44ste Weeboschweek
6 t/m 14 juli 2019

Programmaboekje
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Voorwoord
Wij als coördinatoren, bestuur van Buurthuis ’t Sant en de Dorpsraad van de
Weebosch, hopen dat iedere Weeboschenaar weer veel plezier zal beleven aan deze
44ste Weeboschweek!
Dit jaar wordt de Weeboschweek opnieuw georganiseerd in de eerste week van de
schoolvakantie. Afgelopen jaar hebben we overleg gevoerd over en onderzoek gedaan
naar eventuele update van het programma. Daar is weer voor elk wat wils uitgekomen.
We beseffen terdege dat de Weeboschweek 100% vrijwilligerswerk is. Al meer dan 40
jaar zorgen we er met alle vrijwilligers samen voor dat ons dorp leefbaar blijft en bruist
van de activiteiten. Daarom willen de Dorpsraad en het Buurthuis bij voorbaat alle
mensen die zich wederom belangeloos voor deze Weeboschweek zullen inzetten
bedanken voor hun enthousiasme, werklust en gemeenschapszin.
Wij hopen op een hoge opkomst bij de diverse onderdelen en wij wensen alle
deelnemers en vrijwilligers heel veel plezier en (ont)spanning. We zullen de clarissen
unne worst brengen voor goei weer.
Tot komende Weeboschweek.
Dorpsraad en Buurthuis ’t Sant.

Programma overzicht
Zaterdag 6 juli
Maandag 8 juli

Dinsdag 9 juli

Woensdag 10 juli
Donderdag 11 juli
Zaterdag 13 juli
Zondag 14 juli

Garage Sale
Knutselmorgen
Fietstocht 50+
Weebosch Culinair
Grensparkwandeling
MTB-tocht
Jeu de Boules
Hutten bouwen
Boerenkien
Inloop dames- en heren 55+
Filmavond voor de jeugd
Minizeskamp
Nostalgische brommertocht
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Programma Weeboschweek
Zaterdag 6 juli

Garage Sale

Wil je nog iets verdienen aan spullen die nu ongebruikt op zolder of in je garage of
schuur staan en die voor andere mensen nog bruikbaar zijn, dan kun je die op deze
zaterdagmorgen proberen te verkopen. Aanmelden kan nog tot 1 juli bij Paul van
Rooijen (pjavanrooijen@gmail.com). De deelnemende adressen binnen de kom van de
Weebosch zijn vanaf de weg goed zichtbaar.
Plaats:
Organisatie:
Aanvang:
Kosten deelname:

Maandag 8 juli

je eigen huis/oprit/garage
Paul van Rooijen (pjavanrooijen@gmail.com) & Pim Hille
9.30 uur – 15.00 uur
gratis

Knutselen voor 3 tot 12 jaar

De maandagochtend is wederom gereserveerd voor de kids. Iedereen kan lekker al zijn
creativiteit kwijt en met een mooi knutselwerk richting huis. Graag de kinderen op tijd
brengen zodat er echt om 10 uur gestart kan worden. En dit jaar dus niet alleen voor
peuters en kleuters maar iedereen t/m 12 jaar is van harte welkom!
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Plaats:
Organisatie:
Aanvang:
Kosten Deelname:

Maandag 8 juli

Buurthuis ’t Sant
Maaike d’Haens en Suziëlle Adriaans
10.00 uur (tot 12.00 uur)
gratis

Fietstocht 55+

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we met de dames en heren 55+ fietsen. We zorgen voor
een mooie route, een leuk intermezzo om iets te bekijken en een gezellig terras voor
een drankje kan voor vervoer met de auto gezorgd worden. Voor een beperkt aantal
personen kan voor vervoer met de auto gezorgd worden. Als je autovervoer nodig
hebt, laat dat uiterlijk zondag 7 juli weten aan Ludo Mateusen (tel. 541670 of via
email : mail@mateusen.nl).
Vertrek:
Organisatie:
Aanvang:
Kosten Deelname:

Buurthuis ’t Sant
Vrouwen van Nu i.s.m. Ludo Mateusen
13.00 uur
€ 3,00

Maandag 8 juli
Weebosch Culinair
Thema:
Culinair genieten op de Bokshei, “Verras
je buurtgenoten met je succesrecept”
Ook dit jaar staat ons jaarlijkse kook-event
gepland, traditioneel op de maandagavond
van de Weeboschweek.

