
Beste soosleden van Ouderensoos Belleman 
 

Geen soos voorlopig 

Iedereen heeft begrepen dat Covid-19, het coronavirus, de wereld in de houdgreep 

heeft. Dat geldt zeker voor Nederland. Veel besmette mensen en een groeiend aantal 

overlijdens. Gelukkig, tot nu toe, met een gering aantal besmettingen in 

Valkenswaard. Dat willen en moeten we zo houden. De soos houdt zich daarom aan de 

voorschriften en blijft gesloten.  

Dat betekent dat het soosgebeuren (soosmiddagen en bijbehorende activiteten) 

geheel uit beeld is tot 1 juni 2020.  

 

Ander vermaak en andere activiteiten 

Het belangrijkste wat we missen is de ontmoeting, het gezellig samen-zijn, het buurten 

en samen iets leuks doen. We zijn aangewezen op andere contactmogelijkheden. 

Sommigen hebben social media, met skypen en beeldtelefoon bv. Wie dat niet heeft is 

aangewezen op contacten (telefoon) met de kinderen, familieleden en (soos)kennissen. 

Maak er gebruik van. 

Blijf positief, optimistisch en gezellig. 

 

Bovendien missen we het kaarten, biljarten en sjoelen, enz. Omdat daarin niet zo 

gemakkelijk kan worden voorzien is dat heel erg vervelend. Je wordt teruggeworpen 

op je hobby’s of op karweitjes in huis. Televisie kijken, netflixen, muziek luisteren en 

gelijke zaken bieden ook uitkomst. Bij dit alles: probeer een goed dagritme te houden. 

Zorg goed voor jezelf. 

 

We hopen en wensen je toe, dat je de tijd naar genoegen weet te vullen. 

 

Op de hoogte blijven 

Uiteraard kijken we allen dagelijks naar de ontwikkelingen van deze pandemie. Dan 

weten we wat er aan de hand is en wat er te gebeuren staat.  

Het soosbestuur hoopt u omstreeks 1 juni (dat is dan al de Tweede Pinksterdag) 

positief nieuws omtrent de openstelling van de soos te kunnen brengen. 

Je hoort van ons rond 1 juni. 

 

Mocht er tussendoor ‘iets’ zijn, dan mailen we je. (of bezorgen een brief)  

Ook hier komt iets bij: we willen graag op de hoogte gebracht worden als er met 

iemand iets aan de hand is. Positieve maar ook vervelende dingen. Hopelijk wordt 

niemand ernstig ziek. 

Laat iets van je horen, wanneer het nodig is. 

 

Kortom 

Geen soosactiviteiten tot 1 juni. 

Zoek zelf leuke dingen om te doen. 

Zorg goed voor jezelf. 

Je hoort rond 1 juni weer van ons. 

Als je ‘iets’kwijt wil, laat het weten. 

 

soosbestuur Ouderensoos Belleman 

Anneke, Mieke, Sjef en Harrie 


