
“Vossepraet” november 2022
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

Van het bestuur - € 1.300,00 Energietoeslag

Iedereen moet meer betalen voor gas en elektriciteit. Hierdoor hebben mensen moeite om hun 
energierekening te betalen.
De overheid wil deze mensen graag helpen. Daarom krijgt iedereen die er recht op heeft een een-
malige energie toeslag.

Heb ik recht op energietoeslag??
Hier de richtlijnen:
Alleenstaanden:   tot pensioenleeftijd  €1322,18;
    vanaf pensioenleeftijd € 1470,80;
Gehuwden/samenwonenden: tot pensioenleeftijd €1888,84.
    vanaf pensioenleeftijd €1992,43;

    Het gaat op een maximum netto inkomen, incl. vakantie toeslag.

Digitaal aanvragen: ga naar www.tholen.nl/energietoeslag-aanvragen.
Als u geen internet heeft, neem dan contact met ons op door, tijdens kantoor uren, te bellen naar 14 0166.
Een voorzieningenconsulent kan u dan thuis of op het gemeentehuis ondersteunen bij het indienen van de aanvraag.

Probeer het! U komt misschien in aanmerking.

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 een ieder met een rijbewijs dat op of na de 75e verjaardag verloopt en voor 75-plussers met 
een geldig rijbewijs, maar met een gewijzigde gezondheidstoestand.

Voor info/afspraak: 0118 724999 of via www.rijbewijskeuringzeeland.com.

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  7 – 9 – 22 – 48 – 74                       

 Zorgloket (8 november)

Op dinsdagmorgen 8 november zitten de vrijwilligers van zorgloket weer voor u klaar. 
Locatie: De bieb in de Vossenkuil van 10.00 tot 12.00 uur             

Maak er gebruik van indien nodig
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 LET OP - donderdagmiddag - Bingo (10 november)

Deze maand is de bingomiddag op donderdagmiddag 10 november.
Dit i.v.m. de vogeltentoonstelling in de Vossenkuil. 

Entree:  € 6,00 p.p. incl. bingokaart, radnummer, koffi  e/thee, koek en de prijzen.
Locatie:  de Vossenkuil. 
Aanvang:  14.00 uur.                                                                          

Uitslag Rabobank club  support

Iedereen, die bij de Rabobank clubsupport aktie op onze vereniging heeft gestemd....Bedankt!!!

Het eindbedrag bedraagt meer dan de 2 voorgaande jaren namelijk € 217,46.
                                                                                                                                        

 Biljarten

De donkere dagen voor Kerst dienen zich aan, onderstaand een suggestie om de donkere dagen 
te doorbreken.
Dit kan met een partijtje biljarten. Wist u dat in de recreatieruimte van de Vossenkuil iedere                             
doordeweekse dag van 10.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.30 uur gespeeld kan worden?

Voor info en/of reservering kunt u terecht bij Fans Graauwmans tel.  06 39628100                                                                    

Website

De website is vernieuwd en nog gebruiksvriendelijker geworden. Bezoek de website eens en bekijk 
de fotoboeken, reportages, nieuwsbrieven etc.

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

 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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 Sinterklaas bingo (maandag 5 december)

Op 5 december organiseren we de jaarlijkse Sinterklaas bingo.

Entree:  € 6,00 p.p. incl. bingokaart koffie/thee, koek en de prijzen.
Locatie:  de Vossenkuil.
Aanvang: 14.00 uur.                                                                

 Kerststukjes maken (7 december)

Op woensdag 7 december - aanvang 14.00 uur - organiseren we kerststukjes maken.
Dit enkel bij voldoende deelname. Daarom dient u zich hiervoor op te geven voor 16 november bij 
Leo Hartman 0166 672937 of via seniorenvosmeer@zeelandnet.nl (leen Oostdijk). Dit i.v.m. het 
inkopen van de materialen e.d.
De kosten voor deze middag € 10,00 p.p. incl. koffie/thee.                                                 

Bij voldoende deelname in de volgende nieuwsbrief meer.                                      

::: VOOR 16 NOVEMBER AANMELDEN:::                  

 Kerstviering voor ouderen in Oud-Vossemeer (15 december)

Na twee jaar met veel beperkingen organiseren we dit jaar weer een kerstviering voor ouderen.

Dit jaar bent u van harte welkom op donderdagmiddag 15 december. 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:::                                                           

Kerstbingo (14 december)

Op woensdag 14 december is er weer de jaarlijkse kerstbingo. Voor deze bingo moet u zich opge-
ven voor 1 december. Dit i.v.m. de inkoop van de prijzen.

Opgeven bij: Leo Hartman 0166-672937, of via e-mail: seniorenvosmeer@ zeelandnet.nl of bij de 
bingo van 10 november. 
Entree: € 10,00 p.p. (vooraf te voldoen bij het aanmelden voor deze avond (of per bank)).

::: VOOR 1 DECEMBER AANMELDEN:::                  

 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                                                                                                                             


