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 Van de voorzitter - Verdere uiteg Beierse avond (24 novembember)

Ik heb het al uitgelegd tijdens de bingomiddag, maar wil dit graag ook doen via onze nieuwsbrief.
Nee, beste mensen het wordt echt geen zuippartij en het wordt echt niet de hele avond hoempa- 
hoempapa. 

                              We gaan gewoon beginnen met een bakje koffie en dan treedt er een half uurtje een Beiers orkest 
op. Daarna hebben we weer de bloemen voor onze trouwe leden. Vervolgens kunt u weer een half uurtje meedeinen 
en dat is dan voor heel de middag/avond de muziek.

Hierna staat de foyer vol met lekkernijen. Dus al met al is het lekker eten en samenzijn.

Oh ja, er zijn weer mensen die een tafel hebben gereserveerd. We hebben hierover ook nagedacht; of we dit wel 
moeten doen. Maar beste mensen hoeveel veranderingen hebben we de laatste jaren niet doorgevoerd en zoals we 
horen allemaal tot tevredenheid. We moeten met de tijd mee en niet stil blijven staan anders roesten we vast in het 
heden. Zoals we weten is stilstand achteruitgang en als we iets niet willen dan is het dat.

Wij vonden na het horen van een hoempa,  hoempa avond dat we dit even moesten laten weten. Wij vertrouwen erop 
dat het weer een fantastische avond wordt en zoals jullie weten kunnen jullie op ons vertrouwen.

Tot de Beierse avond en alle goeds.
Het bestuur,
Jos

....................................................................................................................................
Deelname Kerstbingo (12 december) strookje

Naam:.............................................................................................Aantal personen: .........................



 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:
  11-40-49-60-62

Als u het cijferspel per jaar wilt gaan betalen (graag), dan
kunt u contact opnemen met Gerrit de Gast 0166-672114

 Kerstviering voor ouderen in Oud-Vossemeer (13 december)

Op donderdag 13 december is de jaarlijkse oecumenische Kerstviering voor ouderen.
De middag begint om 14.30 uur. Om financiële redenen vindt deze middag dit jaar plaats in de 
Gereformeerde kerk in de Hofstraat. Iedereen van 50 jaar of ouder is van harte welkom op deze 
middag. Ook dit jaar zullen voorgangers uit de Katholieke, de Hervormde en de Gereformeerde 
kerk weer samen de bezinning en de verhalen verzorgen. Net als voorgaande jaren wordt de mid-
dag afgesloten met een maaltijd. De kosten zijn €15,- per persoon.

U kunt zich telefonisch, per email of persoonlijk opgeven voor zaterdag 1 december bij onderstaande personen.
U kunt uw bijdrage betalen op de dag zelf.

Mevr.H. Roggeband - tel. 0166-672384 - hroggeband@hotmail.com
Dhr. J.Van Dijke - tel. 0166-672213 - liatris@kpnplanet.nl
Mevr. M.de Bakker - tel. 0166-677626 - marja_de_bakker@hotmail.com

 Kerstbingo (12 december)

Op woensdagmiddag 12 december a.s. organiseren we de jaarlijkse Kerstbingo.
Voor de kerstbingo kunt u zich opgeven via het strookje op pagina 1, of via 
seniorenvosmeer@zeelandnet.nl.

Opgeven bij Leo Hartman (0166 672937) vóór 14 november i.v.m. de aanschaf van de prijzen.                                                     

 Bingo (14 november)

De maandelijkse bingomiddag vindt plaats op woensdag 14 novemer a.s. 

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

 Sinterklaasbingo (5 december)
 
Op woensdagmiddag 5 december a.s. organiseren we de jaarlijkse Sinterklaasbingo.
Deze vindt plaats in de Vossenkuil en start om 14.00 uur onder leiding van Sint en Piet.

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

 Feest- / Beierse avond (24 november)

Op zaterdag 24 november 2018 organiseren we een Beierse avond. Aanvang 17.00 uur. Voor deze 
avond is de entree: € 10,00  incl. koffie/thee, 1 consumptie en het buffet.
U kunt zich voor deze avond (telefonisch) opgeven bij Leo Hartman 0166 672937, of via 
seniorenvosmeer@zeelandnet.nl. Opgeven kan tot 5 november.
Betaling vooraf bij Leo Hartman.


