
“Vossepraet” september 2022
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 Van het bestuur

In verband met vakantie zal de Nieuwsbrief oktober in de eerste week oktober worden ver-
spreid.  

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

Voor de maaltijdvoorziening Tholen zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers om de warme maal-
tijd (tafeltje dekje) te bezorgen. Onder andere op Oud Vossemeer.

De maaltijden worden bereid en bezorgd vanuit de Schutse in Sint Annaland.

De bezorgers rijden met hun eigen auto en krijgen daarvoor kilometer vergoeding (37 cent / km).

De vrijwilligers zijn rond 10.30 aanwezig in de keuken in De Schutse en zijn meestal rond 12.30 / 13.00 weer thuis.
De maaltijden worden 7 dagen per week bezorgd, dagen in overleg, zoveel mogelijk volgens een vast rooster.

Indien u verder nog informatie nodig heeft hoor ik dat graag van u.
Ons telefoonnummer is 0166-668450.
Met vriendelijke groet,
Renske Hage                                                                                                                                                                    

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.                                                                                                  
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 Vosmeerzorgt (13 september)

Ook in de maand september zitten de vrijwilligers weer voor u klaar.
Deze maand op de dinsdagmorgen 13 september. Van 10 tot 12.00 uur.

Maak er gebruik van indien nodig.                                                                               

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  3 - 4 - 20 - 43 - 47

Thoolse fietstocht (21 september)

Op woensdag 21 september a.s. wordt na 2 jaar weer de Thoolse fietstocht georganiseerd. U kunt 
zich individueel opgeven of met een groep.  Als SVV e.o. groep starten we om 10.30 bij Huys van-
Roosevelt bij voldoende deelname. Opgeven bij Jos Hommel 0166 672105. 

We hebben gekozen voor 41 km. Info komt nog in de weekbladen.  .                                                                                                  

 Bingo (14 september)

Vakantie voorbij: we gaan weer van start met de bingo’s. Op woensdagmiddag 14 september om 
14.00 uur staat er weer een bingomiddag voor de deur. 
Dit als vanouds in de Vossenkuil.

De entree bedraagt € 6,00 inclusief bingokaart, koffie/thee, koek en een radnummer.

70 jarig jubileum (3 september)

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

Het middagprogramma start om 15.30 uur. 
Inloop vanaf 14.45 -15.15 uur Dit om alvast koffie/thee te serveren.

Het belooft een leuke middag/avond te worden......we doen ons best.                                     

Rabobank club  support (v.a. 6 september)

Ook dit jaar kunt u weer stemmen op onze vereniging bij de RABO club support actie.
U dient dan wel lid te zijn van de Rabobank.

Stemmen kan vanaf 6 september tot 27 september.  Alvast bedankt voor uw stem.                                                                                            

 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

 Bingo (12 oktober)

Op woensdagmiddag 12 oktober wordt na de bingo patat en een snack geserveerd. 
Als u hieraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Leo Hartman 0166 672937 of tijdens de 
bingo op 14 september. 

De entree blijft hetzelfde als bij de gewone bingo (dus € 6,00).       



Modeshow (18 oktober)

Op dinsdag 18 oktober staat de najaarsmodeshow op het programma.
Deze wordt gehouden van 10.00 tot 12.00 uur in de Vossenkuil.

Een goed moment om de garderobekast weer aan te vullen.
Een poster met meer informatie wordt bijgevoegd.

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     

Website

Wist u dat onze vereniging een website heeft, waarop allerlei informatie staat, foto’s bekeken kun-
nen worden en de sociale kaart van Tholen geraadpleegd kan worden?

De website wordt regelmatig bijgewerkt met bijvoorbeeld de nieuwsbrieven en foto’s van activitei-
ten.

Het adres van de website is: https://www.svveo.nl

Wanneer u de nieuwsbrief via de e-mail ontvangt (pdf bestand) kunt u op bovenstaande (blauwe) link klikken om de 
website te bezoeken.

 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 SVV e.o. 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!!
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