
“Vossepraet” Februari 2023
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 Van het bestuur/Vitaal Vosmeer

Vitaal Vosmeer zoekt hulp bij het realiseren van een jeu de boule baan (zie pagina 3).

Een vitale kern is een samenwerkingsverband van (sport)verenigingen en andere lokale partijen in 
een dorpskern om inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten bewegen en spor-
ten.

Sport/ bewegen en cultuur zijn daarbij het bindmiddel!
De initiatiefgroep Vitaal Vosmeer bestaat uit betrokken bewoners en mensen vanuit de volgende organisaties:

Sint Anthonius,
Kids en Co,
Speeltuin de Vossetuin oud-vossemeer,
Zo op de Pluus,
Gymnastiekvereniging Spido,
VV Vosmeer,
Tennisvereniging Oud-Vossemeer,
Basisschool OBS Die Heenetrecht,
Fysio Tholen, 
Oud Vossemeers Muziek- vereniging OVM,
Jij op Tholen.

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 
maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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Van het bestuur/Vitaal Vosmeer
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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. De volgende info.                                               
Voor info/afspraak: 0118 724999 of via www.rijbewijskeuringzeeland.com                                                                               

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  13 – 21 – 26 – 59 – 64                    

 Zorgloket (14 februari)

Ook in de maand februari zitten de vrijwilligers van het zorgloket weer voor u klaar. Ditmaal op 
dinsdag 14 februari a.s. (Valentijnsdag).
Locatie : de Bieb in de Vossenkuil.
Tijd  : van 10.00 t0t 12.00 uur.
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 Contributie

Beste Leden:  Voor degene die de contributie nog niet hebben voldaan, houdt u a.u.b. de eindda-
tum van 31 januari 2023 in de gaten. Dit als herinnering. Alvast bedankt.

 Bingo/jaarvergadering (8 februari) 

Op woensdag 8 februari weer de maandelijkse bingo.
De bingo wordt vooraf gegaan door de jaarvergadering, Hierna volgen 3 rondes bingo.
De bingo is gratis vanwege de jaarvergadering.
Het jaar-/ financieel verslag ligt ter inzage op de tafels.

Locatie : de Vossenkuil.
Aanvang : 14.00 uur.

 Stramme vlôôienbal (11 februwoari)

Op zaterdag 11 februari organiseert de carnavalsvereniging “De Vlooientrappers het jaarlijkse  
Stramme vlôôienbal, special voor de senioren.

Locatie : De Vossenkuil. 
Aanvang : 14.30 uur.
Kom gerust!!

 Toneelvereniging De Rederijkers (25 februari)

Op zaterdag 25 februari a.s. vindt de toneelvoorstelling van de Rederijkers plaats. Hierbij zijn we 
weer uitgenodigd. Het stuk is genaamd “Groeten van de Veluwe” en wordt gespeeld in de Vossen-
kuil.                         
Aanvang : 14.00 uur. (Zaal is eerder open.)

 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!!



 3


