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Nieuwsbrief Ouderensoos nr. 12 
Juli-augustus-september 2016 
 
In Memoriam, 
Zoals jullie wellicht weten is onze voorzitter en oprichter van de Bellemansoos op 27 juni 
plotseling overleden in zijn slaap. Er is op zaterdag 2 juli onder grote belangstelling van 
familie, soosleden en vrienden afscheid van Rienk genomen. We zullen hem erg missen. 
Zowel op de soos, waar hij met velen regelmatig een praatje hield als bij de vergaderingen 
die hij met de klok erbij nauwkeurig in goede banen leidde. Rienk bedankt voor alles. 
Vanmiddag bereikte ons het trieste bericht dat de vrouw van Rienk, Corrie, afgelopen 
dinsdag is overleden. Een hard gelag voor de kinderen. Het heeft ook wel iets moois dat ze 
nu weer bij elkaar zijn. 
 
Handwerkgroep 
We zijn in januari gestart met een handwerkgroep gestart, in het café van de Belleman, en 
nog dringend op zoek naar mensen die deze groep willen versterken. 
De bedoeling is om gezellig en creatief bezig te zijn. 
Dat kan quilten, haken, breien, kaarten maken, naaien e.d. zijn. 
We hebben zelfs een naaimachine en lapjes stof. 
Waar:               in het café. 
Wanneer:         2de en 4de woensdag van de maand. 
Kosten:            alleen de consumpties die je verbruikt. 
Dus:                 Loop eens binnen op woensdagmiddag. 
Anneke Oostveen 06-37561772, mail: anneke.oostveen@onsbrabantnet.nl  
 
Rikken 
Zijn er mensen die dit willen leren, kom op maandagmiddag eens kijken en meedoen! 
Jokeren 
Zijn er mensen die willen jokeren? Laat het dan weten, er zijn mensen die dit graag willen 
doen. 
Wandelen/ fietsen 
Wil je mee wandelen of fietsen, laat het dan ook weten op maandagmiddag. We kijken dan 
wanneer we gaan. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Onderweg een kopje koffie. Het is er 
nog steeds niet van gekomen, maar we proberen als het goed weer lijkt te worden een keer 
op vrijdagmiddag te gaan fietsen.  
 
19 september Ledenvergadering!  
Hierbij doen wij een oproep aan iedereen die zich betrokken voelt bij onze soos om hierbij 
aanwezig te zijn. We beginnen om 13.00 uur, vóór aanvang van de soosmiddag. Deze 
vergadering dient om jullie bij te praten over het wel en wee van de soos en hoe we nu 
verder gaan nu onze voorzitter Rienk is weggevallen. Ook ideeën van jullie kant zijn van 
harte welkom. 
 
Uitstapjes en activiteiten:  
24 september Seniorenmarkt in de Hofnar. 
29 september staat het nog het uitstapje met de Museumbus gepland, er zijn nog niet 
genoeg deelnemers maar we laten op tijd weten of het door gaat. 
30 september willen we bij goed weer naar de Alpaca-boerderij in Steensel. We zouden 
kunnen fietsen, maar er zijn ook altijd mensen die met de auto gaan waar je mee kunt rijden. 
(aanmelden op maandagmiddag) 
??? oktober etentje bij Taxandria  (precieze datum volgt nog) 
21 oktober staat de jaarlijkse kienmiddag gepland, dus zet het vast in je agenda! 
23 november gaan we weer naar de breifabriek. Informatie bij Ellie Daamen op 
maandagmiddag. 
5 december Sinterklaasmiddag 
19 december Kerstdiner 
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Op reis met de KBO 
Ze bieden regelmatig trips aan en we proberen daarbij aan te sluiten. Wij laten het weten via 
het whiteboard. Verder zelf in de gaten houden!! Voor meer informatie en opgave kun je 
ook terecht bij Jan Geurts. Tel: 2042540 
 
Kerstmarkt naar???? Op donderdag 1 december 
Tijd vrij te besteden . Kosten: Nog onbekend. 
Wel even bellen naar Jan Geurts of er nog plaats is. 
 
 
Let op het whiteboard in ’t café of kijk op de website voor eventuele wijzigingen in het 
programma! 
 
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. 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. 

3. Er is een loket voor allerlei vragen. De Vraagbaak. Elke maandagmiddag vanaf 16.00 
uur en op woensdagochtend zijn ze aanwezig is een vergaderruimte van de Belleman. 

4.  Woensdag 7 september is er een koffie-uurtje bij Accent op ieders talent waar ook 
iedereen welkom is. Je kunt daar ook terecht als je hulp nodig hebt, bv om een klusje 
in huis te laten doen of in je tuin te helpen als je dat zelf niet meer kunt. Kijk ook eens 
bij http://www.wijkraaddommelen.nl/index.php/accent-op-ieders-talent/nieuws-
wijkplan-2 , daar vind je meer informatie. 
 

 
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. 
  
Vraag: Zijn er mensen die instructies willen over iPad en/of laptop gebruik of mobiele 
telefoons?  We willen wel graag weten of er animo voor is. 
 
Oproepjes: 
We zoeken nog steeds restjes breigaren. 
We breien er dekentjes van voor het Rode Kruis en willen het graag hebben! 
 
Gerard Bots van het Tienercentrum vraagt of er mensen zijn die het leuk vinden om te 
mozaïeken op stoeptegels. Deze tegels worden dan ergens in de stoep verwerkt. Laat even 
weten bij Harrie, Anneke of Mieke als je dat leuk vind. 
 
Kijk vooral ook eens op de website: www.ouderensoosbelleman.nl voor wijzigingen in het 
programma, foto’s en verslagen van uitstapjes.  
 
Telefoonnrs: Harrie van Beek 040-2040837 mail: hcwvanbeek@onsbrabantnet.nl 
Mieke Buiter 040-2046181 of 06-10229498 / mail: miekebuiter@onsmail.nl  
Anneke Oostveen 06-37561772 / mail: anneke.oostveen@onsbrabantnet.nl 

 
  
 


