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De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 Van de voorzitter - Pensioenpetitie al 25.000 keer ondertekend

Beste allen,

Gepensioneerden scharen zich massaal achter de internetpetitie van de koepels van gepensio-
neerden, die eisen dat korting op de pensioenen wordt voorkomen en dat de gepensioneerden 
worden betrokken bij de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel.

Na anderhalve week is de petitie al meer dan 25.000 keer ondertekend. Elke dag komen daar 1.000 tot 2.000 onder-
tekenaars bij. 
In de petitie, die gericht is aan de Tweede Kamer, wijzen de koepels van gepensioneerden KNVG en NVOG er op dat 
aanpassing van het pensioenstelsel directe invloed heeft op de honderden miljarden euro’s, die door de gepensio-
neerden zijn gespaard in de pensioenfondsen. Dat is een legitiem belang om bij de onderhandelingen over een nieuw 
pensioenstelsel betrokken te worden. 
KNVG en NVOG willen dat de vastgelopen onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel zo snel mogelijk hervat 
worden. Als de onderhandelingen niet snel tot een akkoord leiden, zal dat niet alleen ten koste gaan van de pensioe-
nen van de gepensioneerden, maar ook van de pensioenen van de werkenden. Betrokkenheid van de gepensioneer-
den vergroot volgens de organisaties het draagvlak voor een akkoord, helpt het gedaalde vertrouwen in het pensioen-
stelsel te herwinnen en voorkomt juridische problemen bij de invoering van de vernieuwing. 
Via de STER-reclame roepen de koepels van gepensioneerden op tot het ondertekenen van hun petitie op
mijnpensioenpetitie.nl. Op 28 mei wordt de petitie met de handtekeningen aangeboden aan de voorzitter van de Com-
missie Sociale Zaken van de Tweede Kamer. 

KNVG is koninklijke Nederlandse verenigingen voor gepensioneerden.
NVOG is Nederlandse verenigingen, organisaties voor gepensioneerden waar wij bij zijn aangesloten.

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

http://www.mijnpensioenpetitie.nl


Fietsen

Elke woensdagmiddag is fietsmiddag als het weer dit toelaat (op de bingomiddag uitgezonderd)                                  
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 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  19-26-61-67-70

 High tea bingo (10 juli)

Op woensdagmiddag 10 juli a.s. organiseren we een High tea bingo, hier wordt tussen 3 ronden 
bingo allerlei lekkernijen aangeboden. Hiervoor moet u zich wel opgeven (bingo 12 juni- via het 
strookje). Dit kan tot 1 juli. Hierna worden geen aanmeldingen meer aangenomen. Prijs: € 10,00 
inclusief bingokaart, lotnummer, high tea en de prijzen. Opgeven bij Leo Hartman 0166 672937 of 
een e-mail aan seniorenvosmeer@zeelandnet.nl                                          

Bingo (12 juni) 

Op 12 juni is de maandelijkse bingomiddag. Als vanouds in de Vossenkuil om 14.00 uur.

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

 Zorgloket (11 juni)

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

Dit op de tweede dinsdagmorgen van de maand (11 juni) van 10.00 tot 12.00 uur.

 Club van het jaar

Wilt u laten zien hoe gaaf en leuk jouw vereniging is. Dan kunt u stemmen voor de Club van het 
jaar (tot 7 juni). U kunt uw stem uitbrengen via: www.clubvanhetjaar.nl. Als u niet in het bezit bent 
van internet, misschien kunnen familie of kennissen u daarbij helpen. Alvast bedankt voor uw stem. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanmelden High tea bingo (10 juli a.s., prijs € 10,00 p.p.)

                          
NAAM: .............................................................................................................................................          

                                                                                       
AANTAL PERSONEN:  ...................................................................................................................      

       LOFT 56 Halsterseweg 56 4661KP Halsteren   0164-681486

Een eigentijds home- en lifestyle concept met moderne, originele landelij-
ke meubels, accessoires en sportieve, stijlvolle trendy dameskleding.          

Gebruikersnaam en wachtwoord website fotoreportages 

Wanneer er op onze website svveo.nl een gebruikersnaam en wachtwoord wordt gevraagd, geeft u 
het volgende in (let op de hoofdletters):  gebruikersnaam: Leden
      wachtwoord:   Maart

https://regelzorg.nl/
mailto:seniorenvosmeer%40zeelandnet.nl?subject=High%20tea%20bingo
https://www.clubvanhetjaar.nl/
https://www.svveo.nl/

