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Doorstart na corona 

Naar het idee van het bestuur hebben we een goede doorstart gemaakt. Na de ergste ellende 

van de coronatijd 2020-2021 zijn we dit najaar vanaf 4 oktober al enkele malen 

bijeengekomen. 

We roepen niet te hard . . . Het najaar met verhoogde coronabesmettingen, plus de kans van 

een griepepidemie, kan nog tot lastige overheidsbesluiten leiden. We blijven alert en zijn 

voorzichtig in ons 'doen en laten'. 

 

 

Actie 

Het bestuur heeft de hand van de rem gehaald en is doende om 'van alles' te organiseren.  

*Allereerst de mededeling dat 'de kogel door de kerk' is met betrekking tot het SSOV, de 

Valkenswaardse koepel waaronder Ouderensoos Belleman valt. Die stopt per 1 januari 2023. 

Voor onze club heeft dat geen gevolgen, wij kunnen gewoon op de vertrouwde voet verder. 

*De contributie voor 2022 blijft gelijk aan die van de laatste jaren. 

*Voor het komend jaar produceert en presenteert het bestuur een nieuw 'blauw boekje'. 

Voor dit infoboekje worden, naast de algemene informatie, de activiteiten gepland voor 2022. 

Voor advertenties zijn enkele bestuursleden 'de boer opgegaan' en het blijkt dat de 

adverteerders ons goedgezind blijven. Vergeet u dat ook niet? 

*Er zijn leden die heuglijke of verdrietige momenten meemaken. Voor zover we dit weten, 

reageren we adequaat. Laat ook u weten als zoiets zich voordoet? 

Er zijn nieuwe leden aangeschoven bij de soos: van harte welkom! 

*Ook andere (senioren)activiteiten draaien weer. U kunt terecht bij 'Ons Dommels Plekske' en 

maandelijks bij 'Eet en Ontmoet'. Op de maandagen wordt dit onder de aandacht gebracht. 

*De wijkraad 'We Dommelen' heeft de draad tot samenwerking opnieuw opgepakt. Alle 

verenigingen zijn opgeroepen voor een bijeenkomst. Wij zijn erbij. 

*We staan aangemeld voor de 'Museum Plusbus' in de hoop ervoor uitgenodigd te worden. 

*Leden in actie! Er zijn tachtig knuffels gebreid door Zus Jansen voor Gambia (Eline Klein 

heeft ze als contactpersoon in ontvangst genomen). Maria van Mierlo heeft veel lapjes gebreid 

die aan elkaar gezet worden voor dekentjes voor Gambia! 

 

 

Concrete activiteiten/data 

12 november Kienen 

 We beleven veel spannende lol aan zo'n kienmiddag. Doe dus mee. 

29 november Sint Nicolaas-feest 

 Dat vieren we als gebruikelijk. Wie mee wil doen: koop/maak een leuk cadeautje van 

maximaal 3 euro en doe er een verhaaltje bij (gedicht of een stukje tekst – geen 



boekwerk). De cadeautjes worden verloot; je weet dus niet bij wie het terechtkomt. 

We kleden de middag gezellig aan met bv. speculaas enz. 

13 december kerstdiner   

 Op deze maandagmiddag houden we het kerstdiner. Dit jaar voor het eerst (al vóór 

Corona gepland) in samenwerking met 'Eet en Ontmoet' en 'We Dommelen' (Ons  

Dommels Plekske). De culinaire verantwoordelijkheid ligt bij Ruud van Haren, 

bekend van 'Eet en Ontmoet'. Phons van café De Belleman ziet het helemaal zitten. 

Vanaf nu kan men op maandagmiddag ervoor inschrijven. 

Het bedrag dat u bij moet dragen is 15 euro. 

We zijn iets in prijs gestegen omdat op dit moment alles 'aan de prijs' is, we jarenlang 

niet verhoogd hebben, en we er toch, van wege Kerstmis, iets speciaals van maken. 

 3 januari Nieuwjaarsborrel 

 Dat spreekt voor zich. We luiden feestelijk het nieuwe jaar in. 

17 januari Soosmiddag met ledenvergadering 

 Het is een normale soosmiddag. 

 We starten een half uur eerder met de soos om mededelingen te doen en ervaringen uit 

te wisselen inzake de Ouderensoos Belleman: ledenvergadering. 

 

 

Dank 

Dank voor uw aandacht. En fijn dat u weer meedraait op de soosmiddagen. 

Op de soos kunt u inschrijven voor de verschillende activiteiten en de vragen over de soos 

stellen, waarop u graag antwoord heeft.  

 

We maken er komende twee maanden een prachtige jaarafronding van.  

Dat doen we met in achtneming van de geldende coronaregels. 
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