
 



NIEUWSBRIEF   JANUARI 2017        S.V.V. e.o. 

        Beste Leden 

Op de eerste plaats gefeliciteerd met uw goede keuze om lid te 
worden van onze nieuwe vereniging S.V.V. en omstreken.                             
Het was een druk jaar voor het bestuur maar door uw ondersteuning                 
is dit werk voor ons beloond.Wij bedanken u daarvoor en wensen u            
een heel mooi en vooral een gezond 2017 toe, en hopen er weer een 
mooi jaar van te maken. 

Dan geachte leden willen wij een ieder bedanken die op welke 
manier dan ook onze vereniging ondersteunen. En bedanken voor de 
sponsoringen die gedaan worden.       

IEDEREEN BEDANKT NAMENS BESTUUR      S.V.V. e.o.  

 

   

PROGRAMMA  JANUARI: 

Koersballen 

Het koersballen gaat ook in het nieuwe jaar gewoon verder.                      
Dit is weer als gebruikelijk op de dinsdagmiddag om 14.00 uur.                        
Dit ook weer in de Vossenkuil.                                                               
Voor info: mevr.C.van Mierlo tel.0166 672079 

CIJFERSPEL 

De winnende cijfers van december waren:18,37,63,65 en 67 

 

RIJBEWIJSKEURINGEN 

De rijbewijskeuringen vinden deze maand plaats op 24 januari.                         
Dit vindt plaats in de Vossenkuil.                                                                         
Voor info/afspraak: 0118 724999 



                                                                                                                                                      

TONEEL VOORSTELLING   ZATERDAG 14 JANUARI  14.00 uur 

 

Op 14 januari 2017 zijn wij als leden van S.V.V.e.o. uitgenodigd om de          
jaarlijkse voorstelling van toneelverenigng Sint-Joseph bij te wonen.                
Deze vindt plaats in de Vossenkuil om 14.00 uur.  Kom dat zien.                            

BINGOMIDDAG 11 JANUARI 2017 

Het bestuur doet zo nu en dan eens vragen hoe de activiteiten zijn, 
die worden gepresenteerd.Wij proberen hier gehoor aan te geven.     
Zo kwam de vraag om iets nieuws toe te voegen,dit is altijd mogelijk 
en vernieuwend voor iets dat al lang bestaat.Dit wil niet zeggen dat 
er aan de huidige activiteit gesleuteld wordt,zeker niet maar er iets 
aan toevoegen kan verkwikkend werken.                                                          
Zoals u hebt gezien zijn de prijzen van de bingo opgewaardeerd, dit 
komt omdat we mensen in de gelederen hebben die dit maken of 
binnen brengen, alleen maar toe te juichen.                                                       
Op de vraag of we wat toe kunnen voegen,kunnen we melden dat we 
er een extra verloting aan toevoegen. Dit houdt wel in dat de entree    
met een euro moeten verhogen van 5 naar 6 euro maar met extra 
prijzen.    We hopen hiermee de activiteit te opwaarderen.                            
BINGO+  entree: 6 euro incl. bingokaart, lotje loterij, koffie/thee en   
natuurlijk leuke prijsjes. Gelieve gepast betalen. 

Ook met andere ideeen of suggesties kunt u bij het bestuur terecht.   

Vergeet u niet om de contributie te voldoen voor 25 januari 2017                       
(penningmeester Leo Hartman) 

Ook beste mensen zullen wij als bestuur mee moeten doen aan 
vernieuwingen die zich in deze maatschappij voor doen willen we 
niet achter gaan lopen.We hebben een nieuw jasje aangetrokken                 
maar dat moet wel blijven passen.Een voorbeeld: we hebben dit jaar 
een mooie middag gehad wat cultuur betreft,de mosselmiddag,dit is   



een thema dat door de overheid graag wordt gezien en gewaardeerd.   
Wij willen dit op een leuke manier brengen maar er zit een gedachte 
achter.We moeten zorgen dat ook al worden we ouder niet achter 
gaan lopen.Ook hebben we vragen kunnen stellen aan de wethouder,      
thema “zorg” met deze vragen zijn we nog bezig voor verder 
uitwerking.                                                                                                                         

FAMILIE BERICHTEN 

Gelieve berichten zoals verhuizing, overlijden, ziekenhuis opname,                    
en dergelijke graag doorgeven aan Leen en/of Tonnie Oostdijk                 
tel. 0166 672419 of seniorenvosmeer@zeelandnet.nl 

voor algemene info:             

Voorz. J.Hommel  0166 672105 

Secr.    L.Oostdijk  0166 672419  

penningmeester. L.Hartman 0166-672937 

 

namens bestuur S.V.V.e.o. 

