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 Van de voorzitter: Seniorenorganisaties steunen beleid

Seniorenorganisaties steunen beleid om ouderen nu voorrang te geven bij vaccinatie coro-
na 

Minister Hugo de Jonge was er duidelijk over in het coronadebat in de Tweede Kamer deze week: 
ouderen zijn nu eerst aan de beurt om gevaccineerd te worden. Dat is in lijn met het advies van de 
Gezondheidsraad en heeft de volledige steun van de seniorenorganisaties.

 
Hoewel berichten in de media soms anders doen vermoeden, constateren seniorenorganisaties dat alles in het werk 
wordt gesteld om ouderen zo snel mogelijk te vaccineren. 
Dankzij aanpassingen in de vaccinatiestrategie wordt op 18 januari begonnen met het vaccineren van verpleeghuis-
bewoners en bewoners van grotere instellingen voor gehandicaptenzorg met het Pfizer vaccin. Vanaf 25 januari zijn 
bewoners van kleinschalige woonvormen aan de beurt.

Uiterlijk medio februari, mogelijk eerder afhankelijk van de snelheid waarmee de vaccins binnenkomen, start de vacci-
natie bij thuiswonende ouderen. Ouderen kunnen er op rekenen dat er voldoende vaccins voor hen zijn gereserveerd, 
zo heeft de minister toegezegd. 
We zijn nog niet van het coronavirus af, maar dat moment komt nu gelukkig wel in zicht voor degenen die er het 
meest kwetsbaar voor bleken. 

Groeten, 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 info/afspraak: 088-2323300 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  1-35-47-72-75

 Contributie

Beste Leden:  Voor degene die de contributie nog niet hebben voldaan, houdt u a.u.b. de eindda-
tum van 31 januari in de gaten. Dit als herinneringstip. Alvast bedankt.

 Zorgloket (9 februari)

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

Dit op de tweede dinsdagmorgen van de maand (9 februari) van 10.00 tot 12.00 uur.

 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                                                                                                                             

 Uitslag puzzel nieuwsbrief januari 2021

De oplossing van de prijsvraag van Januari was: 736
De leeftijd van het bestuur is/was  428
Het aantal leden per 1 Januari:  308 
Totaal:     736                                                                                                                      
Er waren 2 goede inzendingen. De bijbehorende prijzen en troost prijzen zijn reeds rond gebracht.                                                          

Prijsvraag nieuwsbrief februari 2021

Deze maand gooien we weer een woordzoeker in de strijd.
Deze kunt u weer inleveren bij: Leo Hartman  tel.0166-672937
Pr.Mauritsstraat 3 Oud-Vossemeer
Dit voor 16 februari a.s. Kan ook via: seniorenvosmeer@zeelandnet.nl
Succes!      

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
             

 Oud ijzer

Het oud ijzer blijft van harte welkom. 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 op-
halen. 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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