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Nieuwsbrief Ouderensoos nr. 16  
Mei- Juni-  Juli 2017 
 
Geen uitstapjes meer voor de vakantie. 
Wellicht gaan we nog een keer fietsen als het mooi weer is. Dat spreken we dan op 
maandag af. 
 
Bellemarkt op 1e Pinksterdag 4 juni. 
Er is weer een gezellige Bellemarkt op het plein voor de Belleman. Wij als 
Ouderensoos zijn natuurlijk ook weer van de partij om onze spulletjes aan de man te 
brengen. 
Heb je nog spullen dat kun je die op zondag 4 juni vanaf 10.00 uur komen afgeven bij 
de mensen van de soos die dan in de Belleman zijn. (of in overleg) We kunnen nog 
wel spullen gebruiken. 
 
Op woensdag12 juli gaan we Jeu de Boelen met een BBQ erbij. 
Zet vast in je agenda zodat je het niet vergeet. We komen langs bij iedereen op de 
soos om te kijken wie mee gaat. € 15,00 BBQ + Jeu de Boele,€ 12,50 alleen BBQ en 
€ 5,00 alleen jeu de boele. Drankjes zijn voor eigen rekening. 
 
!!!!Jubileum!!!! 
Op 3 oktober bestaan we als soos alweer 10 jaar! 
We willen dit op maandag 30  oktober gaan vieren met een hele gezellige middag. 
Wat en hoe wordt nog bekend gemaakt. 
Zet 30 oktober wel vast in je agenda! 
 
Mozaïektegels 
Diverse mensen hebben mee geholpen met het maken van mozaïektegels i.s.m. de 
wijkraad. Hiermee wordt een wandeling aangelegd van ongeveer 5 kilometer. 
De officiële opening hiervan zal zijn medio juni. U wordt hiervan op de hoogte 
gehouden. 
 
 
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. 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. 

 
3. 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. 
 

4. Vakantie: 
Vanaf maandag 17 juli is de Belleman gesloten, maandag 28 augustus 
beginnen we weer. 
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Oproepjes: 
We zoeken nog steeds restjes acryl breigaren. 
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 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 
 
  
 


