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 Van de voorzitter - Energie ontwikkelingen

Zijn de meest actuele energieprijzen in de koopkrachtcijfers meegenomen?
Ja, de meest actuele inzichten zijn in de raming meegenomen. Het CPB neemt de energieprijzen 
mee via de raming voor de inflatie. De laatste cijfers van het CBS over januari (inclusief het effect 
van de hogere btw en energierekening) zijn hierin verwerkt.
 

Wat is het effect van de hogere energieprijzen (en de btw-verhoging) op de inflatie?
De lastenverhoging ging in per 1 januari en werkt naar verwachting snel door in prijzen. Het inflatiecijfer (CPI) kwam 
januari jl. uit op 2,2%, wat in lijn is met de huidige CPB-raming van 2,3% voor 2019. De raming dat 96% van alle huis-
houdens er in 2019 in koopkracht op vooruit gaan, is gebaseerd op dit laatste cijfer (dus 2,3% inflatie).
 
Hoe zijn de energielasten in de koopkracht verwerkt? 
De energielasten zijn onderdeel van het officiële inflatiecijfer. Het CPB hanteert de CBS-definities van besteedbaar 
inkomen, consumptie en inflatie. De koopkrachtontwikkeling geeft de verandering van het besteedbaar inkomen weer. 
Daarbij wordt rekening gehouden met de algemene prijsstijging van de goederen en diensten die Nederlandse huis-
houdens consumeren.
 
Hoe zeker is de raming?
Een raming is altijd omgeven door onzekerheid. Zo kunnen de lonen sneller of juist minder snel stijgen, wat onder 
andere weer gevolgen heeft voor de koopkrachtontwikkeling. Belangrijke onzekerheden rond de raming komen voort 
uit de internationale politieke en economische omgeving, zoals de Chinese economie, de Brexit en het handelsbeleid 
van de VS.
Gelooft u dit al wat het plan bureau met medewerking van dit kabinet ons voorspiegelt? .......... Helaas ik niet.

Groet, Jos

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



Fietsen (v.a. 1 mei a.s.)

Op woensdag 1 mei a.s. kan men de fiets weer van stal halen.
Op deze dag start de fietsclub weer haar activiteiten. Start vanuit de Vossenkuil om 13.30 uur, dit 
voor een rit van ongeveer 25 - 30 km met een pittstop voor een versnapering.
Ook nieuwe fietsliefhebbers zijn van harte welkom!

 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:

  11-16-30-65-70

 Koningsbingo (27 april)

Op 27 april (koningsdag) organiseren we een koningsbingo.
Deze vindt plaats in de Vossenkuil om 14.00 uur.

Entree: € 6,00  inclusief bingokaart, koffie/thee, oranje koek en de prijzen.

Bingo (8 mei) 

Op 8 mei vindt onze maandelijkse bingomiddag plaats.
Deze als vanouds in de Vossenkuil om 14.00 uur.

Entree: € 6,00 inclusief bingokaart, lotnummer, koffie/thee, koek en de prijzen.

 Zorgloket (14 mei)

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

Dit op de tweede dinsdagmorgen van de maand (14 mei) van 10.00 tot 12.00 uur.

 Busreis SVV.e.o. (14 mei)

Op dinsdag 14 mei het dagtripje. Gelieve op tijd aanwezig te zijn.
Dit om 8.45 uur bij het tankstation in de Bou Kooimanstraat. De bus vertrekt om 9.00 uur.                            
Wilt u bij verhindering dit z.s.m. doorgeven aan Leo Hartman tel. 0166-672937 of via de mobiele 
telefoon Leen Oostdijk 06 43770865. Prettige reis en gezond weer terug.

Programma van deze dag:

Vertrek 9.00 uur vanaf tankstation Bou Kooimanstraat.
Bezoek aan aardbeienterras dit met koffie/thee en gebak. Met rondleiding, 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 (degene die dit 
niet lusten eten iets anders - aankomst rond 17.30 uur).

 Oud ijzer

Indien u in het bezit bent van oud ijzer en u weet 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 / 06 18227403  of Leen Oostdijk   06 43770865


