
Aan de soosleden van Ouderensoos Belleman 
 

Beste soosleden 

Hoe vergaat het je? De Covid-19, het coronavirus, houdt de wereld nog altijd in haar  

greep. We hopen dat je niet ziek bent geweest en de corona tot nu goed hebt doorstaan. 

En ook dat de familie- en kennissenkring ervan verschoond is gebleven.  

Je zult gehoord hebben dat Wim vd Ven (zijn gezondheid werd te broos) overleden is. 

Gelukkig lijkt het alsof de piek voorbij is. Dan kunnen we weer ‘dingetjes’ doen.  

Het bestuur heeft verder van niemand gehoord dat er soosleden ziek zijn. 

Mocht iemand ziek zijn, geef dan even een seintje. 

 

Kom je de tijd goed door? 

Het duurt wel lang. We missen de soosbijeenkomsten en andere ontmoetingen. 

Gezellig buurten en iets leuks doen, al drie maanden wordt het ons ontzegd. Behalve 

de soosmiddagen en het biljarten ging op 12 april het uitje met ‘Oud-Hollandse 

Spelen’ evenmin door. Ook het jeu-de-boulen op 11 juni is van het lijst gehaald. 

Hopelijk heb je voldoende om handen om de aanhoudende vrijetijd door te komen. 

Onze mededeling is namelijk niet vrolijk. 

Tot september is het geen soos. Van wege de corona en het gering aantal mensen dat 

bijeen mag komen kan dat niet. Dit geldt voor alle soosleden, ook de biljarters. 

Geen soosactiviteiten tot september. 

 

Hoe dan verder? 

 Voorlopig op dezelfde manier als de voorbije maanden.  

Het bestuur kan niet méér doen dan vanaf september activiteiten plannen, en dat onder 

voorbehoud. Mogelijk kunnen we in september de soosmiddagen weer oppakken.  

Jeu-de-boulen met BBQ zou misschien in september ook kunnen. 

Het beugelen op 2 oktober en het kienen op 6 november laten we voorlopig staan. 

En de gastvrouwen? Hun ‘high tea’ is verzet naar 29 september en de vergadering met 

de gastvrouwengroep is verschoven naar 28 oktober (10.00 uur). In Ons Dommels 

Plekske begint op 24 juni het wekelijks koffie-uur (10.00-11.00 uur). Let op de regels. 

Als er soosleden zijn die een ‘fietstochtje’ wél zien zitten kunnen ze zich bij Harrie 

van Beek melden. (har40beek@gmail.com, of bellen: 2040837 / 06-49847166) 

Kortom: komende tijd ben je helaas ook op jezelf aangewezen. 

 

Attentie van het soosbestuur 

Om te laten merken dat we elkaar niet vergeten zijn, sterker nog, elkaar missen, heeft 

het bestuur een kleinigheidje voor elk sooslid. In de doos bij deze brief. 

We vermoeden dat niemand ‘vies is’ van een lekker chocolaatje. Geniet ervan! 

In augustus laten we je iets weten over de soos van september (wanneer en hoe). 

Houd goede moed! Met een hartelijke groet van het bestuur. 

 

Kortom 
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