
“Vossepraet”         juli 2020
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 Van de voorzitter
Ons pensioenstelsel is en blijft ongeëvenaard 

Het pensioenvermogen van onze fondsen is ongeëvenaard: Nederlanders bezitten samen 
twee-derde van alle pensioenreserves in de eurozone! Juist voor zware financiële tijden als nu 
hebben we met z’n allen gespaard. Laat ons stelsel nu maar werken!

 

Na tien fantastische jaren verwerken we momenteel een grote klap op de financiële markten als gevolg van alle on-
zekerheden rondom het coronavirus. Wij zijn van mening dat ons collectieve en kapitaal-gedekte pensioenstelsel veel 
beter in staat is om deze storm te doorstaan dan de pensioenstelsels in andere landen
Onze pensioenreserves zijn ongeëvenaard. Dit is precies waarvoor we gespaard hebben. 
Allen een gezonde groet.
Uw voorzitter,
Jos Hommel      tel. 0166-672105

Leen Oostdijk (secretaris)     tel. 06 43770865
Leo Hartman (penningmeester)   tel. 0166 672937
Tonnie Oostdijk (bestuurslid)   tel. 0166 672419
Gerrit de Gast (bestuurslid)    tel. 0166 672114
Joke Capelle (bestuurslid)    tel. 0166 672536    

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 
maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 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
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Uitslag puzzel nieuwsbrief juni 2020

De oplossing van de woordzoeker was: ““Op naar betere tijden” 
Deelname  70 leden (bedankt allen)”.

De winnaars van de vier gevulde boodschappentassen zijn:

1e Nel v. Dijke
2e Anje v. Went
3e John Petie
4e A. Havermans

Ook werden 6 dozen bonbons verloot onder de goede oplossingen.
Daarnaast kregen de resterende deelnemers een kleine troostprijs.

 Vosmeerzorgt

Vanwege het coronavirus kunt u voor het zorgloket contact opnemen om eventueel een afspraak 
te maken met Jos Hommel, 06-18227403.

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  9 - 10 - 17 - 48 - 69

 Dikke dames schilderen (4 september)

Op vrijdagavond 4 september a.s. om 19.00 uur willen we de workshop “Dikke Dames” schilderen 
alsnog organiseren. Locatie: De Vossenkuil  (grote zaal 1,5 m)
Degenen die zich al opgegeven hebben, kunnen zich indien nodig afmelden.
Degenen die hier wel aan meedoen, hoeven niets te doen.
Ook degenen die zich nog willen opgeven, neem contact op met Leen of Tonnie
Deze activiteit is alleen voor leden. Graag voor 1 augustus opgeven of afmelden
Leen en/of Tonnie Oostdijk - telefoon 0166 672419 of via leen50zeelandnet.nl                                       

 Starten activiteiten

Vanaf september wordt weer geprobeerd de activiteiten op te starten. Natuurlijk onszelf houdend 
aan de noodzakelijke corona maatregelen die dan gelden.                 

 Paasbrunch wordt herfstbrunch en bingo (14 oktober)

Op woensdag 14 oktober a.s. willen we de afgelaste paasbrunch omzetten naar een herfstbrunch 
en bingo. Ook weer met inachtname van de nodige corona maatregelen die dan gelden. Dit wordt 
in de grote zaal georganiseerd. Hierover krijgt u meer informatie in de nieuwsbrief van augustus.      
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Puzzel nieuwsbrief juli 2020

Ook voor de maand juli is weer een puzzel in elkaar gezet.                    

Onder de goede oplossingen worden verscheidene prijzen verloot.

De oplossing kunt u doorbellen / mailen naar:
Leo Hartmen, tel. 0166 672937 of via nelleo@zeelandnet.nl of gooi het in de bus Prins Mauritsstraat 3 Oud-Vossemeer 
(vergeet uw naam niet te vermelden!). 

De oplossing moet voor 8 juli ingeleverd zijn. De prijzen worden bij u thuis afgeleverd.....

1. Hoe noemt men Oud-Vossemeer tijdens de carnaval?
2. Nu het Schelde-Rijnkanaal, voorheen de ....... .
3. Op het Smidsklokje staat een jaartal, gebruik hiervan het laatste cijfer.
4. Op 4 mei 1809 besloot Napoleon dat Vosmeer gesplitst moest worden in Oud-Vossemeer en......
5. Dat is als een ...... bij heldere hemel.
6. Op welke dag vindt de wekelijkse markt in Oud-Vossemeer plaats.
7. Oud monumentaal pand in Oud-Vossemeer.
8. Op de hoek Voorstraat/Zilverstraat stond een cafe/bar dat is afgebrand. Hoe heette dit cafe?
9. Al onze S.V.V. e.o. leden stammen uit de ..... eeuw.
10. Wat was de achternaam van Piet de bakker?

Bij de juiste invulling ontstaat de oplossing. Die is te vinden van boven naar beneden in de grijze 
vakjes.


