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Bestuur 
   
Voorzitter  
Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl  
Portefeuille: Algemene Zaken 

Secretaris  
Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl 
Portefeuille: Nieuwsbrieven / Leden administratie 
 
Penningmeester 
Leo Hartman, tel. 0166 672937, nelleo@zeelandnet.nl  
Portefeuille: Financiële zaken 
 
Leden  
Tonnie Oostdijk-Istha, tel. 0166 672419 leenentonnie@gmail.com 
Portefeuille: Bezorging Nieuwsbrieven / Fruitmanden 
 
Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl  
Portefeuille: Cijferspel 
 
Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536,  
jancapelle@zeelandnet.nl 
   -o-o-o- 
 

 

Senioren Vereniging Vosmeer e.o. 
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Vragen over bezorging nieuwsbrief 
(alleen na de 1e van de maand):  
Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419 
 
Lidmaatschap  
Kosten lidmaatschap: € 30,-- per jaar 
Voor de 2e persoon op hetzelfde adres is 
de jaarcontributie € 24,--.  
 
Ledenadministratie  
Aanmelding nieuwe leden via www. 
svveo.nl of via een inschrijfformulier dat u 
bij één van de bestuursleden kunt 
verkrijgen. 
 
Voor wijzigingen mailen of bellen naar 
Leen Oostdijk tel. 0166 672419 of 
leen50@zeelandnet.nl  
 
Bankgegevens IBAN 
NL 63RBRB 0941502627 t.n.v. 
Seniorenvereniging  e.o.  
 
                        -o-o-o- 

 
 
Bingo SPECIAAL 
Op dinsdagmiddag 4 juli a.s. wordt een 
speciale bingo gehouden, start om 14.00 
uur in de Vossenkuil. De bingo wordt 
geleid door ambtenaren van de gemeente 
Tholen. Wilt u ambtenaren aan het werk 
zien? Komt  allen!! 
Entree: € 6,-- inclusief bingokaart, 
lotnummer, koffie/thee en koek.               - 
 

Van de voorzitter 

Waardering en respect voor onze vereniging. 
 
Uw senioren vereniging, die is aangesloten bij de FAS of te wel 
Federatie Afdelingen Senioren, is weer blij verrast. 
 
Het kwam in het verleden wel voor dat mensen een legaat 
achterlieten aan mensen en/of organisaties waarbij zij zich nauw 
betrokken voelden. In het verleden werd bij de ANBO een schenking 
geoormerkt maar het ging wel naar de kas van de ANBO en onze 
vereniging kon er niet over beschikken.  
 
Dat gaat bij de SVV e.o totaal anders en de gelden komen op de plek 
die is aangegeven. Zie het voorbeeld van mevrouw Van ‘t Hof Quist, 
die een schenking deed waar al jarenlang op respectvolle manier 
gebruik van wordt gemaakt hier in Oud Vossemeer.  
 
Wanneer nu een schenking gedaan zou worden naar keuze van de 
overledene(n) dan gaat dit rechtstreeks zuiver naar de 
wilsbeschikking die is gedaan. 
 
Omdat we onder de vleugels van de ANBO het toenmalige beleid 
hebben gemeld voelen wij ons nu ook verplicht onze mensen ervan 
in kennis te stellen dat het nu gelukkig heel anders gaat.  
Wederom een bewijs van de goede keuze die wij samen met u 
hebben gemaakt. 
 
Het is de bedoeling dat ik u van dergelijke interessante nieuwtjes op 
de hoogte ga houden via onze mooie nieuwsbrief en de website.  
 
                    -o-o-o- 
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Fietsen 
 
Op woensdag gaan wij weer fietsen. Vertrek 
zoals altijd vanuit de Vossenkuil.  Tijdstip: 
omstreeks 13.30 uur. De afstand is meestal 
tussen de 25 en 30 km. met een tussenstop 
voor een versnapering. 
Voorwaarde is wel dat het redelijk weer moet 
zijn. 
De woensdag van het bingo wordt niet 
gefietst! 
                          
 -o-o-o- 
 
Cijferspel 
 

 
 
 
De winnende cijfers van deze maand: 
 
                  17- 23 – 46 – 65 - 67 
 
 -o-o-o- 
Oud IJzer 
 
Indien u in het bezit bent van oud ijzer en u 
weer daar geen raad mee, dan is hier de 
oplossing!  U belt onderstaande 
telefoonnummers en wij komen het ophalen. 
De opbrengst komt ten goede aan onze 
vereniging. Bellen met: 
 
Jos Hommel  0166 672105 
Leen Oostdijk  06 43770865 
 
 -o-o-o- 
 
 

 
Openingstijden vakantie Bieb 
 
De bieb heeft tijdens de schoolvakantie aangepaste openingstijden. 
De opening op donderdagmiddag komt te vervalen van week 29 
t/m week 34 (17 juli t/m 25 augustus). 
 
