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Nieuwsbrief Ouderensoos nr. 14 
Oktober november december 2016 
 
Ledenvergadering 
Er was een grote opkomst bij de ledenvergadering, helaas heeft het nog niet in nieuwe 
bestuursleden geresulteerd.  Misschien zijn er toch nog mensen die er over nagedacht 
hebben en wel wat in het bestuur willen betekenen als voorzitter. 
 
Activiteiten komende maanden: 
15 oktober 10-jarig bestaan van de wijkraad in de  Belleman van 14.00-17.00 uur. 
12 en 26 oktober Handwerken in het café van de Belleman (voor iedereen het gezellig vindt 
om samen te breien, haken etc.etc. kortom creatief bezig te zijn. 
21 oktober kienen bij de Belleman 
November start de tabletcursus. Wanneer precies wordt nog bekend gemaakt 
23 november Breifabriek, aanmelden bij Ellie Daamen 
5   december Sinterklaasmiddag klein cadeautje € 2,50-€ 3,00 met gedichtje 
19 december Kerstdiner (uitnodiging volgt nog) 
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.  
 
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 Essen Op donderdag 1 december 
Tijd vrij te besteden . Kosten: € 20,00 ( alleen voor de busreis) 
Wel even bellen naar Jan Geurts of er nog plaats is. 040-2042540 
 
 
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. 

 
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. 
  
 
Oproepjes: 
We zoeken nog steeds restjes acryl breigaren. 
We breien er dekentjes van voor het Rode Kruis en willen het graag hebben! 
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Gerard Bots van het Tienercentrum vraagt of er mensen zijn die het leuk vinden om te 
mozaïeken op stoeptegels. Deze tegels worden dan ergens rondom de Belleman 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 
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