
“Vossepraet”   juni 2021
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 Van de voorzitter

Onze secretaris zei dat er leden hadden gevraagd om een positief stukje.
Nou hierbij dan een positief stukje wat misschien eerst negatief leek.

Een nieuwsbrief is er - zoals de naam al zegt – oom het laatste nieuws door te geven aan de be-
trokkenen, het is realiteit en actueel.

Het overkoepelend orgaan waar wij bij aangesloten zijn vraagt dit ook.
Ik heb altijd geleerd om op te komen voor de doelstellingen waar je voor staat en die je vertegenwoordigd.
Gelukkig zijn er mensen die dit van hogerhand ook voor ons doen en dit gelezen hebbende, doe ik aan u mededelin-
gen via onze nieuwsbrief.
Je kunt het mooi brengen maar je weet rozen met doornen daar prik je de vingers aan, niet iets mooier maken dan het 
is.

Maar Oké enkele voorbeelden.
In onze pensioen pot zitten biljarden en toch willen ze doen denken dat het niet genoeg is. Gelukkig dat er mensen 
zijn die onze belangen hierin behartigen, die onze spaarpot bewaken voor de huidige  maar ook voor de aankomende 
senioren.

Zijn we de afgelopen 7 jaar gecompenseerd met de verhoging van de levensbehoeften; nee. Moeten we hier blij mee 
zijn, gelukkig is het positieve dat er mensen zijn die hier aandacht aan schenken.

Dan de tijd waar we nu in leven moeten we daar blij mee zijn, nee! Maar het positieve is dat we elkaar een belletje 
doen van hoe gaat het; dat we nu weer waarderen wat we hadden en kunnen krijgen; dat er mensen zijn die bezig zijn 
met wanneer er weer activiteiten gepland mogen worden; dat ook de mensen van onze buurgemeenten een belletje 
doen van, “he Jos, ik heb wat oud ijzer kom je dat op halen?”; dat een Pa tegen zijn zoon zegt bij zijn verbouwing 
“denk er om dat oud ijzer is voor ons”.

Volgend jaar maart gaan we weer stemmen voor de gemeente, toen ik nog CDA actief was bij de vorige verkiezingen 
had het CDA een prachtig programma voor jong en oud, alhoewel ik nog actief ben voor de jeugd werd mij gevraagd 
om op de lijst te komen voor de senioren, ja natuurlijk wil ik dat, onze senioren op ons eiland direct vertegenwoordi-
gen. Niets was waar ik werd verweten een eigen agenda te hebben, ja natuurlijk ik had een agenda van de mensen 
hier op ons eiland ik luisterde naar onze mensen, had dan ook verwacht van een zich sociale noemende partij dat hier 
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 Vosmeerzorgt (8 juni)

Ook in de maand Juni zitten de vrijwilligers van het zorgloket weer voor u klaar. Deze maand 
weer in de bieb in de Vossenkuil. Open op dinsdagmorgen 8 Juni van 10.00 tot 12.00 uur.                                         
Maak er gebruik van indien nodig.

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  33-35-46-54-70

Fietsen (2 juni)

Gezien de versoepelingen op het coronavirus willen we het fietsen weer opstarten. Vanaf 
woensdagmiddag 2 Juni starten we weer. Als het weer het toelaat, half twee bij de Vossenkuil.                                              
Vanaf dit seizoen iedereen welkom. De rit is ongeveer 30 km met een tussenstop voor een versna-
pering. Tot dan.

 Uitslag woordzoekerpuzzel nieuwsbrief mei 2021

Oplossing puzzel Mei: De klant is koning.

De 4 winnaars van de boodschappentas zijn: 
Moniek v. Driel-de Bruin, Jopie de Graaff-Pollie, Willem Bosters en Anneke Heijdra-v.Tienen.

Aantal deelnemers deze maand 90 leden. Deze maand geen puzzel, i.v.m. andere traktatie.

 Traktatie (12-6)

Op zaterdag 12 juni trakteert S.V.V.e.o. u op een kermistaartje. Dit voor elk lid. Voor de le-
den buiten Oud-Vossemeer zal het taartje op vrijdag 11 Juni zoveel mogelijk bezorgt worden.                                                  
Dit in samenwerking van de SPAR. Laat het u smaken.

 Bestuurswijziging

We hebben geen jaarvergadering kunnen houden, vandaar deze mededeling.  
Gerrit de Gast en Joke Capelle hebben aangeven te stoppen, na een lange periode in het be-
stuur van de vereniging. Hartelijk bedankt hiervoor. Dit laten we natuurlijk niet geruisloos passeren.

