
“Vossepraet” februari 2019
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 Van de voorzitter

We zijn op zoek naar mensen die af en toe een rondje willen doen met mensen die hier niet meer 
zelfstandig toe in staat zijn. Als uw buurman/-vrouw bijvoorbeeld een boodschap wil gaan doen en 
hulpbehoevend is, zou het fijn zijn als er iemand is, die helpt om samen dan toch die boodschap te 
kunnen doen.

Dit voortvloeiend uit onze SVV.e.o. samen met het Zorgloket.
Heeft u tijd en die helpende hand vrij voor uw naaste, laat het weten a.u.b.

Jos Hommel 0618227403

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

 Wanneer u de contributie nog niet heeft betaald, zou u deze dan vóór 31 januari 2019 willen
 betalen?  Alvast bedankt.

 Zorgloket (12 februari)

Ook in februari staan de vrijwilligers van het zorgloket voor u klaar. 

Dit op de tweede dinsdagmorgen van de maand (12 februari) van 10.00 tot 12.00 uur.

 Fruitmand

Na minimaal 1 nacht in het ziekenhuis ontvangt u van de SVVeo een fruitmand. Het feit dat u in het 
ziekenhuis ligt, moet dan wel door u of uw naasten aan ons worden doorgegeven. Wordt het niet 
doorgegeven weten wij niet dat u in het ziekenhuis ligt.

Bel daarom voor fruitmanden:  Tonnie Oostdijk-Istha tel.  0166-672419                                                                                                                             



 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:

  1-27-41-49-60

 Jaarvergadering en bingo (13 februari)

Op 13 Februari vindt de jaarvergadering plaats. Deze wordt gevolgd door
3 ronden bingo.                                                  

Deze bingomiddag is gratis. Aanvang 14.00 uur in de Vossenkuil.
Het jaar- en financieel verslag liggen een half uur voor aanvang ter inzage.

 SPAR aktie (uitslag 19 februari)

De aktie bij de SPAR om zoveel mogelijk kassabonnen voor uw vereniging te sparen loopt nog. De 
SVV bus is ook aanwezig samen met andere verenigingen. MAAR het liefst vinden wij uw bonnetje 
in onze bus. Op 19 februari vind de uitslag plaats in de Vossenkuil vanaf 19.30 uur. Met dit geld 
doen de verenigingen nog wat extra’s voor u.  Alvast bedankt.

 Stramme vlôôienbal (23 februwoari)

Op 23 Februari a.s. wordt in de Vossenkuil het Stramme vlôôienbal - speciaal voor senioren - weer 
georganiseerd door carnavalsvereniging “De vlooientrappers”.

 Het bal begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur.

 Toneelvereniging De Rederijkers (26 januari)

26 Januari zaterdagmiddag vindt de uitvoering plaats van de Toneelvereniging De Rederijkers. 
Voor deze voorstelling (Gevaarlijk dubbelspel) zijn we als SVV uitgenodigd. De voorstelling start 
om 14.00 uur in de Vossenkuil.
Entree gratis - consumptie eigen rekening. 

 Toneelclub Poortvliet (9 februari)

 Zaterdag 9 februari geeft Toneelclub Poortvliet haar jaarlijkse uitvoering (De vakantie van mijn 
leven). Hierbij zijn we uitgenodigd. De voorstelling begint om 14.00 uur en wordt gegeven in de 
Wellevaete in St-Annaland. Entree gratis – consumptie eigen rekening.

 Alzheimercafé (28 januari)

Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door de Alzheimer werkgroep Tholen.                                                                                            
Het programma begint op 28 januari om 19.30 tot 21.30 uur.

Locatie: Meulvliet Tholen. U bent van harte welkom. Info: 0166-663665


