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Nieuwsbrief Ouderensoos nr. 20  
Mei-Juni-juli 2018 
 

We hebben een nieuwe bankrekening! 
Het rekeningnr is: NL24 RABO 0321 8810 28 t.n.v. Stichting 
ouderensoos Belleman. Denk hieraan bij het overmaken van de contributie 
voor 2018! 
 
Diverse data om te noteren: 
Zaterdag 28 april van 13.00 tot 15.00 uur Eline Klein met Gambiaproject 
in de Wereldwinkel. 
 
Rabobank Clubkas Campagne.  
Tot en met maandag 30 april kan er gestemd worden.  
Donderdag 31 mei om 19.00 uur in het Frans van Bestpark: de Rabo 
roadshow met de cheque-uitreiking. Iedere club is verplicht om de cheque te 
komen ophalen. Het bestuur hoopt met volle buidel terug te komen. 
 
Dinsdag 1 mei: Gezellige middag i.v.m. met 25 jarig bestaan van het 
SSOV (aanmelden bij Harrie)  
Woensdag 2 mei: 10.00-1100 uur koffie-uurtje Accent 
Zaterdag 12 mei: 10.00-14.00 uur Repaircafé 
Woensdag 16 mei: 10.00-11.00 uur koffie-uurtje Accent 
Dinsdag 22 mei: Theorie en praktijkmiddag Veilig Verkeer Nederland  

     (bij voldoende deelname) 13.30 Belleman 
Vrijdag 25 mei: Eet en Ontmoet. Aanmelden via 
eetenontmoet@wijkraaddommelen.nl 
Dinsdag 29 mei: Alzheimercafé: “Muziek en Dementie” 19.30 uur                
Dommelstroom 
Woensdag 30 mei: Thema-avond 20.00 PC de Bommel. 
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Zondag 3 juni: Bellemarkt op het plein voor de Belleman. 
Zaterdag zondag 23 en 24 juni Samenloop voor Hoop op het terrein van 
AVV. 14.00 uur-14.00 uur. 
 
Woensdag 11 juli: jeu de boulle met BBQ. Aanvang 12.00 uur. BBQ 
begint om 14.30 uur. Aanmelden bij Mieke.  
 
Zomervakantie van de soos is vanaf 9 juli. We starten weer op 20 
augustus. We gaan (bij goed weer) wel proberen op maandagmiddag te 
gaan fietsen vanaf de Belleman 13.30 uur. 
 
Elke dinsdagmorgen is er in de bibliotheek een digitaal café. Je kunt er 
vragen stellen over internet, apps, tablet of smartphone. De mensen 
van de bibliotheek en vrijwilligers staan klaar om u te helpen. Elke 
dinsdag van 10.00- 12.00 uur. 
 
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. 

 
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. Spelletjes 
Er is ook een mogelijkheid om een spelletje te spelen op 
maandagmiddag. We hebben; Triominos, Scrabble en Rummikub. 
Als je zelf een leuk spel hebt wat je zou willen spelen, neem maar mee. 

 
Oproepjes: 
We hebben een goede bestemming erbij gevonden voor onze dekentjes. 
Eline Kleijn heeft een project in Gambia www.lientjes.nl (kijk maar eens op 
haar site.) 
Ze heeft daar ook een kraamkliniek opgezet waar ze de dekentjes gaan 
gebruiken voor pasgeboren baby’tjes.  

http://www.lientjes.nl/
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Ook babymutsjes voor pasgeborenen zijn daar welkom! We denken dat we 
beter babymutsjes kunnen breien, dekentjes zijn er voldoende. 
 
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 06-10229498 / mail: miekebuiter@gmail.com  
Anneke Oostveen 06-37561772 / mail: 
anneke.oostveen@onsbrabantnet.nl 
 
 
 
 
Samenloop voor Hoop: 
Dit is een 24 uurs sponsorloop in het weekend van 23 en 24 juni waarvan 
de gehele opbrengst gaat naar de kankerbestrijding. Iedereen kent wel 
iemand in zijn of haar omgeving die deze vreselijke ziekte heeft. Deze 
sponsorloop vindt plaats op het terrein van AVV (vlakbij het zwembad)  
Elke loper betaalt € 15,00 waarvoor je een T-shirt krijgt en een kaarsenzak 
(die kun je versieren, weer inleveren bij mij en die wordt dan langs de baan 
gezet met alle andere kaarsen die ’s avonds worden aangestoken, een 
fantastisch gezicht! 
Mieke heeft een team aangemeld, “Sluit je aan!” Ik heb al een aantal 
mensen bereid gevonden maar er kunnen er altijd meer bij. Je kunt bij mij 
aangeven wanneer je wilt lopen, zodat ik een schema kan maken, er 
moeten natuurlijk ’s nachts ook mensen lopen! 
Zijn er mensen die zeggen, ik wil wel graag een uurtje meelopen, dan kun je 
je aanmelden bij www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/Noord-
Brabant/Valkenswaard/aanmelden/  
Het is al met al een heel gezellig evenement waarbij van alles te doen is. Er 
is muziek, er is een kinderhoek.  
Mensen die survivor zijn kunnen zich ook aanmelden en krijgen daar een 
soort verwendag. Ze worden speciaal begeleid. Kijk op de site voor meer 
informatie. Daar kun je je ook voor aanmelden. (met een begeleider als je 
dat wil) 
Wil je meelopen? Je meld je dan aan als teamlid bij team 32 en volgt de 
verdere instructies. 
Wil je dat niet dan verkoop ik ook nog lotjes ter waarde van € 0,50 en losse 
kaarsenzakken t.w.v. € 5,00 Alles is voor het goede doel.. Die kun je 
versieren en wellicht opdragen aan iemand en dan weer bij mij inleveren. 
Ik hoop dat er nog veel mensen zich aanmelden voor een grote opbrengst! 
 
Mieke 
 

http://www.ouderensoosbelleman.nl/
mailto:miekebuiter@gmail.com
mailto:anneke.oostveen@onsbrabantnet.nl
http://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/Noord-Brabant/Valkenswaard/aanmelden/
http://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/Noord-Brabant/Valkenswaard/aanmelden/
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