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Waarscnuwing

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

Wordt u gebeld door zogenaamd een medewerker van de Rabobank die zegt dat je geld niet veilig
is? Hang direct op! Criminelen gebruiken het tel.nr. van je bank en de naam van onze medewerkers om jouwgeld te stelen. Trap hier niet in!
Wij zullen je nooit vragen om:
1. Je betaalpas op te sturen of mee te geven.
2.Je beveiligingscodes door te geven.
3.Geld over te maken.4.Via een link in een e-mail of sms in te loggen in Rabo Online Bankieren.
5.Je Kleurcode te scannen die je van iemand anders hebt ontvangen.
6.Om software te downloaden zodat we op afstand op je computer kunnen meekijken.
Lees meer op: Rabobank.nl/veilig.

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
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Cijferspel
De winnende cijfers van deze maand:
		
6 – 53 – 55

– 56 - 66

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 verdere informatie: zie het Bewaarboekje (pagina 21).
voor info/afspraak: 0118 724999 of via www.regelzorg.nl

Modeshow (12 april)
Deze vindt plaats op dinsdagmorgen 12 april a.s.10.00 uur tot 12.00 uur.
Zie bijgesloten poster

Paasbrunch + bingo (13 april)
Op woensdagmiddag 13 april a.s. organiseren we de lang verwachte paasbrunch.
Gevolgd door de maandelijkse bingo.
Locatie: De Vossenkuil Om 12.00 uur.
U kunt zich opgeven voor deze brunch bij:
Leo Hartman: tel. 0166-2937 Pr. Mauritsstraat 3 Oud-Vossemeer
Leen Oostdijk: 06 43770865 of via leen50@zeelandnet.nl
Bijdrage brunch en Bingo € 10,00. Vooruit afrekenen bij Leo Hartman.
Opgeven voor 1 april a.s.

Koningsbingo (27 april)
Op woensdagmiddag 27 april 2022 wordt de jaarlijkse koningsbingo gehouden.
Na 2 jaar kunnen we deze bingo weer starten.
Deze start om 14.00 uur in de Vossenkuil.
Entree: € 6,-- inclusief bingokaart, lotnummer, koffie/thee, oranje traktatie en leuke koningsprijsjes!

Fietsen (v.a. 3 mei)
Gezien de versoepelingen op het coronavirus willen we het fietsen weer opstarten. Vanaf
woensdagmiddag 3 mei starten we weer. Als het weer het toelaat, half twee bij de Vossenkuil.
Vanaf dit seizoen iedereen welkom. De rit is ongeveer 30 km met een tussenstop voor een versnapering. Tot dan.

Jaarlijks uitstapje (17 mei)
Op 17 mei organiseren we na twee jaar weer het jaarlijkse dagtrip.Ook weer na 2 jaar afwezigheid
gaan we weer. Ditmaal gaan we naar Zeeuws-Vlaanderen. Details in volgende nieuwsbrief.
U kunt zich opgeven voor deze dagtrip tot 16 april a.s. Betalen voor 27 april a.s.
De kosten voor deze dagtrip zijn € 50,00.
Opgeven bij Leo Hartman: 0166 672937
Of via: seniorenvosmeer@ zeelandnet.nl
VOL IS VOL
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