Nieuwsbrief Ouderensoos nr. 27
Januari-februari-maart 2020
6 januari: Nieuwjaarsborrel
14 tm 19 januari Seniorenexpo in Veldhoven. Liefhebbers kunnen zich melden bij
Harrie voor eventueel carpoolen.
17 januari: Eet en ontmoet bij café de Belleman
20 januari: ledenvergadering 13.00 uur (nog iemand ideeën voor uitstapjes?)
21 februari: Eet en ontmoet bij café de Belleman
24 februari: Carnavalsmiddag Hofnar
20 maart: Eet en ontmoet bij café de Belleman
De wijkraad is omgedoopt naar WeDommelen, Ze hebben daar ook een website:
www.wedommelen.nl Neem er maar eens een kijkje, ziet er goed uit!

Diverse data om te noteren:
Wandelen:
Elke 1e vrijdag vd maand. Duur wandeling ongeveer 1,5 uur.
Aanmelden: vanbree7@gmail.com Gestart wordt er om 13.30 uur in een
natuurgebied in de omgeving. Carpoolen naar startplek is mogelijk.
Parkinsoncafé: Elke laatste vrijdagmiddag van de maand van 14.00-16.00 uur
Auditorium Kempenhof, Antwerpsebaan 3, Valkenswaard
Inloop geheugensteun: Elke 1e vrijdag van de maand van 14.00-16.00 uur
Bibliotheek de Kempen, Hofnar 12, Valkenswaard.
(bedoeld voor mensen die te maken hebben met
vergeetachtigheid en voor de mensen om hen heen.)
Tweede taalcafé Iedere donderdagavond van 19.30-21.30 uur, behalve in de
schoolvakanties. Bijeenkomst is in de bibliotheek. Meer info: 06-10208470
Digitaal café : Elke dinsdagmorgen in de bibliotheek. Je kunt er vragen stellen over
internet, apps, tablet of smartphone. De mensen van de bibliotheek en vrijwilligers staan
klaar om u te helpen. Elke dinsdag van 10.00- 12.00 uur.
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ANWB Automaatje
Biedt oudere en minder mobiele inwoners de gelegenheid om makkelijker deel te nemen aan het
maatschappelijk leven. Mensen die problemen hebben met vervoer, bv naar de dokter, bezoekje
aan kennissen, de kapper, de kaartclub e.d. Wilt u zich inschrijven als deelnemer en ritten
aanvragen? Wie gebruik wil maken van ANWB AutoMaatje Valkenswaard, kan zich hiervoor
aanmelden bij Cordaad Welzijn. Vervolgens belt de deelnemer uiterlijk twee werkdagen van
tevoren met ANWB AutoMaatje Valkenswaard (06-20862803). Het telefoonnummer is op
werkdagen bereikbaar tussen 08.30 - 12.30 uur.

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 is bij ons geweest om e.e.a. te vertellen over haar projecten in Gambia. Heel
indrukwekkend. De resultaten van onze breiers waren tijdens de Kerstpresentatie te
bewonderen.Ze kan van alles gebruiken om daar naar toe te verschepen. Zoals lakens,
kleding, handdoeken, beddegoed etc.etc. Het komt daar goed terecht en kan ze met het
textiel niets doen in Gambia dan kan ze het weer ergens per kiloprijs verkopen waarmee
ze dan haar projecten in Gambia weer kan steunen. Kortom een erg goed doel.
Ze kookt ook een Gambiaanse maaltijd nu en dan. Mensen kunnen haar bellen voor een
maaltijd. Haar nr. is 06-2643445
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 voor wijzigingen in het
programma, foto’s en verslagen van uitstapjes.
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
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