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Beste Leden 
 
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2020. Hier een terugblik in dit roerige jaar voor de 
vereniging. 
 

Het jaar begon goed met in januari de Nieuwjaarsbingo. 
 
Februari lukte de bingo ook nog, de carnavalsmiddag pakten we ook nog mee. Ook de carnavalsoptocht hebben                                    
we gered.  
 
Daarna begon het gelazer, het coronavirus. 
 
Vanaf Maart hebben we maar heel weinig kunnen organiseren. De paasbrunch stond al op het programma, het 
uitstapje stond ook al in de steigers. Dikke dames schilderen was ook al geregeld. Ook de fietsmiddagen mochten 
geen doorgang vinden. Dikke dames schilderen hebben we vanwege de versoepeling nog kunnen organiseren in 
september. Dit met ong. 40 deelnemers. De feestavond viel ook in het water.  
 
Al met al het was knudde. De paasbrunch wilden we omzetten naar een herfstbrunch, maar dat ging ook niet door, dan 
maar een kerstbrunch maar helaas. Hopelijk kunnen we de brunch in 2021 een naam geven.                                         
 
Om toch nog in contact te blijven hebben we elke maand een puzzel rond gestuurd, dit met bijhorende prijsjes. Ook is 
er rond gebeld naar alleenstaande leden.  De hoop is dat we in 2021 weer samen met u de draad weer op kunnen 
pakken. 
 

  BLIJF ALLEN GEZOND 
  Bestuur S.V.V.e.o. 

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

 
De winnende cijfers van deze maand: 

 

5-54-56-57-63 

 

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. 
 

 

Zorgloket (8 december) 
 

Het zorgloket VosmeerZorgt  staat in de maand december weer voor u klaar. Dit op dinsdagmorgen  
8 december van 10.00 tot 12.00 uur. Maak er gebruik van indien nodig.                                                        

 
Dank aan de vrijwilligers die ook weer dit jaar voor u klaar stonden.  

 
 

Fruitmand 

Na minimaal 1 nacht in het ziekenhuis ontvangt u van de SVVeo een fruitmand. Het feit dat u in het 
ziekenhuis ligt, moet dan wel door u of uw naasten aan ons worden doorgegeven. Wordt het niet 
doorgegeven weten wij niet dat u in het ziekenhuis ligt. 

Bel daarom voor fruitmanden: Tonnie Oostdijk-Istha tel. 0166-672419 

 

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 

 

Contributie 2021 - Nieuwjaarswens 

Begin januari 2021 valt de nota voor de contributie weer bij u in de bus. 

2020 - Voor de laatste maand van het jaar 2020 wensen wij u prettige feestdagen en een gezonde 
afsluiting van het jaar. Wij danken u voor uw steun dit jaar. 

2021 - Hopelijk kunnen wij ook in dit nieuwe jaar weer op u rekenen, alvast bedankt hiervoor. Wij  
wensen u geluk en een goede gezondheid toe. Daarnaast blijf veilig en let een beetje op 
elkaar. 

 
 

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 
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Puzzel nieuwsbrief december 2020 
 
De uitslag van de november puzzel:  spring maar achterop 

 
De winnaars van de november puzzel: 
Mevr. N. Deurloo, mevr. T. Heyboer, mevr. R. v/d Zande en mevr. J. Havermans. 
Er werden 6 extra prijsjes verloot en voor de andere deelnemers was er een troostprijs. 
 
Ook deze december maand weer een puzzel. 
De oplossing kunt u weer sturen naar Leo Hartman 
Prins Mauritsstraat 3  Oud-Vossemeer tel. 0166 672937 
Of via seniorenvosmeer@zeelandnet.nl 
 
Succes:  Inleveren voor 15 december 
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