Dit jaar zijn we te gast bij familie Baselmans, Boksheide 4 in Eersel. Wegens succes
herhalen we de opzet van vorig jaar: De gerechtjes worden, in groepen van drie
personen, vooraf thuis voorbereid, zodat ze op de avond zelf alleen nog afgemaakt/
opgewarmd hoeven te worden. We beginnen de avond om 18.30 uur met een
welkomstdrankje. Vervolgens gaan we genieten van een 7-tal gerechten en drankjes
naar keuze.
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Plaats:

Boksheide 4
(bij slecht weer wijken we uit naar buurthuis ’t Sant)
Organisatie:
Mary Baselmans, Gonny Vogels, Riek Kox
Aanvang:
18.30 uur
Kosten Deelname:
€ 20 per persoon, inclusief drankjes
Aanmelden:
Vóór 22 juni. Wees er snel bij; er is slechts plaats voor 21
personen. Is uw belangstelling geprikkeld? Meld u zich dan
aan. Geef ook uw email adres door. Dit is handig voor het
delen van de recepten.
Voorbereidingsbijeenkomst: 24 juni, 19.30-20.30 uur in de Vurkoamer van buurthuis
’t Sant. (Ingang bij de Gerardusweg). Hier worden groepjes
gemaakt en worden de gerechten verdeeld. Daarom is deze
bijeenkomst verplicht.
Aanmelden bij:
Gonnie Vogels: 0497-542073 of gonnievogels@chello.nl

Dinsdag 9 juli

Grensparkwandeling

Het bestuur van het buurthuis organiseert elke zomer op een dinsdag de
grensparkwandeling waar jaarlijks ca 400 à 500 personen (veel Belgen) aan
deelnemen. Dit jaar valt deze wandeling in de Weeboschweek. Er zijn verschillende
routes: Witrijtroute (5,3 km), Heideroute (6,7 km), Weijerkens (7,3 km.) en Goorloop
(11,7 km.) In het buurthuis staat de eigengemaakte soep, de broodjes en een vlaai
klaar. Voor de inwoners van de Weebosch is de inschrijving aan de wandeling gratis
Vertrek:
Buurthuis ‘t Sant
Organisatie:
Bestuur buurthuis ‘t Sant
Inschrijven:
Starten tussen 8.00 en 15.00 uur
Kosten Deelname:
gratis voor Weeboschenaren bij overhandiging van het
inschrijvingsstrookje achter in dit programmaboekje.
Zonder ingevuld strookje bedraagt de inschrijving € 1,80 pp
(kinderen onder 12 jaar gratis).

Dinsdag 9 juli

MTB tocht

In de bossen rondom de Weebosch zal een leuk parcours worden uitgezet dat goed te
doen is voor alle leeftijden! Dus ga je met je vader, moeder, opa of oma gezellig een
gave tocht maken op de fiets. Er wordt gezorgd voor iets te drinken en uiteraard iets
lekkers. Je kan zowel op je mountainbike als je gewone fiets mee doen.
Vertrek:
Organisatie:
Aanvang:
Kosten Deelname:

Buurthuis ‘t Sant
Ger Roest, Tennis Vereniging Weebosch
18.30 uur (inschrijven vanaf 18.15 uur)
gratis
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Dinsdag 9 juli
Jeu de Boules

Op de baan in de prachtige tuin van het buurthuis (Gerardusweg) zal deze avond weer
een ontspannende strijd om het Jeu de Boules kampioenschap van de Weebosch
losbarsten. Jong en oud zijn welkom. Nodig: een losse pols en goed humeur.
Deelnemers brengen op z’n Amerikaans een drankje en/of hapje mee. Voor koffie/thee
wordt gezorgd.
Plaats:
Organisatie:
Aanvang:
Kosten Deelname:

Buurthuis ‘t Sant
René Hilhorst en Ludo Mateusen
19.00 uur
gratis
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Woensdag 10 juli

Hutten Bouwen

In het bos achter de school kun je je eigen ‘coole’ boomhut bouwen. Je mag zelf weten
hoe groot hij wordt en met welke materialen je de hut maakt, als het maar natuurlijke
materialen zijn (dus geen plastic!). Je mag van thuis ook je eigen ’bouw’spullen mee
brengen. Let wel: alleen natuurlijke materialen mogen worden gebruikt. Er is sowieso
bindtouw aanwezig.
Plaats:
Organisatie:
Aanvang:
Kosten Deelname:

Bos achter de school
Jan Hoeks & Charles de Backer
vanaf 9.00 uur
gratis

Woensdag 10 juli Traditionele Boerenkien!

Dit jaar een hele mooie HOOFDPRIJS van € 150 en tevens nog vele andere prachtige
prijzen. Wij bedanken alle sponsoren die deze avond trouw ondersteunen. Iedereen is
van harte welkom voor een gezellige avond en kans op een mooie (hoofd)prijs.
Plaats:
Organisatie:
Aanvang:
Kosten:

Gymzaal van Buurthuis ’t Sant
Buurthuis & Dorpsraad
start kienen 20.00 uur, de zaal gaat om 19.00 uur open
kleine kaart € 1,00 en grote kaart € 6,00
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Donderdag 11 juli

