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Nieuwsbrief Ouderensoos nr. 15 
Januari februari maart 2017 
 
 
Activiteiten komende maanden: 
27 januari  Beugelen bij de Dommelstroom 13.30 uur 
 
02 februari Zorg in Nederland, onze zorg!  

Bijeenkomst in de Belleman met Mona Keijzer (CDA) aanvang 19.30 uur. 
Toegang gratis, aanmelden niet nodig. Vragen vooraf indienen kan via 
secretaris@cdavalkenswaard.nl 

 
03 februari Ladys night bij de Belleman, gezellig winkelen vanaf 19.00 uur. Bijna 40 

kramen vol shop plezier met o.a. tassen, sierraden, kraamkadeautjes etc.etc. 
 
 
??     februari Draaiorgelmuseum Helmond 
24 februari Etentje bij de Belleman, eet en ontmoet aanmelden via 

eetenontmoet@wijkraaddommelen.nl 
 
27 februari Carnavalsmiddag bij de Hofnar 
24 of 31 maart Lezing podotherapeut over voeten 
 
 
Mozaieken: 
In samenwerking met de wijkraad gaan we stoeptegels mozaïeken. Binnenkort op een 
woensdagmiddag. De bedoeling is dat deze tegels rondom de Belleman komen te liggen. 
Wil je meedoen en ben je nog niet aangemeld? Dit kan bij Harrie, Anneke of Mieke op 
maandagmiddag. 
 
Breien: 
Op maandagmiddag wordt er tegenwoordig volop gebreid aan dekentjes, vind je dit ook 
leuk? Sluit je gerust aan. Hoe meer zielen, hoe meer dekentjes. 
 
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 
 
 
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. 
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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. 
 
Tablethulp: 
Op woensdagmiddag kun je bij Emmy Tooten terecht om wat vaardiger te worden op je 
tablet. Wel even aanmelden bij Harrie, Anneke of Mieke. 
  
 
Oproepjes: 
We zoeken nog steeds restjes acryl breigaren. 
We breien er dekentjes van voor het Rode Kruis en willen het graag hebben! 
 
Willen degenen die hun contributie nog niet hebben betaald, dat vóór 31 januari doen? 
Dit kan door overmaking op rek.nr. NL26ABNA089.45.03.731 t.n.v. H.C.W. van Beek  
penningmeester ouderensoos. 
 
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 

 
  
 


