Aktiviteiten van de Stichting Bejaardensoos
Doel, middelen en activiteiten.
De stichting heeft ten doel:




Het organiseren van activiteiten voor senioren:
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn:
De stichting dient bij het vorenstaande uitsluitend het algemeen belang.

Doel verwezenlijken


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van soosmiddagen, een
jaarlijks uitje en een presentje met Kerstmis.

Middelen



De inkomsten bestaan uit het inzamelen van oud papier, subsidies, giften en donaties.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Soosmiddagen:







van september t/m april iedere dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur in "Het Eiland" te Beinsdorp.
Deelname is gratis incl. 2 kopjes koffie/thee met een koekje.
gezellige middag met gelegenheid tot kaarten , sjoelen, biljarten en andere gezelschapsspelen onder het
genot van een kopje koffie/thee met een koekje.
Op de laatste soosmiddag in april krijgen alle vaste gasten koffie met gebak en een borreltje of biertje of
fris.
Met de kerst krijgen alle bejaarden van Beinsdorp een verse kip cadeau.
Voor informatie over de soosmiddag. Bel Gerard van Haaften 0252-520513

Dagje uit:



jaarlijks organiseert de stichting een dagje uit voor alle 65-plussers en zijn vrijwilligers.
deze is op de drankjes na geheel op kosten van de stichting.

Inzameling oud papier:







Iedere 1e donderdag van de maand komen de vrijwillige senioren vanaf 09.00 uur uw oude papier
ophalen.
Mits het netjes gebundeld en tijdig aan de weg is gezet.
Met dank aan de Firma Nijssen die hiervoor een vrachtwagen ter beschikking stelt.
Per jaar wordt ongeveer 65 ton aan oud papier opgehaald.
Er mogen geen lege melkpakken tussen het oude papier.
Heeft u problemen met het bewaren van uw oude papier, neem dan contact op met een bestuurslid.

Het bestuur:




Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Leo de Smit
Arnold de Groot
Jan van Saase.

tel. 0252-529074
tel. 0252-516525
tel. 06-4488 0656

Wordt of bent U 65 jaar dan vernemen wij dit graag i.v.m. met onze jaarlijkse attentie aan U. Een belletje
naar het bestuur is hiervoor voldoende.