EEN GELUKKIG EN GEZOND 2017 TOEGEWENST. 

                             

 

 

                                                                                          

   



S.V.V.e.o.                                                                     

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2017                            

PROGRAMMA: 

KOERSBALLEN 

Op dinsdagmiddag om 14.00 in de vossenkuil kunt u weer koersballen  

info:mevr.C.v.Mierlo tel. 0166 672079 

CIJFERSPEL 

De winnende cijfers van de maand januari zijn:                                                         

44-45-53-58 en 60.  

RIJBEWIJSKEURINGEN 

De eerst volgende rijbewijskeuring is op dinsdag 21 maart 2017.                                        

Deze vind plaats in de Vossenkuil.                                                                             

Voor info/afspraak: 0118 724999 

LEDENJAARVERGADERING EN BINGO 8 FEBRUARI 

Op woensdag 8 februari wordt de jaarlijkse ledenvergadering 

gehouden. Daardoor geen 4 rondjes maar 3 rondjes bingo.                                   

Voor deze middag geldt geen entree.                                                                           

Dus entree: gratis bingokaart en lotnummertje,koffie/thee. 

CONTRIBUTIE 

Er zijn nog enkele leden die hun contributie nog niet hebben voldaan.          

Willen deze leden dit zo snel mogelijk doen, dan hoeven we daar niet 

achteraan. Alvast bedankt. 

ZATERDAG 11 FEBRUARI 2017   MOSSELPRAETFESTIJN 

Op zaterdagmiddag 11 februari om 15.00 uur in de Vossenkuil                           

organiseert de carnavalsvereniging de “vlooientrappers”een                               
mosselpraetfestijn.    Spectaculair. 



STRAMME VLOOIENBAL  18 FEBRUARI 2017 

Op zaterdagmiddag 18 februari om 14.00 uur in de Vossenkuil                             

organiseert wederom de carnavalsvereniging het jaarlijkse “stramme 
vlooienbal.”  motto: de tied vliegt.  (gezellig) 

TONEELVERENIGING DE REDERIJKERS 

Zaterdag 4 maart zijn we weer uitgenodigd om de toneeluitvoering                 

van de “rederijkers” bij te wonen. Ditmaal met het hilarische stuk                   

“ streep door de rekening.” Deze vind plaats in de Vossenkuil om 
14.00 uur.      Kom dat zien. 

TONEELCLUB POORTVLIET 

Op zaterdagmiddag 18 maart 2017 houdt de toneelclub Poortvliet                        

haar jaarlijkse toneelmiddag, hierbij zijn we als vereniging van harte                 

welkom. De voorstelling begint om14.00 uur. De zaal is open vanaf 

13.30 uur. Ook vindt de voorstelling wederom plaats in de Wellevaete         

te St-Annaland. In de pauze is er een verloting.   Kom dat wederom 

zien. 

DUURZAME HUISVESTING 

Op 31 januari a.s. wordt in de Vossenkuil een bijeenkomst gehouden     

over duurzame huisvesting. Geinteresseerden zijn van harte welkom.      

De avond start om 19.30. 

KNUTSELEN  

Op elke vrijdagmorgen organiseert kunstwerkplaats “Art-Co” voor 
senioren een knutselmorgen van 10.30 tot 12.00 uur.                                           

Deze bevind zich in de marehoekstraat 29 Oud-Vossemeer.                            

Loop gerust binnen u bent van harte welkom. Flyer bijgesloten.  

TABLET CAFE                                                                                                                  

Op 2 februari a.s. wordt weer een tabletcafe georganiseerd. Dit vindt 

plaats in de bieb (Vossenkuil) en wel om 13.00 tot 14.30 uur.                                

Uitleg van tablet en iPad.     Tot dan.        2 februari 2017                                                
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Senioren Vereniging Vossemeer e.o. 

 

Secretaris: L. Oostdijk 

Telefoon: 0166 672105 

 

NIEUWSBRIEF MAART 2017 

PROGRAMMA 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOERSBALLEN: 

Op dinsdagmiddag om 14.00 uur kunt u weer koersballen. 

Informatie:  

Lenie Weezenaar,  telefoon: 0166 672821 

José van Houte,  telefoon: 06 51429921 

 

CIJFERSPEL: 

De winnende cijfers van deze maand zijn: 

4-7-24-46-61 

RIJBEWIJSKEURNIGEN: 

De eerst volgende rijbewijskeuring is op dinsdag 21 maart 2017.  

De keuring vindt plaats in de Vossenkuil.  

Voor informatie of afspraak: 0188 724999 

BINGO: 

Op woensdag 8 maart 2017 wordt weer de maandelijkse bingo gehouden. 

