
“Vossepraet” oktober 2021
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 

Van de voorzitter

Kritiek op pensioenakkoord uit eigen kring

Na meer dan tien jaar steggelen (waarin werkenden minder pensioen opbouwden, gepensioneer-
den koopkrachtverlies leden en de politiek vrij spel kreeg om de AOW-leeftijd te verhogen), sloten 
vakbonden en werkgevers met het kabinet Rutte 3 in 2019 een pensioenakkoord. 

Een akkoord dat de ophoging van de AOW-leeftijd afremde, indexatie dichterbij moest brengen, ertoe zou leiden dat 
fl exwerkers en zzp-ers pensioen gingen opbouwen, dat na 45 jaar werken pensioen mogelijk zou maken, het nabe-
staandenpensioen zou verbeteren en mensen in zware beroepen tijdelijk de mogelijkheid gaf eerder uit te treden.

Nu, dik twee jaar later, zijn de meeste van die beloftes niet ingelost (na 45 jaar met pensioen en betere pensioenop-
bouw voor fl exwerkers en zzp-ers), hebben ze nog geen ‘handen en voeten gekregen’ (eerdere indexatie en verbete-
ring van het nabestaandenpensioen) of voldoen ze niet aan de verwachtingen. 

Dat laatste geldt voor de uittredingsregeling voor mensen in zware beroepen. Daarover worden best wel regelmatig 
afspraken gemaakt in cao’s. Maar het aantal mensen dat er daadwerkelijk gebruik van maakt, valt vies tegen. De re-
den: het pensioen dat je dan ontvangt (1847€ bruto), is te laag. Niet genoeg om redelijk van rond te komen. Zeker als 
je geen eigen geld hebt om je uitkering aan te vullen. En dat  is vooral het geval voor de mensen voor wie de regeling 
bij uitstek bedoeld was: mensen die zwaar werk hebben verricht voor een allesbehalve hoog salaris.

Er moet nu echt wat gaan gebeuren bij de uitwerking van het pensioenakkoord. De tijd dringt, de ontevredenheid on-
der met name gepensioneerden (ook binnen de vakbonden) neemt toe en het geduld raakt op.
Werk aan de winkel dus!

Groeten, Jos Hommel

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 VosmeerZorgt (12 oktober)

Ook deze maand kunt u weer terecht bij het zorgloket: VosmeerZorgt.
Dit vanouds in de bieb in de Vossenkuil. 
Deze maand op dinsdag 12 oktober van 10 tot 12.00 uur zitten de vrijwilligers weer voor u klaar. 
(Corona 1,5 m)

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  10-40-52-54-73

 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

 Herfstbrunch en bingo (13 oktober)

Op woensdag 13 oktober organiseren we de lang uitgestelde herfstbrunch.
De brunch start om 12.00 uur en wordt gevolgd door de bingomiddag. 

Dit alles in de Vossenkuil. Velen van u hebben zich al in 2020 al opgegeven en betaald. Dit alles 
staat genoteerd.

Voor de goede orde, er zijn nog een aantal leden die zich nog niet opnieuw hebben opgegeven. Dit is belangrijk voor 
de bestellingen van die middag. Opgeven bij Leo Hartman  0166 672937 GELIEVE NIET VERGETEN.  A.U.B.

Fietsen op de woensdagmiddag

Als het weer het toelaat ook deze maand nog fi etsen. Dit nog steeds op de woensdagmiddag on 
13.30 uur bij de Vossenkuil.

Behalve op de woensdag bingomiddag, tweede woensdag van de maand en alleen bij fi etsweer.

 Mosselavond (2 oktober)

Zaterdag 2 oktober organiseren we een mosselavond.

Velen van u hebben zich al opgegeven voor die avond, dit kan tot 25 september.

Aanvang : 17.30 uur  Locatie: De Vossenkuil    Entree € 10,00 aan de zaal.                                   

Rabobank club  support (4 oktober)

Op 4 oktober kunt u weer stemmen bij de RABO clubsupport aktie. U kunt hier voor onze vereni-
ging stemmen voor een bijdrage van de Rabobank.   
Hoe meer stemmen des te meer euro’s. U moet wel lid van de RABObank zijn om te mogen stem-
men.
Alvast bedankt voor uw stem                                  

 Modeshow (20 oktober)
 
Op woensdagmiddag 20 oktober staat na lange tijd de modeshow weer op het programma. 

Deze start om 14.00 uur in de Vossenkuil. Dit is uw kans om uw garderobe weer aan te vullen.
IEDEREEN is WELKOM !! Het eerste bakje koffi  e/thee is gratis.



3

 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 een van 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

 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                                                                                                                             

 Blauwe olifant

In de Vossenkuil staat de olifant op de tafel naast de ingang. Het is de bedoeling dat de leden een 
kleine bijdrage storten bij het binnenkomen of het weggaan (beide keren mag ook!). Dit is het potje 
waaruit de mensen die korte of langere tijd in een ziekenhuis hebben doorgebracht een fruitmand-
je ontvangen als teken van betrokkenheid en sociale ondersteuning. Kortom: medeleven voor 
onze medeleden!!

 Deelname Mosselavond (2 oktober)kje

Naam:.............................................................................................Aantal personen: .........................

Inleveren bij Leo Hartman voor 25 september a.s. 0166-672937 of via seniorenvosmeer@zeeland-
net.nl. Als u zich heeft opgegeven en u komt niet - zonder geldige reden - dan wordt het bedrag in 
rekening gebracht.

 Deelname Herfstbrunch (13 oktober)kje

Naam:.............................................................................................Aantal personen: .........................

Inleveren bij Leo Hartman voor 25 september a.s. 0166-672937 of via seniorenvosmeer@zeeland-
net.nl. Als u zich heeft opgegeven en u komt niet - zonder geldige reden - dan wordt het bedrag in 
rekening gebracht.                                                                                                  

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     