55+ ochtend

Zowel de heren als de dames vanaf 55 jaar zijn vandaag van harte welkom in de
Vurkoamer van het Buurthuis. We zullen we teamverband een leuke, spannende quiz
gaan spelen met voor de winnaars een kleine attentie. Dit alles in samenwerking met
de vele vrijwilligers. Na alle spanning en gezelligheid sluiten we de ochtend af met een
heerlijke Brabantse koffietafel. Laat je verrassen. Wij zouden het wel fijn vinden als je
uiterlijk dinsdag 9 juli even laat weten aan de dorpsondersteuner (06-12317604) of je
deze ochtend aanwezig bent en deelneemt aan de koffietafel. Mocht je vervoer nodig
hebben laat dat ook even weten. We komen je dan ophalen en brengen je weer thuis.
Plaats:
Organisatie:
Contact:
Aanvang:
Kosten Deelname:

de Vurkoamer van Buurthuis ’t Sant
Sjaan Janssens en vrijwilligers
06-12317604 of dorpsondersteuner@deweebosch.nl
10:00 uur
€ 4,00

Donderdag 11 juli

Filmavond Jeugd

Wil je een spannende film? Of wil je juist lachen? Wat zal het dit jaar zijn? Alle
kinderen zijn welkom en zorg dat je op tijd bent zodat je het begin niet mist.
Er is ranja en ook dit jaar is er voor iedereen in de pauze weer een lekkere slush puppy.
Plaats:
Organisatie:
Aanvang:
Kosten deelname:

Zaterdag 13 juli

Buurthuis ’t Sant
Corina Hoeks en Maartje van Moll
18.30 uur
gratis

Mini zeskamp

Dit onderdeel is nu bijna op het einde van de Weeboschweek gepland. Dit is het
favoriete onderdeel van heel veel mensen. Ook dit jaar zullen er weer leuke,
spannende proeven op het programma staan. Snelheid, samenwerken en geluk zijn de
hoofdingrediënten om er met de 1ste prijs vandoor te gaan.
Plaats:
Organisatie:
Contact:
Doelgroep:
Aanvang:
Kosten deelname:

Schoolplein Gerardusschool
buurtvereniging ’t Achtereind
Judith Pauly en Maaike d’Haens
4 t/m 13 jaar
13.30 uur
gratis
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Zondag 14 juli

Brommertocht

Een nostalgische brommertocht met eigen brommer. Bij vertrek krijg je koffie of thee
en de beschrijving van de route. Het wordt weer een mooie route, op eigen tempo te
rijden, en wellicht kom je weer op plaatsen waar je nooit bent geweest. Consumpties
op de rustpunten zijn voor eigen rekening.
Vertrek:
buurthuis ‘t Sant
Organisatie:
Marcel Jansen & Arrian Aarts
Aanvang:
11.00 uur
Kosten deelname:
gratis

Verdere informatie
Actuele informatie over de Weebosch en de Weeboschweek is te vinden op het
internet (www.deweebosch.nl ; www.facebook.com/deweebosch ;
https://twitter.com/deweebosch) en in de lokale of regionale pers.
Kijk er regelmatig naar en lees het. Dan ben je op de hoogte van het laatste nieuws.
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Komende Evenementen
(zie t.z.t. ook op de website of in de media)

WEEBOSCHKERMIS 2019
Zaterdag 31 augustus

Wielerronde
15.00 uur Dames Baby- Dump Kempen-klassement
17.00 uur Kempen Cup Klassement

Zondag 1 september

Braderie / Rommelmarkt
11.00 tot 15.30 uur:
Je kunt een kraam reserveren (gratis), door een e-mail te
sturen naar: markt@kermisweebosch.nl.
Het beloofd weer een gezellige markt te worden, met
animatie voor jong en oud en alles daar tussen in.

Maandag 2 september

Dikke Banden Race in de middag
Spelen voor bedrijven en andere gezellige groepen in de
vroege avond.

Zaterdag 28 december

5de WWQ.
Als je deze mist, heb je daar de rest van je leven spijt van.
De trendsetter voor heel Zuidoost-Brabant, deze
Weebosche WinterQuiz.
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Hartelijk dank aan al onze begunstigers
Kapsalon Mir

Gebr. Baselmans Lijm- & Metselwerken

Bouwmarkt Toonders

Supermarkt PLUS Van de Huijgevoort

Nagelstudio Katrien

Hof van Heden brasserie en golfbaan

’t Koxke

S.B.P. Outdoor

Slagerij Jansen

De Negende Zaeligheyt

Weebos Bloemen

Voetenhoek’s Weebosch

Jan Box handelsonderneming

Feestcafé De Flier

Hörmann deuren

Bernard Vonk hoveniersbedrijf

Mark Hoeks stukadoorsbedrijf

JvD keukens

G.A.B. metaal BV

Hans Verhees tegelwerken

Domein De Kleine Witrijt

Rob van Wijk tegelwerken

Bone Interieurbouw

Sierteelt Joosten

Bone Solid

Schoonheidssalon Reini

Van Poppel Metaal

Bakkerij van Heeswijk
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