
“Vossepraet” Augustus 2018
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 Van de voorzitter
EVEN ZO MAAR EEN PRAATJE
Wij, als bestuur, doen super ons best om iedereen te vermaken op welke manier dan ook, voor elk 
wat wils. Als je beter ter been bent, dan kun je als je wilt aan meerdere activiteiten meedoen. Voor 
de een is het leuk om een middag bij elkaar te zijn, voor de ander is het belangrijk om te bewegen 
en voor weer een ander is het belangrijk om steun te vinden via het zorgloket Vosmeer Zorgt.                                                                                                                                   
Vele complimenten krijgen we als bestuur, wat ons de motivatie geeft om te blijven investeren 

in activiteiten. Als voorbeeld: Van een van onze jongere senioren: Het is toch super om samen met je ouders en/of      
andere familieleden activiteiten als een stamppotavond of een keutjesavond te mogen doen! Dan hoor je ook breed 
wat er leeft.                                 
Het stimuleringsfonds en het premieplan hebben ons hier een financiële ondersteuning voor gegeven, waar wij als 
vereniging ook heel blij mee zijn. Dit houdt echter wel in dat de aanvraag die is gedaan, op een manier moet worden 
ingevuld waar deze voor is bedoeld. Toch wil ik namens het bestuur duidelijk maken dat we tegenover deze fondsen 
geen praktijken gaan invoeren die hier tegenin gaan. Wanneer we dit zouden doen dan verloochenen wij onze vereni-
ging tegenover de fondsen en de leden. Als er iets is, dat we niet willen is dat het wel.

Het komt er op neer, dat wanneer u vragen heeft of inlichtingen wilt, wij u graag te woord willen staan.                                                                                                                       
In een zo mooie vereniging als de onze, staan wij voor het motto SAMEN LEVEN.
Namens het bestuur: 
Jos Hommel

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 
maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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Bestuur

Voorzitter Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl - Algemene Zaken

Secretaris Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl - Nieuwsbrieven / Leden administratie

Penningmeester Leo Hartman, tel. 0166 672937,  nelleo@zeelandnet.nl - Financiële zaken

Leden Tonnie Oostdijk-Istha, tel. 0166 672419, leenentonnie@gmail.com - Bezorging brieven/Fruitmanden
 Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl -  Cijferspel
 Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536, jancapelle@zeelandnet.nl - Modeshow



 Koersballen

 Elke dinsdag kunt u koersballen in de Vossenkuil. Aanvang om 14.00 uur.

 Informatie: José van Houte  06 51429921
  Lenie Weezenaar 0166 672821

 Rijbewijskeuringen

 Voor iedereen met een rijbewijs dat op of na de 75ste verjaardag verloopt en voor 75-plussers met 
 een geldig rijbewijs, maar met een gewijzigde gezondheidstoestand.
 Voor verdere informatie: zie het Bewaarboekje (pagina 21).
 voor info/afspraak: 0118 724999 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  48-62-71-73-74

 Zorgloket

Elke 2e dinsdagmorgen van de maand is het Zorgloket van 10.00 tot 12.00 uur in de Vossenkuil 
voor u geopend.
De medewerkers van Vosmeer Zorgt zitten klaar om eventuele vragen te beantwoorden en zo 
mogelijk problemen voor u op te lossen. Maak er gebruik van indien nodig.

 Fietsen

Elke woensdagmiddag (behalve op de woensdag bingomiddag) komen de fietsen van stal voor de 
fietsrit. Deze start bij de Vossenkuil en wel om 13.30 uur. 
De route is ongeveer 25-30 km met een pitstop voor een versnapering.
Dit als het weer dit toelaat.

 Bingo (22 augustus)

De maandelijkse bingomiddag vindt plaats op woensdag 22 augustus a.s. Later in de maand dan 
normaal, maar ook de Vossenkuil heeft recht op vakantie.

Entree bingo € 6,00 incl. bingokaart, lotnummer, koffie/thee, koek en prijzen.

 Toneelvereniging Sint Joseph (15 september)
 
Op zaterdag 15 september 2018 zijn we uitgenodigd voor de jubileum voorstelling van toneel-
vereniging Sint Joseph. Deze vereniging bestaat dit jaar 100 jaar!

De voorstelling vindt plaats in de Vossenkuil en begint om 14.00 uur.

 Blauwe olifant

De olifant staat op een tafel bij de ingang van de zaal in de Vossenkuil. Het is de bedoeling dat 
de leden een kleine bijdrage storten bij het binnenkomen of het weggaan (beide keren mag ook!). 
Deze olifant bevat het potje van waaruit de mensen, die korte of langere tijd in een ziekenhuis heb-
ben doorgebracht, een fruitmandje ontvangen. Kortom: medeleven voor onze medeleden!!

 Oud ijzer

Bent u in het bezit bent van oud ijzer en u weet daar geen raad mee? Dan is hier de oplossing!    
U belt één van onderstaande telefoonnummers en wij komen het graag ophalen. 
De opbrengst komt ten goede aan onze vereniging.
Bellen met: Jos Hommel  0166 672105   of   Leen Oostdijk  06 43770865


