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Nieuwsbrief Ouderensoos nr. 17  
September- oktober-november-december 2017 
 
 
Stichting. 
Tijdens de vakantie zijn we een stichting geworden. Ook hebben we daardoor een 
nieuwe bankrekening gekregen. 
Het rekeningnr is: NL24 RABO 0321 8810 28 t.n.v. Stichting ouderensoos Belleman. 
Denk hieraan bij het overmaken van de contributie voor 2018! 
 
Seniorenmarkt. 
Op zaterdag 30 september is er weer de jaarlijkse seniorenmarkt in de Hofnar. 
Aanvang 13.00 uur. Zoals elk jaar is de ouderensoos ook weer van de partij. 
We staan als vanouds weer boven bij de trap op de 1e etage. 
 
Nieuws van de wijkraad. 
9 september: Repaircafé Belleman  
20 september: koffie-uurtje 10.00- 11.00 uur Café de Belleman  
29 september: eet en ontmoet. Meer informatie is er  tijdens een van de koffie- 
uurtjes. 
 
Vrijdag 20 oktober: kienen 
 

!!!!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 in 
de theaterzaal.  
Nu dus wat meer gegevens. We beginnen om 14.00 uur met koffie en wat lekkers, 
De middag zal tot 17.00 uur gaan duren. We hebben een fantastische entertainer, 
Tonny Wijnands. Hij gaat een paar optredens verzorgen en tussendoor is er 
natuurlijk tijd voor een hapje en een drankje. Een officiële uitnodiging volgt nog, je 
kunt je alvast aanmelden bij Mieke of Anneke. 
Uiteraard is de toegang gratis. 
 
Decemberactiviteiten: 
Het is nog wat vroeg maar we laten het toch maar vast weten: 
Maandag 4 december is weer onze jaarlijkse Sinterklaasmiddag. Als vanouds met 
een cadeautje van € 2,50- € 3,00. Leuk ingepakt met een gedichtje. Voor lekkers 
wordt gezorgd. 
Maandag 18 december is er weer het Kerstdiner. Meer informatie volgt nog. 
 
 
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 tablet 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. 
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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. Gastvrouwenvergadering in de Belleman op woensdag 11-10-2017 om 9.30 
uur. 

5. Maandag 22 januari jaarvergadering van de soos voorafgaand aan de kaart-
sjoel en biljartmiddag. Aanvang 13.00 uur. 

 
Buurtzorg Dommelen. 
Buurtzorg is sinds kort ook actief in Dommelen! 

Buurtzorg staat voor verpleging en verzorging thuis. Ze zoekt naar oplossingen, 
werkt met kleine autonome teams, en werkt intensief samen met 
huisartsen, ziekenhuizen, fysiotherapeuten en andere disciplines, om mensen zo 
lang als mogelijk is, thuis te laten wonen. 

Vanaf 2 oktober te bereiken op nr. 06-22958884. Nu nog even op 06-53643579. 
Bezoekadres is  Stokerwei 8, medisch centrum Dommelen. 

Op 26 januari komt Monique van Asten e.e.a. vertellen over Buurtzorg. 

 
 
Oproepjes: 
We zoeken nog steeds restjes acryl breigaren. 
We breien er dekentjes van voor vluchtelingenwerk, project in Gambia of de 
voedselbank en die 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 
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