
1 

 

 
 
Nieuwsbrief Ouderensoos nr. 4 
September 2014. 
 
Uitstapjes: 
Vrijdag 5 september gaan we naar Strijp S. Vertrek om 13.30 vanaf de Belleman. 
 
Vrijdag 19 september is er een fietstocht in het kader van de bevrijding. Vertrek ook om 
13.30 vanaf de Belleman. (Mits het weer goed is.) 
 
Vrijdag 3 oktober hebben we weer een uitstapje naar het IVN, een schoolnatuurprojekt. 
 
Donderdagavond 16 oktober, dan willen we weer samen gaan eten bij de Taamvenhoeve, 
opgeven bij Mieke. 
 
Voor verdere activiteiten, zie het inlegvel bij het blauwe boekje. 
 
Zijn er nog mensen met leuke ideeën voor een uitstapje, laat het weten aan Ankie Staals, 
tel.nr.040-2017470 of op maandagmiddag. 
 
Elektrische fietsen instructie: Er zou nog een praktijk instructie volgen op de theorie-
middag die we gehad hebben. Zijn hier nog mensen in geïnteresseerd? Graag even laten 
weten aan Harrie of Mieke dan kunnen we een middag gaan afspreken. 
 
Computerhulp: 
Als je problemen hebt met je computer, laptop of iPad dan kun je terecht  bij Kees Oostveen 
(tel.nr.2013948) Hij zal proberen het probleem op te lossen zodat je weer verder kunt 
computeren. De kosten hiervoor zijn € 3,00 voor leden en € 4,50 per uur voor niet-leden van 
de soos. De bijdrage komt ten goede aan de soos-activiteiten. 
 
Oproepjes: 
Zijn er mensen die restjes breigaren over hebben? We breien er dekentjes van voor het 
Rode Kruis en willen het graag hebben! 
 
Quilt: 
Zoals velen van jullie ongetwijfeld weten hebben wij ook een quiltgroep, genaamd 
“Bellefleur”. Zij zijn al een hele tijd bezig met een grote quilt die in de hal van sporthal de 
Belleman komt te hangen, als het goed is tussen de 2 trappen in. Hij wordt prachtig en het 
einde komt in zicht. Nu is besloten om deze quilt met het kerstdiner groots te gaan onthullen, 
een mooie gelegenheid denken wij, waarbij dan ook meestal iedereen aanwezig is. 
 
Mededeling: Op vrijdagmiddag 24 oktober organiseren we i.s.m. de KBO weer een 
gezamenlijke middag met als thema Veiligheid. Deze middag is in de theaterzaal van de 
Belleman,  begint om 13.30 en zal duren tot ongeveer 16.00 uur. Er zal iemand komen 
spreken van de politie, brandweer en de bank. Iedereen is van harte welkom, ook buren, 
bekenden etc. Zegt het voort. 
 
Kijk vooral ook eens op de website: www.ouderensoosbelleman.nl   voor foto’s en verslagen 
van uitstapjes. 
Reacties naar:  hcwvanbeek@onsbrabantnet.nl 
Tel.nrs. Harrie van Beek 040-2040837 
   Mieke Buiter 040-2046181 of 06-10229498 
 
 


