
“Vossepraet” november 2020
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 Van de voorzitter - Nieuw pensioenstelsel

Langzaam dringt tot het land door dat de uitwerking van het pensioenakkoord op hoofdlijnen de 
belangrijkste vraagstukken nog openlaat. Het gaat om vragen als: wanneer worden de pensioen-
uitkeringen eindelijk weer eens geïndexeerd, hoe wordt het collectieve pensioenvermogen van 
1600 miljard euro uitgesplitst over de deelnemers, hoe worden ouderen gecompenseerd voor het 
feit dat er jarenlang geen kostendekkende premie is betaald?

Tot nu toe steunt een meerderheid van de Tweede Kamer het vage en onvolledige hoofdlijnenakkoord. Maar de twijfel 
groeit. De politieke partijen en ouderenorganisaties die de afbraak van het beste pensioenstelsel van de wereld tot 
zover met open ogen hebben laten gebeuren, worden bedolven onder toenemende kritiek van hun leden.

Op verzoek vanuit de Tweede Kamer komt minister Koolmees met een uitleg van het beoogde nieuwe pensioenstelsel 
in maximaal drie pagina’s en op het niveau van de gemiddelde Nederlander. Dat kan een eerste brandbom worden. 
Zegt de minister in zijn voorlichting eerlijk dat een hele generatie gepensioneerden tussen 2010 en 2020 verstoken 
bleef van indexatie van de pensioenen, terwijl de pensioenpotten in die periode groeiden van 800 miljard naar 1600 
miljard euro? 

• Wij willen inhaalindexatie over de afgelopen jaren, want de rendementen zijn immers wel gerealiseerd, maar nooit 
aan de deelnemers gegeven.

• Wij willen dat de rechten die iedereen heeft opgebouwd meegenomen worden, 
• Wij willen dat iedere generatie profiteert van de rendementen. Geen verplicht lager rendement voor ouderen on-

der het mom van ‘bescherming’. 

Laten we hopen op een gezond en eerlijk verstand en niet lachend de tanden verliezen

Goeds,
Jos

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

  28-30-52-56-63
                       

 Zorgloket (10 november)

Elke 2e dinsdagmorgen van de maand is het Zorgloket van 10.00 tot 12.00 uur in de Vossenkuil 
voor u geopend. De medewerkers van Vosmeer Zorgt zitten voor u klaar om eventuele vragen en 
problemen voor u op te lossen. Maak er gebruik van indien nodig.

 Enquête

Onder de deelnemers van de vragenlijst worden wat kleine prijsjes verloot.
Met dank voor het deelnemen. Er zaten wel wat suggesties bij maar gezien de huidige situatie, 
kunnen we ze niet tot uitvoering brengen.
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 Kerstviering voor ouderen

Elk jaar organiseren drie kerken in Oud-Vossemeer een kerstmiddag voor ouderen.                                                                                                                                       
Door de huidige situatie kan deze middag helaas dit jaar niet doorgaan.
We wensen ieder een gezegend en een gezond Nieuw Jaar. We hopen volgend jaar weer een 
mooie middag te kunnen organiseren.
Namens de drie kerken: Wil van Helten, Hetty Roggeband en Marja de bakker.                                                     

 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

 Bedankt

Langs deze weg eenieder bedankt voor het verzamelen van oud ijzer voor onze vereniging. Een 
extra bedankje gaat uit naar Tweewieler service v/d  Zande.

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



Puzzel nieuwsbrief november 2020

Gezien het feit, dat het coronavirus ons nog dwarszit, moeten we het doen met weer een puzzel.

U kunt de oplossing weer inleveren bij: Leo Hartman tel. 0166 672937  Pr. Mauritsstraat 3 
Oud-Vossemeer of via nelleo@zeelandnet.nl

Inleveren voor 18 november a.s
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