Vervolgens is de bieb open op dinsdag van 14.00 uur tot 16.30 uur 
en op donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur. 
 
Na 25 augustus  ook weer open op donderdagmiddag van  
14.00 uur tot 16.30 uur. 
 

-o-o-o- 

 
 
Jaarlijkse uitstapje 
 
Op 12 juli 2017 organiseert de vereniging het jaarlijkse uitstapje 
De deelnemers worden verzocht om 08.30 uur aanwezig te zijn bij 
de benzinepomp in de Bou-Kooijmanstraat Oud-Vossemeer. 
 
Voor degene die voor de bingo en het diner gekozen hebben: 
graag om 16.00 uur in de Vossenkuil. 
  
                                         -o-o-o- 
 
 
 
  

 
Digi-punt - Bieb 

 
In de Bieb (De Vossenkuil) is voortaan iedere dinsdagmiddag 
van 14.00 uur tot 16.00 uur iemand aanwezig om vragen te 
beantwoorden over computer- en Internetgebruik.  
 
Door de samenwerking van wooncorporatie Stadlander en de 
Rabobank is er altijd een vrijwilliger aanwezig om mensen te 
helpen die niet of onvoldoende de digitale snelweg weten te 
gebruiken.  
   -o-o-o- 
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Sponsor 
 

 
 
De website en de uitvoering van de 
Nieuwsbrief wordt verzorgd door: 
 
ABC4U software C.V. 
 
ABC4U software levert software voor Metsel-
/Voeg- en Lijmbedrijven, alsmede voor 
Afbouwbedrijven en Tegelzetbedrijven. 
 
Het ABC4U-basispakket  bestaat uit de 
volgende onderdelen:  
 
- offertesysteem    
- projecten administratie    
- werknemersregistratie    
- urenregistratie      
- facturatie  
- debiteuren administratie    
- crediteuren administratie   
- relatiebeheer     
- projectplanning 
- intern telefoonboek  
- emailfaciliteiten 
- WKA controle via Outlook 
 
Bezoek onze website:  www.abc4u.nl 
 
 -o-o-o- 
 

 
 
Koersballen 
 
Elke dinsdagmiddag is er weer gelegenheid 
om te koersballen in de Vossenkuil. Houdt u 
rekening met de sluiting van de Vossenkuil 
i.v.m. vakanties. Aanvang om 14.00 uur. 
Informatie: 
 
José van Houte  06 51429921 
Lenie Weezenaar  0166672821 
 
 -o-o-o- 
 

 
Toeristische veiling Sint Annaland 
 
Op dinsdagmiddag 8 augustus hebben wij een bezoek aan de veiling 
in Sint Annaland in petto. De veiling is gratis inclusief koffie/thee en 
een echte Zeeuwse  bolus.  
 
Let op: de producten die u via de veiling kunt bemachtigen zijn wel 
voor eigen rekening! 
 
U kunt zich opgeven via onderstaand aanmeldingsstrookje. Wij gaan 
dit doen met eigen vervoer, wilt u aangeven of u in bezit bent van 
vervoer. Dan kunnen wij leden zonder vervoer toch indelen. Dank 
hiervoor. De verzamelplaats is bij de ingang van de Vossenkuil en 
wel om 13.30 uur. Vervolgens vertrekken wij naar de veiling. 
 
 
   
AANMELDINGSSTROOKJE SINT ANNALAND 

 
Naam : ____________________________________ 
 
Aantal personen : ____________ 
 
Eigen vervoer : Ja/Nee 
 
Inleveren voor 12 juli a.s. bij één van de bestuursleden of mailen 
naar seniorenvosmeer@zeelandnet.nl 

 
Rijbewijskeuring 

 
De rijbewijskeuringen zullen deze maand wegens vakanties niet 
plaatsvinden. 
                -o-o-o- 
 

 
Lourdes 
 
Voor belangstellenden organiseert de Sint Annaparochie een reis 
naar Lourdes. Heeft u belangstelling? Meer informatie bij Bram 
Hommel telefoon: 0164 252326 
   -o-o-o- 


