
“Vossepraet” augustus 2022
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 Van het bestuur

LAAT U OOK GELD LIGGEN??
Weet u op welke regelingen u aanspraak kunt maken??

AIO:
Algemene inkomensvoorziening Ouderen.Voor gepensioneerden met weinig inkomen en spaar-
geld, die geen volledige AOW hebben, bijvoorbeeld omdat ze in het buitenland hebben gewoond.

BIJZONDERE BIJSTAND:
Gemeentelijke bijdrage voor inwoners met een laag inkomen die voor hoge kosten staan, Bijvoorbeeld voor een ver-
huizing, een medische ingreep of een grote reparatie.

AFTREK ZORGKOSTEN:
Zorgkosten die niet vergoed worden zijn aftrekbaar voor de belasting. Denk aan aanpassingen voor fiets of auto, niet 
verzekerde kosten gehoorapparaat, vervoerskosten van en naar ziekenhuis of arts, reiskosten ziekenbezoek, onder 
voorwaarden extra gezinshulp.

ZORGTOESLAG EN OF HUURTOESLAG:
Ook hiervoor komt u misschien in aanmerking (proberen).

KWIJTSCHELDINGEN:
Kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen, als de riool- of afvalstoffenheffing, OZB, hondenbelasting of water-
schapslasten.

ENERGIETOESLAGEN: 
De eerste toeslag van € 800,- geldt voor inwoners die iets meer daneen “sociaal minimum inkomen” hebben. Dat 
“meer” varieert van 10 tot 20%. Het spaargeld telt niet mee, ook de toeslagen niet. Er volgt de komende tijd zeker nog 
een tweede toeslag, met weer andere voorwaarden.

Al deze inkomensvoorzieningen moet u zelf aanvragen. 

Info bij het zorgloket VOSMEERZORGT

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

Inhoud

Van het bestuur .........................................................1
Cijferspel....................................................................2
Fietsmiddag ...............................................................2
Vosmeerzorgt (9 augustus) .......................................2
Bingo (augustus) .......................................................2
70 jarig jubileum (3 september) .................................2
70 Jaar boek ..............................................................2
Bestuurssamenstelling ..............................................2

1



2

 Vosmeerzorgt (9 augustus)

Ook in de maand augustus zitten de vrijwilligers weer voor u klaar.
Deze maand op de dinsdagmorgen 9 augustus. Van 10 tot 12.00 uur.

Maak er gebruik van indien nodig.                                                                               

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  13 - 35 - 49 - 53 - 65

Fietsmiddag

Op de woensdagmiddag fietsen.

Start 13.30 uur. Starten bij de Vossenkuil voor een rit van 25 – 30 km met een tussenstop voor een 
versnapering. Ook niet leden welkom.                                                                                                  

 Bingo (augustus)

De bingomiddag in Augustus komt te vervallen.

Dit i.v.m. vakantie periode van de Vossenkuil. In september staan ze weer voor ons klaar

70 jarig jubileum (3 september)

Op zaterdag 3 september vieren we ons (iets later) 70 jarig jubileum.

U kunt zich nog tot 10 AUGUSTUS opgeven voor dit evenement. Na deze datum kunt u zich niet 
meer opgeven.

Opgeven bij: Leo Hartman 0166 672937 of via: seniorenvosmeer@ zeelandnet.nl 

Kosten: € 10,- gelieve dit vooraf te voldoen bij Leo Hartman.                                                                                        
Diegene die zich voor de coronaperiode hebben opgegeven voor de jubileum middag/avond en misschien al betaald 
hebben, willen die zich nu alsnog aan- of afmelden. Dit geldt niet voor degene die zich nu al hebben aangemeld. 
Alvast bedankt.                                                                  

 70 Jaar boek

In dit boek komen foto’s. In verband met de privacy zijn we verplicht u te vragen of u geen bezwaar 
heeft tegen het plaatsten van foto’s waarop u staat.

Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen deze foto’s, laat het dan even weten aan Jos Hommel 
(0166 672105). Wij zullen dan de betreffende foto(s) niet opnemen in het jaarboek.

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     


