
1 

 
 
 
 
Nieuwsbrief Ouderensoos nr. 28 
 
Beste soosleden, 
Vanwege het coronavirus en natuurlijk ook vanwege de vakantie nu is er nog steeds 
geen soos. 
We zijn bang, temeer het virus weer meer en meer de kop op steekt, dat dat in 
september ook nog niet gaat gebeuren. 
We hebben helaas al vele dingen af moeten lasten. Maar de gezondheid van eenieder 
stat voorop. We willen niet dat er mensen het virus krijgen omdat wij zonodig willen 
beginnen met de soos. Sjoelen, kaarten en spelletjes doen gaat nu eenmaal niet op 1,5 
meter afstand. Wat wel doorgaat staat hieronder, koffie bij Ons Dommels Plekske na 
aanmelding. 
 
Koffie-uur  bij Ons Dommels Plekske: 
op woensdag 10:00 tot 11:00 uur. 
Aanmelden bij Natalie via app, telefoontje of e-mail (tel 06-14872397 - E-mail: 
talentenbank@wedommelen.nl) blijft wel van kracht. Zo bent u verzekerd van een plaats 
en weten wij hoeveel mensen er komen. 
 
 
ANWB Automaatje 

Op maandag 13 juli gaat ANWB AutoMaatje Valkenswaard weer van start. Vanaf deze 

datum zijn ze weer telefonisch bereikbaar voor het aanvragen van ritten. 

De deelnemer belt uiterlijk twee werkdagen van tevoren met ANWB AutoMaatje 

Valkenswaard (06-20862803). Het telefoonnummer is op werkdagen bereikbaar tussen 

08.30-12.30 uur. Er kunnen ritten gereden worden, en dat is het uitgangspunt vanaf de 

start, mits er een chauffeur beschikbaar is. 

Deelnemers moeten zelf zorg dragen voor een mondkapje tijdens de rit. 

Indien je begeleiding nodig hebt -bijvoorbeeld voor het bezoeken van de huisarts, 

ziekenhuis of winkel- dan moet je er als deelnemer zelf voor zorgen dat er een 

begeleider aanwezig is. 
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Mededelingen:  
 
Vanaf 6 januari is de huisartsenpost  verhuisd naar het MMC, De Run 4600,  
5504 DB Veldhoven. Tel.nr.bij spoed  als elke seconde telt , 112 
Anders bij spoed, ’s avond, ’s nachts of in het weekend 0900-123 2024 
 

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. 

 
Oproepjes: 
Eline Kleijn kan nog steeds dekentjes, mutsjes en simpele gebreide knuffels gebruiken, 
ze is er erg bij mee. 
Ze kookt ook een Gambiaanse maaltijd nu en dan. Mensen kunnen haar bellen voor een 
maaltijd. Haar nr. is 06-12643445 
Ze kan ook oude brillen gebruiken, als het kan met een briefje erbij wat de sterkte 
is. Daar kan ze mensen ook weer blij mee maken. 
Ook tablets en telefoons kan ze gebruiken. 
 
Voor de breiers onder ons, we kunnen weer garen gebruiken, katoen en/of acryl. 
 
Kijk ook eens op de website: www.ouderensoosbelleman.nl  
 
Telefoonnrs:  
Harrie van Beek 040-2040837  
mail: hcwvanbeek@onsbrabantnet.nl of Har40beek@gmail.com 
Mieke Buiter 06-10229498  
mail: miekebuiter@gmail.com  
Anneke Oostveen 06-37561772 
mail: anneke.oostveen@onsbrabantnet.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


