
“Vossepraet” november 2021
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 Van de voorzitter - Cash moet blijven

Hoewel er sinds corona veel minder contant geld in omloop is, denken de meeste mensen over vijf 
jaar nog steeds met contant geld te kunnen betalen.

De Nederlandse Bank vindt ook dat dat moet kunnen. Banken maken het  betalen met contant 
geld er ondertussen niet aantrekkelijker op.

ABN Amro bijvoorbeeld laat klanten die jaarlijks meer dan €12.000 contant geld pinnen, voortaan betalen:€ 5,- per  
opname plus een half procent van het opgenomen bedrag.Rabobank rekent sinds kort € 0,75 per opname als je niet 
bij de gele automaat pint

Wist je dat 68 procent van de Nederlanders het liefst briefjes van € 5,00 op zak heeft?
Op www.locatiewijzer.geldmaat.nl kun je alle geldmaten vinden, ook die met vijf euro biljetten.
Goeds, Jos

CORONA:
Beste Leden
Wij zijn verplicht u te vragen om een geldige QR-code of papieren vaccinatie bewijs, of een negatieve test binnen 24 
uur. Dit bij elke activiteit in de Vossenkuil.
Helaas het is niet anders.

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



 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

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  5-35-40-41-68
                       

 Zorgloket (9 november)

Elke 2e dinsdagmorgen van de maand is het Zorgloket van 10.00 tot 12.00 uur in de Vossenkuil 
voor u geopend. De medewerkers van Vosmeer Zorgt zitten voor u klaar om eventuele vragen en 
problemen voor u op te lossen. Maak er gebruik van indien nodig.

 Feestmiddag/-avond 70 jaar (27 november)

Op 27 november organiseren we de feestmiddag/-avond voor ons 70 jarige bestaan (ANBO/
SVV.e.o.)
De middag start om 15.30 uur (Vossenkuil). Rond 16.00 uur een optreden van Peter & Anja The 
Dutch Vocals met in de pauze de huldiging van enkele leden. Na het optreden volgt het avond-
maal. Dit wordt deze keer een Chinees buffet.

Het avondprogramma wordt verzorgd door Duo Window dan kunnen eventueel de voetjes van de vloer. Tegen 24.00 
uur naderen we het einde van dit gebeuren. Mede i.v.m. de corona maatregelen. Daarnaast zijn we verplicht u te vra-
gen om een geldige QR-code (papieren code mag ook) of een negatieve test binnen 24 uur.

Opgeven voor deze middag/avond kan bij:
Leo Hartman  0166-672937   e-mail  nelleo@zeelandnet.nl Pr. Mauritsstraat 3 Oud-Vossemeer of via seniorenvos-
meer@zeelandnet.nl, of met strookje.
De kosten hiervoor zijn € 10,00. Deze dienen vooraf worden voldaan bij Leo Hartman. Opgeven kan tot 12 november. 
Hierna worden geen aanmeldingen meer aangenomen. U kunt zich opgeven bij de bingo op 10 november. Vol is Vol.
Bij afmelding alleen geld teruggave met goede reden.
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Fietsen op de woensdagmiddag

De maand november nadert snel, tijd om de fiets - voor de fietsclub - op stal te zetten.
In 2022 hopen we ze snel weer van stal te halen.

Bedankt voor uw deelname in dit seizoen.

 Bingo (10 november)

Op 10 november is de maandelijkse bingomiddag. Als vanouds in de Vossenkuil om 14.00 uur.

Entree: € 6,00 inclusief bingokaart, lotnummer, koffie/thee, koek en de prijzen.                                      

Modeshow (16 november)

Op 16 November toch nog een modeshow. We hebben op de valreep nog een bedrijf ge-
vonden die nog een ochtend beschikbaar had, de middagen zitten allemaal vol. De mo-
deshow begint om 10 uur en duurt tot 12.00 uur.  We hebben een poster bij gevoegd.                                                                 
Ook niet leden welkom, breng gerust iemand mee. Dit is uw kans om uw kast weer aan te vullen.                                                                               
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 Sinterklaas bingo (3 december)

Op vrijdagmiddag 3 december organiseren we na lange tijd weer de Sinterklaas bingo.

Locatie:  De Vossenkuil om 14.00 uur.
Entree: € 6,-  incl.  Koffie/thee, consumptie, bingokaart en radnr.

 Kerststukjes maken (8 december)

Op 8 december a.s. gaan we op de creatieve toer. Woensdagmiddag 8 December organiseren 
we een actieve middag. We gaan kerststukjes maken. Dit doen we in de Vossenkuil om 14.00 uur   
o.l.v. Helma Hommel-Mosch. 

De bijdrage is € 10,00 p.p. dit is incl. alle materialen voor het stukje en een kopje koffie/thee. 
U dienst zich wel voor 1 December aan te melden bij Leo Hartman 0166 672937 of via
seniorenvosmeer@zeelandnet.nl (leen oostdijk)  Gelieve van tevoren betalen bij Leo Hartman.
Na 1 Dec. kunt u zich niet meer aanmelden.  

::: VOOR 1 DECEMBER AANMELDEN:::                  

 Kerstviering voor ouderen in Oud-Vossemeer (9 december)

Na een jaar met veel beperkingen organiseren we dit jaar weer een kerstviering voor ouderen.
Dit jaar bent u welkom op donderdagmiddag 9 december.

Wij zijn verplicht u te vragen om een geldige QR-code (bij voorkeur digitaal, maar op papier kan 
natuurlijk ook).
Een geldige QR-code krijg je na volledige vaccinatie of na een negatieve test binnen 24 uur. 

De middag begint om 14.30 uur . 
Ook dit jaar vindt deze middag plaats in de gereformeerde kerk in de Hofstraat.
Iedereen van 50 jaar of ouder is van harte welkom op deze middag.
Voorgangers van de gereformeerde, de katholieke en de hervormde kerk verlenen hun medewerking aan deze mid-
dag.

Net als voorgaande jaren wordt de middag afgesloten met een maaltijd.
De kosten zijn € 12,50  per persoon.
U kunt zich alleen telefonisch, per email of persoonlijk opgeven voor 1 december bij onderstaande personen. U kunt 
uw bijdrage betalen op de dag zelf. 

Mevr. H. Roggeband: tel   0166672384   hroggeband@hotmail.com
Mevr. W. van Helten:  tel   06 34219768  w.vanhelten@telfort.nl
Mevr. M. de Bakker:   tel   06 83580115  marja_de_bakker@hotmail.com

Wanneer u vervoer nodig hebt kunt u dat bij de aanmelding doorgeven.

                                                            ::: VOOR 1 DECEMBER AANMELDEN:::                                                           

....................................................................................................................................

Deelname Feestmiddag/-avond 70 jaar  (27 november)trookje

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

OPGEVEN VOOR 12 NOVEMBER!!!                          