Deze start om 14.00 uur in de Vossenkuil.  Entree: € 6,-- inclusief 

bingokaart, lotnummer, koffie/thee en koek. 

TONEELVOORSTELLING “DE REDERIJKERS” 

Op zaterdag 7 maart 2017 staat de toneelvoorstelling van de Rederijkers 

op het programma. Hierbij zijn wij als S.V.V.e.o. voor uitgenodigd. De 

voorstelling begint om 14.00 uur in de Vossenkuil. Komt dit zien…! 
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Senioren Vereniging Vossemeer e.o. 

 

Secretaris: L. Oostdijk 

Telefoon: 0166 672105 

 

NIEUWSBRIEF MAART 2017 

PROGRAMMA 

 

 

 

 

‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TONEELVOORSTELLING “TONEELCLUB POORTVLIET” 

Nog een toneelvoorstelling, ditmaal van toneelclub “Poortvliet”. Deze 
voorstelling vindt plaats op 18 maart 2017 in de “Wellevaete” te St. 

Annaland. Aanvang: 14.00 uur. 

In de pauze een verloting. Zal open om 13.30 uur. Komt dit zien …! 

KNUTSELEN: 

Elke vrijdagmorgen bestaat de mogelijkheid om te knutselen. Dit kunt u 

doen bij ART&CO, speciaal voor senioren. Locatie: Werkplaats: de 

Marehoekstraat 29.  U kunt terecht van 10.30 tot 12.00 uur.   

Kosten: € 8,-- 
Loop gerust binnen, u bent van harte welkom. 

Telefoon: 06 26088532 

MODESHOW: 

Op woensdag 29 maart 201 wordt de voorjaars modeshow gehouden in de 

Vossenkuil, aanvang: 14.00 uur. Dus dames, NIET vergeten! 

OUD IJZER: 

Indien u in het bezit bent van oud ijzer en u weer daar geen raad mee, 

dan is hier de oplossing! 

U belt onderstaande telefoonnummers en wij komen het ophalen. De 

opbrengst komt ten goede aan onze vereniging. 

Bellen met: 

Jos Hommel 0166 672105 

Leen Oostdijk 06 437770865 

 



SENIOREN  

VERENIGING 

VOSMEER e.o. 
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NIEUWSBRIEF 

APRIL 2017 

PROGRAMMA 

Voorzitter :  J. Hommel 0166 672105 
Secretaris : L. Oostdijk 0166 672419 
Penningmeester :  L. Hartman 0166 672937 
Email :  seniorenvosmeer@zeelandnet.nl 
Website :  svveo.nl 
Bankrekening :  NL63RBRB0941502627  

 

     
 
CIJFERSPEL: 

De winnende cijfers van deze maand zijn: 
 

14-30-38-58-67 

 

 
 
KOERSBALLEN: 

Op dinsdagmiddag om 14.00 uur kunt u weer koersballen. Locatie: de 
Vossenkuil. 
 
Informatie:  

Lenie Weezenaar,  telefoon: 0166 672821 
José van Houte,  telefoon: 06 51429921 

 
 
RIJBEWIJSKEURINGEN: 

De eerst volgende rijbewijskeuring is op dinsdag 18 april 2017.  
De keuring vindt plaats in de Vossenkuil. Voor informatie of afspraak: 
0188 724999 
 

 
 
PAASBINGO: 

Op woensdagmiddag 12 april 2017 wordt weer de maandelijkse bingo 
gehouden. Deze start om 14.00 uur in de Vossenkuil.  Entree: € 6,-- 
inclusief bingokaart, lotnummer, koffie/thee en koek en er zijn leuke 
paasprijsjes! 
 
 

KONINGSBINGO: 

Op dondermiddag 27 april 2017 wordt de jaarlijkse koningsbingo 
gehouden. Deze start om 14.00 uur in de Vossenkuil.  Entree: € 6,-- 
inclusief bingokaart, lotnummer, koffie/thee en koek  en er zijn leuke 
koningsprijsjes! 
  



SENIOREN  

VERENIGING 

VOSMEER e.o. 
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MODESHOW: 

Op woensdag 29 maart 2017 wordt de voorjaars modeshow gehouden 
in de Vossenkuil, aanvang: 14.00 uur. Dus dames, NIET vergeten! 
 

 

 

 

 

SAMENDOEN: 

De aktie van SamenDoen heeft de vereniging toch mooi een bedrag 
van € 949,-- opgeleverd. 
Dank aan allen die hier aan hebben meegedaan.  
 

 

 

 

FIETSEN: 

Op woensdag 3 mei a..s. willen wij de fietsclub weer starten, Vertrek 
zoals voorheen vanuit de Vossenkuil rond 13.30 uur.  
 
