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Nieuwsbrief Ouderensoos nr. 8 
September-oktober-november 2015. 
 
Uitstapjes: 
Zoals de meesten inmiddels wel weten hebben we op vrijdag 25-9 een kienmiddag in 
de Belleman. Aanvang om 13.30 uur. Heb je je nog niet aangemeld, dan kun je 
gewoon binnen lopen om mee te doen. 
Zaterdag 26-09 Is er weer seniorenmarkt in de Hofnar. Aanvang 13.00 uur. Bij 
binnenkomst ontvangt u een consumptiebon. Wij als ouderensoos Belleman staan 
boven bij de trap op de 1e etage. 
Herfstvakantie: van 27-10 t/m 2 november Vogelverschrikkersfestival mét 
seniorenmiddag op woensdagmiddag van 14.00-17.00 uur. 
Taamvenhoeve: We willen nog een keer daar gaan eten, de datum is (onder 
voorbehoud) 29 oktober. € 7,50 kost een hoofdmenu. (zonder voorgerecht en toetje) 
Vrijdag 30-10 gaan we naar het rijtuigenmuseum aan de Molenstraat in 
Valkenswaard. Vertrek 13.30 uur bij de Belleman. Bij mooi weer op de fiets en 
anders met de auto. Graag tevoren aanmelden, kosten zijn € 5,00 p.p. bij Mieke te 
voldoen op maandagmiddag. 
Vrijdag 27-11 gaan we naar Waalre, Museum Waalre en rondleiding  bonbonfabriek. 
Aanmelden bij Mieke. Kosten zijn € 7,00 p.p. 
Maandag 30-11 hebben we weer onze traditionele sinterklaasmiddag. Iedereen die 
mee wil doen koopt een klein kadootje van ongeveer € 2,50-€ 3,00, pakt het leuk in 
en maakt er een gezellig kort gedichtje bij.  
 
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. Wij gaan proberen aan te sluiten bij de uitstapjes van de KBO en andere 
seniorenclubs. Als er daar nog plaats over is in de bus kunnen wij ook mee. Als 
er uitstapjes zijn laten we dat weten op maandagmiddag. Mocht u wel 
interesse hebben laat het dan vast even weten, dan kunnen we u benaderen 
als er reisjes zijn. 
Er was al een reisje naar Vlissingen van ouderensoos het Gegraaf en een                
reisje naar Gent van de KBO-Valkenswaard. 

3. Een onderdeel van de wijkraad, accent op ieders talent (aoit) gaat op elke 
1e vrijdag van de maand een uurtje wandelen. Ze vertrekken vanaf de 
dorpspomp om 14.00 uur. Iedereen is welkom om mee te wandelen. 

4. Ook kun je bij deze club terecht als je een hulpvraag hebt, bv als je je tuin 
gedaan wil hebben of wat dan ook voor vraag. 
http://www.wijkraaddommelen.nl/images/nb_-_Dommelen_-
_AUGUSTUS_2015-2.pdf  

5. Vanaf oktober komt er in de Belleman een loket waar iedereen terecht kan met 
vragen over wat dan ook. In de media volgt meer informatie hierover, houdt het 
in de gaten dus! 

6. Het telefoonnummer van Anneke Oostveen is gewijzigd. Dat wordt  
06-37561772. Ze heeft geen vast nummer meer. 

 
Aangezien er momenteel erg weinig belangstelling is voor de uitstapjes willen we 
jullie nogmaals vragen eens actief mee te denken over leuke uitstapjes en nieuwe 
activiteiten. We hebben zelf gedacht aan b.v. Volksdansen, Line Dance, koersbal, 
Nordic Walking en we willen een soort ‘handwerkclub’ introduceren voor de mensen 
die dat leuk vinden. Dat zou gewoon op de maandag of woensdagmiddag kunnen. 
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Breien, haken, borduren, alles kan. Vanmiddag werden zaken genoemd als jeu de 
boulle, bowlen, een dagje naar Antwerpen, naar het klompenmuseum, beeldentuin in 
Duizel. 
 
Ook vragen we ons of de dag wel goed gekozen is. Misschien dat veel mensen op 
vrijdag niet kunnen. Maar ook als je zegt van mij hoeft het niet, ik ga toch nooit mee, 
willen we dat graag weten. We willen wel proberen om 2x ergens te gaan eten met 
z’n allen, daar is altijd wél veel belangstelling voor.  
 
Computerhulp: 
Als je problemen hebt met je computer, laptop of iPad dan kun je terecht bij Kees 
Oostveen (tel.nr. 06-37561772) 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! 
 
 
 
 
 

 
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 miekebuiter@onsmail.nl  
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