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Nieuwsbrief Ouderensoos nr. 1   
Januari, februari, maart, april 2023 
 
Beste soosleden, 
Hier volgt de 1e nieuwsbrief van dit jaar 
 
Het gaat goed met de soos, er zijn weer diverse nieuwe leden: 
Frank en Maria Houbraken, 
Zus van Dal, 
Tiny van Es, 
Betsie van den  
Kees Fijneman 
Betsievan den Nouwlant 
Leo vd Wijdeven 
 
 
Activiteiten voor komende tijd: 
21 maart naar de Breifabriek Marcelinne om  9.15 op de Markt verzamelen. (Bus is vol, 
wachtlijst) 
Paasbrunch maandag 3 april 12.30 uur Theaterzaal de Belleman 
Gildebezoek medio juni (nadere mededelingen volgen) 
BBQ/spellenmix woensdagmiddag 5 juli (afsluiting soosseizoen) 
Ema-uitje Amsterdam/Volendam dinsdag 11 juli. 
Huifkarrentocht misschien, max.20 deelnemers. 
 
 
Koffie-uur bij Ons Dommels Plekske: 
Elke woensdag en vrijdagmorgen van 10:00 tot 11:00 uur.  Je kunt er zo binnen lopen 
voor een kopje koffie. 
 
 
Mededelingen 

1. Willen jullie a.u.b. 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. 
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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. Als je nooit mail krijgt, terwijl je wel een emailadres hebt en die ook leest, graag 
even doorgeven aan Harrie van Beek. Har40beek@gmail.com  

4. Voor mensen die graag een ledenlijst willen hebben, dat kan, die is op te vragen bij 
Mieke. 

 
 
Oproepjes: 
Eline Kleijn kan nog steeds dekentjes, mutsjes en simpele gebreide knuffels gebruiken, 
ze is er erg bij mee. 
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  daar staan verslagjes en 
foto’s op van de uitjes die we gemaakt hebben. 
 
 
Telefoonnrs:  
Harrie van Beek 040-2040837 mobiel 06-49847166 
Mieke Buiter 06-10229498  
Sjef Tooten 040-2016669  
Anneke Oostveen 06-37561772  

Het emailadres is te vinden op de website onder Contact. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


