Activiteitenoverzicht januari 2019

AKTIVITEITENOVERZICHT DORPSRAAD

Inloop dames Nieuwjaarsbijeenkomst
voor wie
wat

alle dames van de Weebosch 55+
Elkaar Nieuwjaar wensen in een gezellig sfeer en
onder het genot van een lekker hapje en drankje
wanneer
Donderdag 3 januari van 10.00 tot 12.00 uur
waar
Vurkaomer
kosten
koffie à € 1,-, gratis drankje en hapje
aanmelden niet nodig, iedereen is van harte welkom

Inloop mannen Nieuwjaarsbijeenkomst en in de tuin werken
voor wie
wat
lekker

alle mannen van de Weebosch 55+
Elkaar Nieuwjaar wensen in een gezellig sfeer en onder het genot van een
hapje en drankje
daarnaast gaat de tuinploeg eerst nog in de tuin werken, ze sluiten later
aan
wanneer
Dinsdag 8 januari van 10.00 tot 12.00 uur
waar
Vurkaomer
kosten
koffie à € 1,-, gratis drankje en hapje
aanmelden niet nodig, iedereen is welkom

Inloop voor iedereen Digitale Veerkracht
voor wie
wat

alle inwoners van de Weebosch 55+
Supermarkt de Plus komt ons leren hoe we met de computer levens
middelen kunnen bestellen en hoe deze thuisgebracht worden of
opgehaald kunnen worden
wanneer
Woensdag 9 januari van 13.30 tot 15.30 uur
waar
Vurkaomer
kosten
koffie à € 1,aanmelden niet nodig, iedereen is welkom. Er zijn 8 notebooks aanwezig, je kunt ook je
eigen
laptop of Ipad meebrengen
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Inloop dames Ann Geudens vertelt
voor wie
wat

alle dames van de Weebosch 55+
Ann Geudens vertelt op een geheel eigen wijze een stuk van haar
levensverhaal
wanneer
Donderdag 10 januari van 10.00 tot 12.00 uur
waar
Vurkaomer
kosten
koffie a € 1,aanmelden niet nodig, iedereen is welkom

Inloop mannen beweegactiviteit
voor wie
wat

alle mannen van de Weebosch 55+
Beweegactiviteit op niveau alles losmaken en kaarten, vooral rikken,
rummicub en biljarten
wanneer
Dinsdag 15 januari van 10.00 tot 12.00 uur
waar
Vurkaomer
kosten
koffie à € 1,aanmelden niet nodig, iedereen is welkom

Inloop dames met gezelschapsspelen en gezellig samenzijn
voor wie
wat

alle dames van de Weebosch 55+
ieder kan naar eigen voorkeur met een spel meespelen en/of gezellig met
elkaar bijpraten
wanneer
Donderdag 17 januari van 10.00 tot 12.00 uur
waar
Vurkaomer
kosten
koffie à € 1,aanmelden niet nodig, iedereen is welkom

Inloop mannen spelletjes en kaarten
voor wie
wat

alle mannen van de Weebosch 55+
kies een spel waar bij je past en speel op je eigen niveau mee en kaarten,
vooral rikken en rummicub
wanneer
Dinsdag 22 januari van 10.00 tot 12.00 uur
waar
Vurkaomer
kosten
koffie à € 1,aanmelden niet nodig, iedereen is welkom
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Inloop dames geheugentraining
voor wie
wat
wanneer
waar
kosten
aanmelden

alle dames van de Weebosch 55+
vrijwilligers hebben een speciale quiz gemaakt om uw geheugen te trainen
Donderdag 24 januari van 10.00 tot 12.00 uur
Vurkaomer
koffie à € 1,niet nodig, iedereen is welkom

Inloop mannen kennis maken met onze nieuwe wijkagent (onder voorbehoud)
voor wie
wat

alle mannen van de Weebosch 55+
maak kennis met onze nieuwe wijkagent.
Er is volop gelegenheid om vragen te stellen
wanneer
Dinsdag 22 januari van 10.00 tot 12.00 uur
waar
Vurkaomer
kosten
koffie à € 1,aanmelden niet nodig, iedereen is welkom

Inloop dames spel /gezellig samenzijn
voor wie
wat
wanneer
waar
kosten
aanmelden

alle dames van de Weebosch 55+
vrijwilligers hebben voor iedere wens wel een spel klaar liggen
Donderdag 31 januari van 10.00 tot 12.00 uur
Vurkaomer
koffie à € 1,niet nodig, iedereen is welkom

“Als elke seconde telt”

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 al 20 personen een diploma
behaald. Daarom wordt er dinsdag 29 januari 2019 om 19:00 uur weer een nieuwe
reanimatiecursus gegeven op de Weebosch o.l.v. Mark Hoeks uit Luyksgestel. Deze cursus
wordt in ‘t Sant uitgevoerd
De meesten kunnen deze cursus volgen op kosten van e ziektekostenverzekeraar. Mocht
dat niet lukken, dan betaalt de Dorpsraad de onkosten hiervoor.
Wilt U aan deze cursus deelnemen geef je dan snel op bij:
Sjaan Janssens email: dorpsondersteuner@deweebosch.nl tel. 0612317604
Opgeven kan tot 17 januari.
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Werk mee aan de nieuwe Dorpsvisie van de Weebosch
Hoe ziet de toekomst van de Weebosch er uit over een aantal jaren? Uitnodiging aan alle
inwoners van de Weebosch om mee te denken over onze nieuw te maken Dorpsvisie.
Hiervoor plannen we eerst een evaluatie over onze huidige Dorpsvisie 2009-2025 (zie op
onze Website www.weebosch.org). Op maandag 11 februari om 20.00 uur is deze
evaluatie gepland in de Rabozaal van 't Sant. Alle inwoners
zijn hierbij van harte uitgenodigd.
Op maandag 11 maart is er van 18.00-20.00 uur speciaal voor
de jeugd van 12/13 jaar (na de lagere school) tot 21 jaar een
bijeenkomst in feestcafé de Flier. De jeugd krijgt frites met een
consumptie aangeboden, waarna we met hen in gesprek
gaan over wat zij in de toekomst van de Weebosch graag willen.
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.

Data openbare Dorpsraad vergaderingen.
De Dorpsraad is de afvaardiging van alle Weebosscher verenigingen en daarom is er 4
keer per jaar een bijeenkomst waarbij alle verenigingen uitgenodigd zijn. De data voor dit
jaar zijn: maandag 28 januari, 15 april, 16 september en 18 november steeds om 20.00
uur. Alle inwoners van de Weebosch zijn welkom.

Vrijwilligersfeest buurthuis en dorpsraad
Op vrijdag 15 maart organiseren dorpsraad en buurthuis een feestavond voor de
vrijwilligers die zich actief voor buurthuis- en dorpsraadactiviteiten hebben ingezet.

Scrabble-avonden
Rene Hilhorst organiseert op 5 dinsdagavonden een srabble competitie. Op dinsdag 8, 1,
22, 29 januari en 5 februari met aanvang om 19.30 uur in de Vurkoamer in 't Sant.
Kosten 2 euro. Aanmelden Bij Rene Hilhorst, renehilhorst@outlook.com

Noteer alvast …. de Weeboschweek 2019 is gepland van 6 juli t/m 12 juli
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

