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Nieuwsbrief Ouderensoos nr. 6 

Februari-maart 2015. 

 

Uitstapjes: 
Het eerstvolgende uitstapje is op vrijdag 27 februari. We gaan dan naar Museum de 
8 zaligheden in Eersel. www.achtzaligheden.nl/ De kosten hiervoor zijn  
€ 5,50 p.p. Wie meegaat gelieve aan te melden bij Mieke of Ankie. en graag contant 
betalen voor vertrek bij de Belleman.(13.30 uur) Mensen met een museumjaarkaart 
mogen gratis naar binnen. Wel graag € 1,50 bijdragen voor de rondleiding. 
 
Het uitstapje naar het Brouwerijmuseum in Oirschot wordt vervangen (i.v.m. 
verbouwing) door een lezing van  Sandra Kox over het levenstestament. Zeker voor 
ons senioren een belangrijk onderwerp. Ook graag even aanmelden op 
maandagmiddag bij Ankie of Mieke. 
t.z.t. gaan we nog een keer naar het Brouwerijmuseum in Oirschot. 
 
Op 24 april is de eerste fietstocht van dit seizoen. We gaan richting Borkel en Schaft 
voor een bezoek aan de zorgboerderij. Vertrek om 13.30 bij de Belleman. 
 
Op 30 april ten slotte zijn we van plan om nog een keer te gaan eten bij de 
Taamvenhoeve. Ook aanmelden graag en vooraf betalen (€ 7,50p.p.) 
 
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 komt nog een praktijk instructie  
 
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! 
 
Mededelingen:  

1. Willen jullie doorgeven als mensen in het ziekenhuis worden opgenomen of 
ziek zijn aan iemand van het bestuur zodat we kunnen zorgen dat er een 
kaartje gestuurd wordt of dat we een bezoekje brengen. 

2. Afgelopen maand hebben Toon Voermans en Karel Otten de financiën 
gecontroleerd bij Harrie van Beek. Alles werd goed bevonden en de 
penningmeester is gedechargeerd voor het boekjaar 2014. Volgend jaar willen 
we dit weer doen, dan moet 1 van de controleurs vervangen worden door een 
ander. Wie meldt zich aan? 

3. Ellie Wijtzes is om persoonlijke redenen opgestapt als bestuurslid van de 
ouderensoos. 
 

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 


