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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,  nelleo2@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. 
Weelhoekstraat 30 
4698 BN  Oud-Vossemeer 
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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 
Op woensdagmiddag 13 september a.s. 
wordt de maandelijkse bingo gehouden, 
start om 14.00 uur in de Vossenkuil. 
 
Entree: € 6,-- inclusief bingokaart, 
lotnummer, koffie/thee en koek. 

 
                        -o-o-o- 
 

Van de voorzitter 

Beste mensen, 
 
Hierbij mijn maandelijkse bijdrage aan de website en de nieuwsbrief. 
Ik betrap mij erop dat ik iedere keer moeite heb om de AOW en de 
WAO uit elkaar te houden. Gelukkig ben ik niet de enige (?!). Denk 
maar aan de afgelopen verkiezingsstrijd waarbij zelfs lijsttrekkers 
op de tv deze begrippen door elkaar haalden! 
 
Dus bij deze wil ik wat uit de doeken doen en de juiste 
omschrijvingen geven. 
 
De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de 
overheid. Iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond en de 
AOW-leeftijd heeft bereikt, heeft recht op AOW. 
Hier zei ik wel eens arbeidsongeschiktheidswet tegen. 
 
De WAO is een werknemersverzekering die voorziet in uitkeringen 
aan werknemers die – na de periode van de 
loondoorbetalingsverplichting - nog geheel of gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt zijn. 
 
Goed dit uitgelegd hebbende een stukje over de AOW wat voor velen 
van grote betekenis kan zijn.  
 
Lees verder op volgende pagina. 
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Advertenties in de Nieuwsbrief 
 
Het bestuur heeft het principebesluit genomen om advertenties in 
de maandelijkse nieuwsbrieven toe te staan. Momenteel wordt een 
mediaplan ontwikkeld waarbij prijzen, formaten en voorwaarden zijn 
opgenomen. Tevens wordt de mogelijkheid geboden aan leden 
om advertenties en/of mededelingen in de nieuwsbrief te 
publiceren.  
 
In de komende nieuwsbrieven zal hier uitgebreid verder op in 
gegaan worden. 
        -o-o-o- 

 

Van de voorzitter (vervolg) 

 
Kostendelersnorm AOW uit de wet gehaald 
 
De AOW blijft voor kostendelers op peil. Het kabinet besloot onlangs in de 
voorjaarsnota dat de zogenoemde kostendelersnorm in de AOW niet 
wordt ingevoerd. De ministerraad heeft er nu, op voorstel van 
staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mee 
ingestemd om het wetsartikel over de kostendelersnorm in de AOW 
definitief uit de wet te halen.  
 
Het kabinet heeft structureel 214 miljoen euro vrijgemaakt om het niet 
invoeren van de kostendelersnorm te dekken. 
Dit is dus goed nieuws voor AOW‘ers met inwonenden. 
 
Jos Hommel 

 
                            -o-o-o- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Fietsen 
 
Op woensdag gaan wij weer fietsen. Vertrek 
zoals altijd vanuit de Vossenkuil.  Tijdstip: 
omstreeks 13.30 uur. Wij maken een rit van 
25 – 30 km. met een tussenstop voor een 
versnapering. Bij bingo: geen fietsen! 
Voorwaarde is wel dat het redelijk weer moet 
zijn. 
                          
 -o-o-o- 
 
Cijferspel 
 

 
 
De winnende cijfers van deze maand: 
 
                  1 – 22 – 34 – 49 – 75  
 
 -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- 
 
 

 
Rijbewijskeuringen 
 
Wanneer? 
Als uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag. Let op: Als u 
tussen de 60 en 65 jaar bent, wordt een nieuw rijbewijs afgegeven 
dat geldig is tot u 75 bent. Bent u ouder dan 65, dan krijgt u een 
rijbewijs dat maximaal vijf jaar geldig is.  
 
Voor info/afspraak: 088 2323300 
 
                                         -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. 
Aanvang om 14.00 uur. 
Informatie: 
 
José van Houte  06 51429921 
Lenie Weezenaar  0166672821 
 
 -o-o-o- 
 

 
 
Mosselavond 
 
Op zaterdag 23 september 2017 organiseert de vereniging een 
mosselavond. De avond start om 17.00 uur, dit om ook de werkende leden 
de kans te geven om aan deze activiteit deel te nemen.De mosselmaaltijd 
vindt plaats in de Vossenkuil. 
De kosten bedragen € 10,-- per persoon. 
  
Aanmelden: 
 
Telefonisch: Leo Hartman 0166672937 
 Jos Hommel 0166672105 
Email: seniorenvosmeer@zeelandnet.nl 
 
Schriftelijk: Zie aanmeldingsstrookje, inleveren bij bestuursleden 
Betaling: direct bij aanmelding 
 
Toelichting: Betaling voor 13 september aan Leo Hartman. 
 De mosselmaaltijd wordt geserveerd met stokbrood en 

frites en is incl. 2 koffie/thee en 2 consumptiebonnen. 
 Verdere versnaperingen zijn voor eigen rekening. 
 

 
 
  AANMELDINGSSTROOKJE MOSSELAVOND 
 
Naam _________________________________________ 
 
Aantal personen ___________ 
 
Het strookje inleveren bij één van de bestuursleden. 

Aanmelden vóór: 
 

13 september  2017 17.00 uur 
 

 
Website 

 
De website heeft sinds kort een digitaal dossier!! Kijk snel…! 

mailto:seniorenvosmeer@zeelandnet.nl

