8 mensen deelnemen i.v.m. het aantal 
aanwezige tablets.



Tablet caf  é (vrije inloop) iedere donderdagmiddag
Leer van alles om de mogelijkheden te onderzoeken, stel je 
vragen en krijgt tips om beter met je tablet om te gaan.
Donderdagmiddag vanaf 21-2 om de 14 dagen van 13.30 - 
15.30 uur in de Vurkaomer. Iedereen kan gewoon binnenlopen. 
Wel de eigen tablet of smartphone meebrengen. Er is 
begeleiding aanwezig.

Workshop durf te vragen
“Wie vraagt, die krijgt” ….... Tijdens de bijeenkomsten van Digitale 
Veerkracht bleek dat mensen het moeilijk vinden om te vragen. 
Ingeborg van Mechelen (van Net even Anders) komt hierover 
spreken en leert ons een vraag makkelijker te stellen.
Woensdag 6 februari van 13.30 tot 15.30 uur in de Vurkaomer 
voor alle inwoners van de Weebosch, helpers en vragers en 
iedereen die het zat is om dingen alleen te doen. Je leert jouw 
vraag of verlangen naar een ander level te tillen. 
Gratis maar wel vooraf aanmelden bij de dorpsondersteuner. 

Samen koken voor mannen in de Vurkaomer
Na het grote succes van onze eerste kookcursus, bieden we in 
het kader van zelfredzaamheid een nieuwe cursus “samen 
koken” aan. Leren een eenvoudige maaltijd bereiden, de 
hoeveelheid ingredi nten berekenen, boodschappen doen, ë
werken met een kookboek. Daarna samen gezellig deze maaltijd 
opeten en samen opruimen en afwassen.
We koken 8 keer om de 14 dagen vanaf woensdag 6 maart van 
10 – 13 uur. Het kost  7,50 per keer + koffie   1,-€ à €
aanmelden voor 1 maart bij de dorpsondersteuner

Samen eten voor iedereen
Voor alle inwoners van de Weebosch die graag samen eten en 
gezelligheid op prijs stellen. Tijdens bijeenkomsten van Digitale 



Veerkracht kwam ook naar voren dat men het op prijs stelt om 
samen te eten. Dat is gezellig, gezond en afwisselend. We gaan 4 
verschillende manieren aanbieden en onderzoeken zo wat de 
voorkeur heeft. 
We eten we aan een gezellig gedekte tafel in het buurthuis, 
vrijwilligers serveren de maaltijd en de laatste keer gaan we 
samen uit eten in eigen dorp. We zijn tevreden als er min. 8 
deelnemers per keer zijn, liever meer! Dus... zeg het voort.
Zie de aparte flyer met het precieze aanbod.
Wanneer:op dinsdagen en donderdagen vanaf 19 februari
van 12.15 tot 14.00/15.00 uur. Aanmelden 1 week tevoren bij de 
dorpsondersteuner 

Dorpsmaaltijd
Iedere laatste zondag van de maand in het buurthuis. 
Vrijwilligers koken een 3-gangen menu met keuze 
tussen vlees en vis. Iedereen kan mee komen eten. Er 
is plaats voor max. 35 mensen.
Aanmelden bij Thea Pauly. Tel. 06 5173 3854.

“Als elke seconde telt” herhaling Reanimatie cursus
Hoe belangrijk is het als “elke seconde telt” en er dan zoveel 
mogelijk mensen kunnen reanimeren. In 2018 zijn we in de 
Weebosch gestart om zoveel mogelijk mensen een reanimatie 
cursus te laten volgen. In 2018 hebben er 20 personen een 
diploma behaald. 

Daarom wordt er woensdag 6 februari 2019 om 9.00 uur een 
herhalingscursus gegeven o.l.v. Mark Hoeks uit Luyksgestel. Kosten 
 20,00. De meesten kunnen deze cu€ rsus volgen op kosten van 

de ziektekostenverzekeraar. Mocht dat niet lukken, dan betaalt 
de dorpsraad de kosten hiervoor. Wilt U aan deze cursus 
deelnemen? Meld je snel aan bij de dorpsondersteuner.



http://www.weebosch.org/


over wat zij in de toekomst van de Weebosch graag willen. We 
hopen dat de jeugd massaal aanwezig is en van zich laat horen!

Meepraten over de toekomst van de Weebosch
voor inwoners van de Weebosch 
Dan zijn er 2 data waarbij de overige inwoners van de Weebosch 
worden uitgenodigd om hun toekomstvisie van de Weebosch te 
delen en wel op maandag 25 maart en maandag 8 april steeds 
om 20.00 uur in de Rabozaal van 't Sant.



Vrijwilligers

Vrijwilligers gezocht

Samen eten U merkt dat er steeds meer aanbod is van 
activiteiten. Dat betekent dat we ook steeds meer vrijwilligers 
nodig hebben om activiteiten aan te bieden en inwoners te 
begeleiden. Zo hebt u kunnen lezen in deze nieuwsbrief dat er 
een project opgezet wordt om Samen te eten. Dat betekent dat 
er per keer (zie data) 2 vrijwilligers nodig zijn. Zij zorgen voor een 
gezellig ambiance, bereiden het eten (voor), dekken de tafels en 
zorgen dat alles weer wordt opgeruimd.

Tablet caf  éWe zoeken extra vrijwilligers voor ons tabletcafé. Dat is 
op donderdagmiddag om de twee weken van 13.30-15.30 uur. 
Bezoekers komen om ervaringen, tips en trucs uit te wisselen en 
om vragen te stellen. De bedoeling is dat de deelnemers een op 
een begeleid worden. Computer/tablet vaardigheden gewenst.

Sociaal Vervoer Doe je graag iets voor een ander? We zijn bezig 
om een vervoersaanbod te maken voor onze eigen inwoners, die 
minder mobiel zijn. We zoeken hiervoor vrijwilligers die zelf een 
auto rijden en het fijn vinden om af en toe iets voor een ander te 
betekenen. Het gaat om vervoer van en naar activiteiten, dokter 
en ziekenhuis, boodschappen. Brandstof wordt vergoed.

Hulp bij publiciteit Onze dorpsondersteuner zoekt iemand (of een 
paar mensen), die haar helpt met de publiciteit van allerlei 
activiteiten. Voor de aankondiging van een komende activiteit, 
het verslag leggen van lopende activiteiten, de maandelijkse 
nieuwsbrief van de Weebosch …..



Papiercontainer bij de school

dinsdag vrijdag
Wie denkt er mee na over een oplossing?
Kom naar de openbare dorpsraadvergadering 
op maandag 28 januari om 20.30 uur in buurthuis 't Sant.

Colofon
Dit overzicht wordt uitgegeven door dorpsraad de Weebosch en 
de dorpsondersteuner en verschijnt onregelmatig. We streven er 
naar om op termijn per maand een nieuwsbrief uit te geven. 
Hebt u zin om hieraan mee te werken? 

Heeft u een activiteit te melden dan kunt u dit melden aan Sjaan 
Janssens, dorpsondersteuner of mailen naar 
dorpsondersteuner@deweebosch.nl   tel. 0612317604

Meer informatie kunt u vinden op www.deweebosch.nl.

mailto:dorpsondersteuner@deweebosch.nl

