
“Vossepraet” december 2022
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

Beste leden,

Het jaar 2022 loopt ten einde. Hier is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. 
Ondanks het feit dat het een roerig jaar was, hebben we toch diverse activiteiten 
kunnen afronden. 

Hopelijk wordt het jaar 2023 beter dan zijn voorganger, mede gezien de situatie in de wereld voor 
wat betreft de wereldvrede. Desondanks wensen wij u prettige feestdagen toe. Maar het belang-
rijkst is, dat we allemaal weer gezond 2023 in mogen gaan en hopelijk gezond mogen blijven.  

Namens bestuur: SeniorenVerenigingVosmeer e.o.      

Ook valt deze maand de contributienota voor 2023 in de bus.
We hopen weer op uw steun te mogen rekenen. Hiervoor alvast bedankt.                       
Het 70 jarig jubileum boekje wordt bij u bezorgd (uitgereikt of in de brievenbus).               

PRETTIGE FEESTDAGEN & GEZOND 2023

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:

  5 – 7 – 39 – 49 – 53                     

 Zorgloket (13 december)

Op dinsdagmorgen 13 december zitten de vrijwilligers van zorgloket weer voor u klaar. 
Locatie: De bieb in de Vossenkuil van 10.00 tot 12.00 uur             

Ook namens het zorgloket.
PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2023                                                           
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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 organiseren we kerststukjes maken.
De kosten voor deze middag € 10,00 p.p. incl. koffie/thee.
Opgeven bij: Leo Hartman 0166 672937 of via seniorenvosmeer@zeelandnet.nl (leen Oostdijk)
Dit kan nog tot 1 december. 

Graag uw eigen mesje/schaar meebrengen a.u.b. Aanvang 14.00 uur in de Vossenkuil
    

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 seniorenvosmeer@zeelandnet.nl (Leen Oostdijk)
Entree: € 10,00 p.p. (vooraf te voldoen bij het aanmelden voor deze avond (of per bank)).

::: VOOR 1 DECEMBER AANMELDEN:::                  

 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 nog verder vernieuwd en bijgewerkt. Bezoek de website eens en bekijk de fotoboe-
ken, reportages, nieuwsbrieven etc.

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

 Fruitmand

Ook voor de fruitmanden staan we in 2023 weer voor u klaar.

Bij één nacht in het ziekenhuis verzorgen wij een fruitmand.
Even laten weten aan: Tonnie Oostdijk 0166 672419/06 43770865                                                                                                                   

 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!!

 Oud ijzer

Het oud ijzer blijft van harte welkom. Indien u in het bezit bent van oud ijzer en u weet daar geen 
raad mee, dan is hier de oplossing!  U belt onderstaande telefoonnummers en wij komen het op-
halen. De opbrengst komt ten goede aan onze vereniging.
Bellen met: Jos Hommel   0166 672105 / 06 18227403  of Leen Oostdijk   06 43770865

 Lid worden

Kosten lidmaatschap: € 30,00 per jaar
Voor de 2e persoon op hetzelfde adres is de jaarcontributie € 24,00.

Aanmelding nieuwe leden via www.svveo.nl of via een inschrijfformulier dat u bij één van de be-
stuursleden kunt krijgen.

Voor wijzigingen mailen of bellen naar Leen Oostdijk tel. 0166 672419 of leen50@zeelandnet.nl
Bankgegevens IBAN NL 63RBRB 0941502627 t.n.v. Seniorenvereniging Vosmeer e.o.


