
“Vossepraet” maart 2019
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 Van de voorzitter - GIGANTISCH RENDEMENT, MAAR DE BURGER ZIET GEEN CENT  

Van 2009 tot en met 2019 is er bij de pensioenfondsen 910 miljard euro (!) méér binnengekomen 
dan er is uitgegaan. Alleen al het ABP zag het vermogen in 2019 met 67 miljard toenemen. Maar 
van dat gigantisch rendement ziet de burger geen cent! 50PLUS eist voor 2020 een indexatie van 
de pensioenen met minimaal 2,5 procent.

WE HEBBEN DE GROOTSTE PENSIOENPOT TER WERELD!

Onze pensioenreserve nadert nu de twee biljoen. We hebben de grootste pensioenpot ter wereld. Geen enkel ander 
land heeft zoveel reserves!

Ook goed voor de werkenden

Indexeren van de pensioenen is niet alleen voor de huidige gepensioneerden een noodzaak – hun pensioenen zijn 
al elf jaar niet meer aangepast aan de alsmaar stijgende prijzen – maar ook voor de werkenden. Elk jaar dat er niet 
geïndexeerd is, wordt ook hún pensioen minder waard. Dat merken zij niet meteen, niet nu, maar wél later als zij met 
pensioen gaan
.
De pensioenfondsen maakten de afgelopen tien jaar een gemiddeld rendement van 7 procent. Schitterende cijfers, en 
dat gemiddelde gaat dankzij een fantastisch jaar nog ietsje verder omhoog! Maar van dat gigantische rendement zag 
de burger geen cent. Pensioenen worden al jarenlang niet geïndexeerd en dat moet nu – nu de fondsen komen met 
wéér waanzinnig mooie rendementscijfers – afgelopen zijn. Indexeren moet, nog dit jaar!
                                                                                                                                                                                      
Zou wel eens goed zijn dat die zelfverzekerde grote partijen eens een keer gehoor zouden geven aan een kleinere 
partij die deze realiteit wel naar buiten brengt.

Hartelijke groet, Jos 

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 
maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 Toneeluitvoering Toneelclub Poortvliet (14 maart)

Uitnodiging zaterdagmiddag 14 Maart a.s. in de Wellevaete te St-Annaland aanvang 14.00 uur 
zaal open vanaf 13.30 uur Blijspel in drie bedrijven getiteld:Tumult en vertier in cafè  :DE BLAUWE 
STIER”  In de pauze een loterij. We hebben weer leuke prijzen. Entree is gratis. Consumptie voor 
eigen rekening.                               

 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:

  6-17-20-54-67

 Paasbrunch en bingo (8 april)

Op woensdagmiddag 8 april a.s. organiseren we een paasbrunch- bingo. 
Deze start om 12.00 uur en wordt gevolgd door de paasbingo. Locatie De Vossenkuil.                             
De entree bedraagt € 10,- (brunch en bingo)   U kunt zich opgeven en betalen op de bingo van 11 
maart a.s.of bij Leo Hartman 0166 672937. Dit wel voor 11 maart a.u.b.             

 Bingomiddag (11 maart)

Op woensdag 11 maart is weer onze maandelijkse bingomiddag.

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

 Vosmeerzorgt (10 maart)

Ook in maart staan de vrijwilligers van Vosmeerzorgt voor u klaar. 

Dit op de tweede dinsdagmorgen van de maand (10 maart) van 10.00 tot 12.00 uur.

 Busreis SVV.e.o. (19 mei)

Het is nog ver weg maar, u kunt zich al opgeven voor het dagtripje dinsdag 19 mei a.s.
Dat vanwege vol is vol.
Ditmaal gaan we naar Zeeuws-Vlaanderen naar het openuchtmuseum “Het Vlaamsche erfgoed “in 
Groede. Met bij terugkomst een diner in De Vossenkuil.

Kosten dagtrip € 50,- p.p. betalen op later tijdstip. 
Opgeven bij Leo Hartman.  0166 672937 of via seniorenvosmeer@zeelandnet.nl                                                  

....................................................................................................................................
Deelname Busreis (19 mei) strookje

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

 Dikke dames schilderen (24 april)

Op vrijdagavond 24 april a.s. organiseren we de ledenworkshop  “Dikke Dames Schilderen”
Aanvang 19.00 uur. Opgeven kan bij: Leen en Tonnie Oostdijk tel. 0166 672419 of 06 43770865  
of via  leen50@zeelandnet.nl. Entree € 10,00 
Voor degene die zich al opgegeven hebben of die dat nog gaan doen, zij krijgen een stuk of 18 
voorbeelden toegezonden, waaruit u een keuze moet maken voor deze avond. Uw keuze kunt u 
weer bij de bovenstaande personen aangeven. Opgeven voor 4 april a.s. a.u.b.                                                       
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