
Nieuwsbrief Ouderensoos nr. 13 

September 2016 

 

Beste leden, 

De vakantie is voorbij en de Belleman is weer open. Elke maandag kunnen we 

weer terecht om onze favoriete bezigheden te beoefenen. 

We willen nog even in  herinnering brengen dat we woensdag 14 september 

gaan eten in de Jachthoorn, zorgcentrum Taxandria,  v/d Venstraat in 

Valkenswaard.  

De aanvang is 17.30 uur dus zorg dat je daar op tijd bent.  

Voor enkele personen is vervoer geregeld. De rest gaat op eigen gelegenheid.  

De kosten zijn € 10,00. In plaats van € 12,50.  

Voor dit bedrag krijg je een soepje vooraf, een Indische rijsttafel en een toetje 

na. De drankjes zijn voor eigen rekening.  

De meeste mensen hebben al betaald en degene die dit nog niet hebben gedaan 

kunnen dit regelen via Anneke Oostveen die ook tot de deelnemers behoort.  

Zij rekent voor ons af met de kok. We zitten met 24 deelnemers aan de limiet.  

We willen verder nog even de aandacht vragen voor de ledenvergadering die 

we op maandag 26 september houden in de Belleman vooraf gaande aan onze 

soosmiddag.  

Hoofdpunt van deze vergadering zal zijn hoe we aan een nieuwe voorzitter 

komen na het overlijden van Rienk Weening.  

De aanvang van deze ledenvergadering is 13.00 uur. 

We hebben van enkele mensen gehoord dat er belangstelling is om op 

maandagmiddag te jokeren. Rikken doen we al dus is dit een leuke uitbreiding 

van onze activiteiten. Geef je op dan kunnen we zo snel mogelijk van start. 

We hebben van Gerard Bots de vraag gekregen of er bij de Ouderensoos 

belangstelling is om gewone trottoirtegels te versieren met een mozaïek van 

gekleurde stukjes tegels.  

Die worden dan ergens in de buurt van de Belleman of bij de school in het 

trottoir gelegd. Hij heeft hiervan een project gemaakt in Veldhoven en dat ziet er 

heel mooi uit. Gerard zorgt voor de materialen.  

Misschien voor creatieve leden een uitdaging om hier aan mee te doen. 

Graag tot ziens op de vergadering. 

Harrie van Beek 


