
“Vossepraet” december 2021
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 Van de voorzitter - Kabinet

Ergert u zich ook groen en geel als u in de kranten leest, naar de TV kijkt of op de radio hoort hoe 
dit kabinet keer op keer vele mensen in Nederland achterstelt? Of het nu om het niet-indexeren 
van de aanvullende pensioenen gaat, het mondjesmaat aanpassen van de AOW, het verkwanse-
len van het beste pensioenstelsel ter wereld (ons geld!).

Dat is niet alleen voor de senioren, maar ook voor de mensen die hier nog niet aan toe zijn, want wat nu al 13 jaar niet 
aangepast wordt gaat ook ten koste van de werkenden. Zij zijn ook al jaren het kind van de rekening.
Reken eens uit 13 jaar geen aanpassing dan praat je toch al over honderden euro’s netto. Zoals gezegd gaat dit ook 
ten koste van de werkenden want wat ons nu wordt onthouden gaat er straks ook niet bij komen. De politici zien ons 
letterlijk en figuurlijk als de sluitpost op de begroting. Ze gaan ervan uit dat we het toch wel pikken. Ze zeggen; “Ja het 
zijn nu eenmaal afspraken die gedaan zijn destijds”. O, wat is dat gemakkelijk want als het wel uit komt dan kan alles 
terug gedraaid worden.

Groet en Goeds
Jos

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:

  15-16-50-53-70
                       

 Zorgloket (14 december)

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.
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 Kerststukjes maken (8 december ?)

Indien deze activiteit nog door kan gaan, laten we het tijdig weten aan de leden die zich hebben 
opgegeven.

We wachten 26 november en 3 december af (persconferentie).  

 Corona maatregelen

Bij deze willen we even in gaan op onze eigen activiteiten. Zoals u weet gaan alle geplande activi-
teiten voorlopig weer niet door; de modeshow, sinterklaas bingo, (kerststukjes maken?), de geza-
menlijke kerstviering, de bingo en natuurlijk onze jubileum avond.
Wij doen ons best om leuke daginvullingen te bedenken maar helaas we worden steeds weer 
terug gefloten.

Langs deze weg willen wij u bedanken voor het vertrouwen dat u ons geeft en we zullen wanneer het mogelijk is u 
zeker niet teleurstellen. Samen gaan we dit overwinnen en de afgelaste activiteiten gaan we zeker een andere keer 
inhalen.

Een woord van dank aan de gemeente die hun best doet om het financiële verlies zo goed mogelijk te compenseren. 
Dank hiervoor.