Gevolg hiervan was dat we een nieuw bestuurslid moesten zoeken, dit is gelukt. Binnen de nieuwe wet WBTR kan het 
bestuur zelf een kandidaat aanbrengen voor deze plaats. We hebben Nelly Verbiest-Havermans bereid gevonden 
om deze plaats op te vullen. Ook dank hiervoor. 

Van de voorzitter (vervolg)

iets mee gedaan zou worden, dus niet.  Dat deed zeer, dit is toch niet wat de kiezer beloofd is?  Maar wat ontzettend 
positief was dat ik veel stemmen kreeg dat er veel mensen waren die in mij geloofden, dit heeft de teleurstelling over-
wonnen. Toch weer positief.
We hebben geen jaarvergadering kunnen houden Gerrit en Joke hebben aangegeven te stoppen, volledig terecht na 
zo’n lange periode je beste beentje voor zetten voor de vereniging. Hier komen we uiteraard op terug, maar wat zeer 
positief is dat Nelly Verbiest- Havermans vanaf heden ons komt helpen, tja positiever kan ik het niet maken.
Nog eentje dan, bij het service zorgloket VOSMEERZORGT komen allerlei vragen, deze vragen proberen we bijna 
altijd samen met de betreffende ambtenaren om te zetten in het positieve.
Als je dit tussen de regels door leest, dan is er zoveel positiefs wat je uit die negativiteit (als je het zo ziet) kunt halen.
Kijk eens naar de corona testen, als je negatief bent dan ben je positief.
Als je positief bent dan ben je negatief, verwarrend hè?
Al bij al het is niet negatief maar realiteit en als je de negatieve gedachten laat gaan komt het positieve in beeld.
Beste allen, hoop hier mee dat u het negatieve toch nog positief kan benaderen.
We gaan er voor en tot gauw. Jos
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Ingezonden brief Huys van Roosevelt (daghap)

Beste leden van S.V.V. e.o.

Recentelijk hebben wij op het hele dorp onze nieuwe menukaart verspreid. Zoals jullie mogelijk hebben gelezen op de 
voorpagina, is Huys van Roosevelt vanaf maandag 17 mei begonnen met De Dagelijkse Dagspecial.
Op deze manier wil Huys van Roosevelt het voor iedereen mogelijk maken om voor een prikkie te genieten van een 
heerlijk diner. Het verschil met de Daghap (van voor de lockdown) is dat we vanaf nu een vast ritme gaan aanhouden:

Maandag: Schnitzeldag                     
Dinsdag: Aziatische Wokdag (wekelijks wisselend)
Woensdag: Kippen- en Haantjesdag
Donderdag: Fish & Chipsdag (gebakken vis)               

Natuurlijk zit er bij deze gerechten de toepasselijke garnituur inbegrepen. 

Er is nog een verschil met de daghap. Voorheen betaalden onze gasten normaal € 9.95 en was er alléén voor de 
leden van S.V.V. e.o. een korting.
Huys van Roosevelt gaat vanaf nu deze korting ook mogelijk maken voor iedereen die regelmatig een daghap komt 
eten. 

We gaan dit doen met een stempelkaart/vriendenkaart. Elke keer als iemand van onze dagspecial komt genieten, ont-
vangt deze een stempel. Op vertoon van een volle kaart (5 stempels) eet u dan de volgende keer (de 6e dagspecial) 
GRATIS. 
Dit komt neer op een korting van 20%, hetgeen enigszins vergelijkbaar is met de korting die normaal alleen geldig 
was voor leden van de Seniorenvereniging.

We hopen dat we daarmee (naast alle leden van SVV e.o.) nóg meer mensen een plezier kunnen doen met deze 
service.

Met vriendelijke groet,

Uw mede-lid van SVV e.o.
Bas Quist

Nieuwe bestuurssamenstelling

Voorzitter: Jos Hommel: Algemene zaken.Tel. 0166 672105 / 06 18227403 Raadhuisstraat 38 4698 AV
 Oud-Vossemeer E-mail: joshommel@zeelandnet.nl

Secretaris:  Leen Oostdijk: Ledenadm./ Nieuwsbrieven.Tel.0166 672419 / 06 43770865Weelhoekstraat 30 
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Penningmeester:  Leo Hartman: Financiële zaken. Tel.0166 672937 / 06 18486026 Prins Mauritsstraat 3 
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Bestuurslid:  Nellie Verbiest-Havermans: Diversen.Tel: 0166 672233 Vierwindenstraat 8 
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Cijferspel:  Rinus Hommel     


