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nieuwsbrief
van de

 Van de voorzitter - LANGER THUIS

Langer thuis wonen en meer vrijwilligers, allemaal mooi en braaf maar welke partij ondersteunt dit? 
Soms lijkt het wel de omgekeerde wereld, aan de ene kant komt het goed over maar het lijkt wel of 
er altijd een addertje achter zit. 
Voorbeeldje.

Vier jaar geleden kreeg iemand 3 uur voor huishoudelijke hulp. Nu vier jaar later zijn deze mensen veel achteruit ge-
gaan en jawel men krijgt nu nog twee uur.

 De minister had de volgende vraag neergelegd:
“Hoe geven we zo goed mogelijk invulling aan de campagne herwaardering van ouderen? In het regeerakkoord is 
opgenomen dat er een campagne herwaardering van ouderen komt. Hoe zorgen wij ervoor dat niet alleen de kwets-
baarheid van ouderen wordt gezien? Ouderen passen op kleinkinderen, doen vrijwilligerswerk, zetten zich in voor de 
samenleving. Hoe zorgen wij ervoor dat die kant ook wordt gezien? En hoe zorgen wij ervoor dat ouderen (en hun 
omgeving) zich voorbereiden op het ouder worden?”

Groet, Jos Hommel

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 
maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 SPAR inzamelingsaktie 2019

Deze aktie heeft voor onze vereniging de eerste plaats opgeleverd.
Het totale bedrag voor onze vereniging heeft een bedrag opgeleverd van € 348,87                                                                                 

HARTELIJK DANK aan ieder die aan deze actie heeft bij gedragen.

 Digitale leden.......Proeverij........

Op www.voordeouderen.nl kunt zien wat er staat te gebeuren in oktober. Dit betreft een fonds waar 
we een bijdrage voor onze activiteiten kunnen aanvragen, mits we zelf ook de helft van het bedrag 
inzamelen. Dit doen we onder andere door het ophalen van oud ijzer (BEDANKT MENSEN) en 
ook het rad bij de bingo telt mee. Op de site kan ook gedoneerd worden.



 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: 088 2323300 (nieuw telefoonnummer) of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  6-18-28-70-75

 Paasbrunch en bingo (10 april)

Op woensdag 10 april a.s. de jaarlijkse paasbingo met vooraf een paasbrunch.  Deze start om 
12.00 uur in de Vossenkuil. De bingo start om 14.00 uur dit voor degene die zich niet voor de 
brunch hebben opgegeven. Entree voor brunch en bingo € 10,00  Opgeven voor de brunch bij de 
bingo van 13 maart a.s. of bij Leo Hartman voor 31 maart a.s. 

 Modeshow (27 maart)

Op woensdag 27 maart organiseren we weer de voorjaars modeshow

Deze vindt plaats in de Vossenkuil om 14.00 uur.

 Bingomiddag 13 maart 2019

Op woensdag 13 maart is weer onze maandelijkse bingomiddag.

Deze begint om 14.00 uur in de Vossenkuil.
Entree: € 6,- incl. bingokaart, lotnummer, koffie/thee en koek.

 Zorgloket (12 maart)

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

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

 Busreis SVV.e.o. (14 mei)

Programma van deze dag:
Vertrek 9.00 uur vanaf tankstation Bou Kooimanstraat.
Bezoek aan aardbeienterras dit met koffie/thee en gebak. Met rondleiding en winkel aanwezig.
Rond 13.00 uur lunch bij restaurant World of Wings (dit is bij Rotterdam Airport).
’s Middags brengen we een bezoek bij Royal Delft (blauw). Rondleiding en na afloop koffie/thee.

Hierna reizen we af naar Oud-Vossemeer waar we dineren in de Vossenkuil.  Dit is een asperge diner of voor degene 
die dit niet lusten eventueel iets anders (aankomst rond 17.30 uur).

Kosten € 50,00 per persoon - Onderstaand strookje inleveren en vooruit betalen bij Leo Hartman (0166-672937) of 
aanmelden via seniorenvosmeer@zeelandnet.nl.

....................................................................................................................................
Deelname Busreis (14 mei) strookje

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


