Activiteiten Ouderen Soos 2020
1. Donderdag

9 januari

14.00 uur

Nieuwjaarsreceptie

2. Donderdag

23 januari

12.00 uur

Eettafel

€ 10,00

3. Donderdag

6 februari

14.00 uur

Bingo

€ 6,00

4. Donderdag

20 februari

12.00 uur

Eettafel

€ 10,00

5. Donderdag

5 maart

14.00 uur

Betuwse verhalen

€ 6,00

Het coronavirus (pandemie) heeft bij onze Soos een voortijdig einde gemaakt aan onze
gezellige bijeenkomsten. Dus hebben wij de geplande activiteiten na 5 maart 2020 niet uit
kunnen voeren. Maar wat we wel hebben gedaan met inachtneming van de RIVM-richtlijnen
was het volgende.

1e Kaartje bij de Soos leden rondgebracht met de tekst:

Lieve mensen van de Kooise Soos,
In de tijd dat het virus nog onder ons is en
omdat wij allemaal in de risicogroep vallen is het
moeilijk te voorspellen wanneer wij weer bijeen
kunnen komen. Het bestuur hoopt op betere
tijden zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten. We houden u op de hoogte als
het zo ver is. Hartelijke groet, het bestuur
===================================================================
2e In het voorjaar bij de leden van de Soos een hortensia gebracht.

=========================================================

3e Flyer rondgebracht voor Riet den Hartog.
Een briefje met een verzoek aan de leden van de Soos om Riet den Hartog een kaartje te
sturen i.v.m. haar knie operatie.
Hallo allemaal.
Even een berichtje.
Riet den Hartog kreeg op haar verjaardag 21 juli een nieuwe knie.
Het zou leuk zijn als iedereen van de Soos een kaartje in de brievenbus zou doen, of er een
per post zou sturen. We weten zeker dat ze dat heel leuk zal vinden.
Het adres is:
Lingedijk 38
4151EE Acquoy
Met een hartelijke groet.
Kooise Soos.
Bij deze allen die aan deze oproep gehoor hebben gegeven, namens Riet den Hartog bedankt.
===================================================================
4e Kersen bij de Soos leden gebracht

De kersen werden door Riet den Hartog geleverd voor een mooi prijsje. De penning-meester
van de Soos was heel blij en we danken Riet om dit mogelijk te maken. We hebben er erg van
genoten.
===================================================================

5e Oranje Fonds Burendag.
We hebben een aanvraag ingediend bij het Oranjefonds voor Burendag en deze is positief
beoordeeld. Gezien Corona hebben we de originele plannen moeten wijzigen. Met goed vinden
van het Oranjefonds hebben we een alternatief bedacht.
Lieve allemaal,
Omdat we in deze nare corona tijd veel aan jullie
denken, willen we een mooie map maken met ons allen.
Omdat we in deze nare corona tijd veel aan jullie
denken, hebben we bedacht, om met elkaar een gedenk
map te maken. Iedereen kan iets moois maken, een tekening kleuren, schilderen, verhaal of
gedicht schrijven, iets vertellen over je hobby, mooie vakantiefoto erin plakken, etc. etc. alles
mag niets moet.
Als we weer bij elkaar komen, na de corona en hopelijk zo snel mogelijk, dan mag je als je dat
wilt iets vertellen over wat je gemaakt hebt. Zo hebben we gelijk weer een gezellige middag.
Het bestuur wens je veel succes.
P.s. na ca 14 dagen bellen we u en maken een afspraak om de map op te halen zodat hij naar
iemand anders gebracht kan worden.
Veel werkstukken zijn ingeleverd en deze hebben wij in een map gedaan. Het bestuur dankt
allen die hun ”opdracht” uitgevoerd en ingeleverd hebben. De gemaakte werkstukken worden
op de eerstvolgende bijeenkomst tentoongesteld.
===================================================================

6e Een kleine surprise rondgebracht voor 5 december.
Lieve Kooise Soos leden,
In deze corona tijd, missen we veel gezelligheid.
Daarom laten Sint en Piet jullie weten, dat wij je niet vergeten.
We hopen dat we weer heel gauw, bij elkaar zullen zijn in het gebouw.
Blijf gezond en houd je goed, van ons een lieve groet.
Lia, Corrie, Gerda en Anna
===================================================================

7e Voor de kerst bij alle Soos leden een amaryllis met een kerstgroet gebracht

Dit was weer erg leuk om uit te delen. We hebben bij het
Tuincentrum 50 Amarylissen gekocht en deze rondgedeeld
Onder de ouderen in het Dorp.
Een mooie gelegenheid om gelijk even een praatje te
Maken en kijken hoe het met iedereen zoal gaat.
Een Kerstgroet in het Kerskaartje en hopelijk rond de
Kerst een paar prachtige bloemen.

De afgelaste bijeenkomsten van 2020 zijn no. 6 t/m 12

OUDERENSOOS 55+ ACQUOY
Gezellige activiteiten voor senioren en ouderen uit Acquoy om elkaar te ontmoeten
Activiteitenprogramma eerste halfjaar 2020

6. Donderdag

19 maart

12.00 uur

Eettafel

€ 10,00

7. Donderdag

2 april

14.00 uur

Bloemschikken/Pasen

€ 6,00

8. Donderdag

16 april

12.00 uur

Eettafel

€ 10,00

9. Donderdag

30 april

14.00 uur

Pub Quiz

€ 6,00

10. Donderdag

14 mei

14.00 uur

Eettafel

€ 10,00

11. Donderdag

28 mei

14.00 uur

Verrassing

€ 10,00

12. Donderdag

11 juni

17.00 uur

Barbecue

€ 11,00

Wij wensen u allen een prettige vakantie en verwachten u weer
op donderdagmiddag 3 september om 12 uur
Deze activiteiten worden georganiseerd door de werkgroep senioren Acquoy
Anna Verstegen 0345681959 - Lia Bullee 0610010748 - Gerda Dijk 0345712034 - Corrie Bullee 0345849473

===================================================================
31 December 2020
Het is een jaar geweest waarin we maar een paar keer bij elkaar geweest zijn om iets te
ondernemen. We hebben er daarentegen alles aan gedaan om toch zoveel mogelijk onze leden
te bezoeken met een leuke attentie en een babbeltje aan de deur.
Hopelijk kunnen we in 2021 na de zomer weer bij elkaar komen. Groeten, het bestuur.

