
“Vossepraet” Januari 2022
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 Van het bestuur

Beste leden
Het jaar 2021 nadert snel zijn einde. Ook het oude jaar weer met de nodige strubbelingen.

We starten het nieuwe jaar nog steeds met die strubbelingen, wie weet hoe lang nog.

Laten we hopen dat deze problemen snel de wereld uit zijn, zodat we als bestuur weer aan de slag kunnen gaan om 
activiteiten te organiseren.
Langs deze weg willen we u een prettige jaarwisseling toe wensen en het belangrijkste gezond blijven in het nieuwe 
jaar.

Bestuur:
Jos Hommel:  voorzitter
Leo Hartman: penningmeester
Leen Oostdijk: secretaris
Tonnie Oostdijk-Istha: bestuurslid
Nel Verbiest- Havermans: bestuurslid                                                                               
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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:

  16-22-23-29-45                       

 Zorgloket

Ook in het nieuwe jaar staan de vrijwilligers van het zorgloket weer voor u klaar. De maand Januari 
wordt moeilijk vanwege de coronamaatregelen.

Voor inlichtingen: Jos hommel 0166-672105
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 Uitslag puzzel nieuwsbrief december 2021

De uitslag van de puzzel december: Gezond nieuwjaar toegewenst.

Ditmaal met 100 deelnemers. Bedankt. 
Winnaars van de 2 hoofdprijzen: Marina Geuze en Leo van Wezel. Alle deelnemers ontvingen een 
troostprijs. Voor Januari staat er geen puzzel op het programma.                

 Eenmalige uitkering (?)

De Eerste Kamer roept het kabinet op om AOW-ers in 2022 een eenmalige extra uitkering te geven 
van € 200 vanwege de hoog oplopende inflatie. Een motie daartoe van 50PLUS-senator Martin 
van Rooijen kreeg dinsdag 21 december 2021 de steun van alle oppositiepartijen in de Eerste 
Kamer.

De partijen, die het nieuwe kabinet gaan vormen - VVD, D66, CDA en ChristenUnie – stemden als enige tegen. Deze 
toekomstige regeringspartijen hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. De motie werd aangenomen met 43 
stemmen voor en 32 stemmen tegen.

Senator Martin van Rooijen stelde in zijn motie dat de inflatie over 2021 en over 2022 veel hoger uitkomt dan waar 
de regering in september nog van uit ging in de macro-economische verkenningen. De regering rekende in septem-
ber nog met 1,8% inflatie over 2020. Inmiddels heeft ze deze verwachting bijgesteld naar 2,7%. Voor 2022 gaat het 
kabinet uit van 1,8% inflatie. Ook dat getal moet inmiddels fors bijgesteld worden. De Nederlandsche Bank heeft de 
verwachting uitgesproken, dat de inflatie volgend jaar op 3% uit komt.

De koopkracht van AOW’ers komt dit jaar en volgend jaar hoe dan ook aanzienlijk slechter uit dan in de prognoses 
van de regering. De nieuwste inflatiecijfers en de trend rechtvaardigen op zijn minst een incidentele compensatie van 
de koopkrachtdaling in 2022. Voor de toekomstige AOW ers is dit ook van groot belang, want hoe later de compensa-
tie hoe lager de uitkering voor de toekomstige AOW ers  

Heel veel gezondheid en goeds voor 2022 




