
“Vossepraet”    juli 2021
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 EVEN EEN ONDERONSJE
Hoe kan dit? Hoe is dit mogelijk? Hoe doen jullie dat toch? Dat zijn vragen die komen na de actie 
van de taartjes. Telefoontjes, berichtjes vele woorden van dank en terwijl je de traktatie rond bracht 
de mensen die je tegen kwam te bemoedigen om ook lid te worden.
Beste mensen, dit is mogelijk door een goed beleid en door uw vertrouwen in ons, mede door een 
ondersteuning van de RABO en Paul van onze SPAR.

Door mensen die ons zijn voor gegaan om een financiële bodem te leggen en dan komt bij mij altijd de naam van Co 
Vroege naar boven, Let wel, dit is een persoonlijk gevoel. Ja inderdaad, het is een hele financiële uitgave eerst met 
nieuwjaar en nu weer met een jammerlijk niet door gaande kermis deze traktatie
In deze vervelende periode waarin velen van ons wel iemand heeft moeten afstaan, hetzij van nabij of van dierba-
ren rond u. Dan is juist de band die wij hebben met de leden zo belangrijk, wij doen dan ook super ons best om u\ te 
horen, u te bereiken.
Iedere maand de prijsjes rond brengen van de puzzel is hier een onderdeel van; we zien elkaar weer eens, we 
spreken elkaar weer eens, een telefoontje, bezoekje of bij een ziekenhuisopname een mandje. Dit komt voort uit de 
inventiviteit en gedrevenheid van onze bestuursleden en daar ben ik als voorzitter super trots op.
Ook het service/zorgloket is een onderdeel, Als je kijkt dat we al vele mensen met vragen, samen met onze ambtelijke 
molen tot een goede afloop hebben weten te brengen.
Ik ben nu dik 12 jaar uw voorzitter, had ook vragen om bestuurlijk vertegenwoordigd te zijn bij andere verenigingen, 
maar heb er geen dag spijt van dat ik deze keuze heb gemaakt. Je wordt zeker wel eens tegen je schenen geschopt 
en wanneer dit onterecht is dan doet dit pijn.
Ja inderdaad, het wordt zo dikwijls gezegd...er is zo veel veranderd, Inderdaad stilstand is achteruitgang maar ook 
u hebt hier aan bijgedragen. Alleen al door te laten blijken vertrouwen in uw bestuur te hebben en dit is de motivatie 
voor ons om ons best te blijven doen. Ik moet er niet aan denken dat er vroeger een bode of iemand van het bestuur 
was die de nieuwsbrieven rond bracht een vergoeding opeiste, dit was dan ook het eerste dat ik als verse voorzitter 
afschafte. Je weet immers wanneer je in een bestuur gaat dat dit energie kost en dat je er financieel niet op vooruit 
gaat maar dat het geld kost. Heb je dit er niet voor over, dan moet je ook nooit in een bestuur gaan dat bestaat uit 
vrijwilligers, echte vrijwilligers. De laatste tijd zijn we veel leden verloren door overlijden, dit doet op de eerste plaats 
pijn als mens, maar het geeft ook aan hoe kwetsbaar we zijn. Daarom is het ook zo belangrijk dat we iets voor elkaar 
kunnen betekenen en om dit samen te doen geeft ons als bestuur de motivatie om in het bestuur van uw SVV e.o 
te mogen functioneren. We hopen binnenkort weer samen te mogen komen en dit jaar, het 70e, samen goed af te 
mogen sluiten. Er staat nog veel op het programma en wij als bestuur staan te trappelen om u dit aan te bieden en 
samen te gaan beleven. U allen dank en tot gauw. Uw voorzitter - Jos Hommel

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 
maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 Vosmeerzorgt (13 juli)

Ook deze maand zitten de vrijwilligers van het zorgloket weer voor u klaar. Deze maand weer op 
dinsdagmorgen 13 juli van 10.00 tot 12.00 uur.

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  3 - 13 - 22 - 37- 69

 Starten activiteiten

Voor dit jaar(70 jaar) staan er nog verscheidene activiteiten op de plank. Hier een kleine greep: 
maandelijkse bingo’s, herfstbrunch, modeshow, mosselavond, feestavond, sinterklaasbingo en 
kerstbingo.We hopen toch zo, dat dit allemaal door kan gaan!

 Bingo 14 juli (ONDER VOORBEHOUD)

Op woensdagmiddag 14 juli willen we de eerste bingo na tijden weer organiseren. Maar eerst moe-
ten we hiervoor groen licht krijgen. Als dit doorgaat en in welke vorm laten we u tijdig weten, met 
een extra nieuwsbrief voor 14 juli a.s.. 

Fietsen op de woensdagmiddag

Ook deze maand weer fietsen op de woensdagmiddag. We starten om 13.30 bij de Vossenkuil.                                                                      
De route 25/30 km met een tussenstop voor een versnapering. 

Als de bingo doorgaat dan die woensdagmiddag geen fietsen.

Ledenwerving

In de afgelopen periode (corona) zijn er toch wat leden uit onze vereniging verdwenen (ongeveer 
10 /12 leden). Dit om verschillende redenen.

Vandaar deze oproep. Kent u iemand uit uw familie of kennissen kring, die er wat voor voelen om 
ook lid te worden. Laat het weten aan een van onze bestuursleden en we komen langs. U kunt dit 
ook mailen naar:  seniorenvosmeer@zeelandnet.nl

Alvast bedankt voor uw evt. medewerking. We zien graag nieuwe leden tegemoet!

 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

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Jos Hommel: Algemene zaken. 0166 672105/06 18227403 joshommel@zeelandnet.nl
Secretaris: Leen Oostdijk: Ledenadm./ Nieuwsbrieven 0166 672419 / 06 43770865                                  
            leen50@zeelandnet.nl / seniorenvosmeer@zeelandnet.nl 
Penningm: Leo Hartman: Financiële zaken 0166 672937 / 06 18486026 nelleo@zeelandnet.nl                                               
          

Bestuurslid: Tonnie Oostdijk-Istha: Fruitmanden/nieuwsbrieven 0166 672419 /06 21339634 leen50@zeelandnet.nl
Bestuurslid: Nellie Verbiest-Havermans: Diversen 0166 672233 / 06 27401652  nellieverbiest@zeelandnet.nl 
Cijferspel: Rinus Hommel     