 

 
 
LEDENTAL: 

Het ledental is begin dit jaar gegroeid naar 300 leden. 
 
 

 

 

 

DAGHAP: 

De daghap wordt niet meer maandelijks uitgegeven maar blijft wel 
bestaan. U kunt dus nog steeds terecht voor de daghap, inclusief 
ledenkorting.  
  



SENIOREN  

VERENIGING 

VOSMEER e.o. 
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 BINGO EN ASPERGEMAALTIJD: 

Op woensdag 10 mei 2017 wordt, na de bingo, een aspergemaaltijd 
aangeboden. Voor diegene die geen asperges lusten zijn er andere 
groenten. Voor leden die niet willen deelnemen aan de bingo maar wel 
aan de aspergemaaltijd, deze start rond 17.00 uur.  De kosten voor de    
maaltijd (inclusief bingo) bedragen € 10,--  

  Afrekenen bij binnenkomst a.u.b. 
 

 

 

STROOKJE ASPERGEMAALTIJD: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Naam : ………………………………………………………………………… 
 
Aantal personen : ………………… 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inleveren bij: 
 

Leo Hartman 
Pr. Mauritsstraat 3 
Oud-Vossemeer 
Telefoon: 0166 672937 
 
of per email : seniorenvosmeer@zeelandnet.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:seniorenvosmeer@zeelandnet.nl
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Bestuur 
   
Voorzitter  
Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl  
Portefeuille: Algemene Zaken 

Secretaris  
Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl 
Portefeuille: Nieuwsbrieven / Leden administratie 
 
Penningmeester 
Leo Hartman, tel. 0166 672937, nelleo@zeelandnet.nl  
Portefeuille: Financiële zaken 
 
Leden  
Tonnie Oostdijk-Istha, tel. 0166 672419 leenentonnie@gmail.com 
Portefeuille: Bezorging Nieuwsbrieven / Fruitmanden 
 
Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, 
Portefeuille: Cijferspel 
 
Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536,  
jancapelle@zeelandnet.nl 

 
                                                      -o-o-o-  
 

 

Senioren Vereniging Vosmeer e.o. 
Weelhoekstraat 30 
4698 BN  Oud-Vossemeer 
 
 
Inhoudsopgave 
 
1  Bestuur 
1  Inhoudsopgave 
1  Bingo en Aspergemaaltijd 
1  Fietsen 
1  Oud ijzer 
2  Koersbal 
2  Cijferspel 
2  Knutselen 
2  Jeugdmuziekfestival 
2  Rijbewijskeuringen 
2  SRVZ open tafel 
 
Vragen over bezorging nieuwsbrief 
(alleen na de 1e van de maand):  
Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419 
 
Volgend nummer  
Kopij vóór 20 mei naar info@svveo.nl 
 
Lidmaatschap  
Kosten lidmaatschap: € 30,-- per jaar 
Voor de 2e persoon op hetzelfde adres is 
de jaarcontributie € 24,--.  
 
Ledenadministratie  
Aanmelding nieuwe leden via www. 
svveo.nl of via een inschrijfformulier dat u 
bij één van de bestuursleden kunt 
verkrijgen. 
 
Voor wijzigingen mailen of bellen naar 
Leen Oostdijk tel. 0166 672419 of 
leen50@zeelandnet.nl  
 
Bankgegevens IBAN 
NL 63RBRB 0941502627 t.n.v. 
Seniorenvereniging  e.o. 

 
Oud IJzer 
 
Heeft u oud ijzer en wilt u dat kwijt? Bel 
Jos Hommel (0166 672105) of Leen 
Oostdijk (06 437770865) en zij komen het 
graag ophalen. 
De opbrengst  is geheel voor onze 
vereniging. 
                               -o-o-o-  

Bingo en Aspergemaaltijd 
 
Op woensdag 10 mei 2017 wordt, na de bingo, een aspergemaaltijd 
aangeboden. De aspergemaaltijd is volgeboekt, hiervoor kunt u zich 
dus niet meer opgeven.   
 
De kosten voor de  maaltijd (inclusief bingo) bedragen € 10,--     
Afrekenen bij binnenkomst a.u.b.  

 
                                                      -o-o-o-  
 

 
 
Fietsen 
 
Op woensdag 3 mei a.s. willen wij de fietsclub weer starten. 
Vertrek zoals altijd vanuit de Vossenkuil.  Tijdstip: omstreeks 13.30 
uur. De rit is ongeveer tussen 25 en 30 km met een tussenstop voor 
een versnapering 
Voorwaarde is wel dat het weer redelijk moet zijn. 

 
                                                         -o-o-o- 

 

mailto:joshommel@zeelandnet.nl
mailto:leen50@zeelandnet.nl
mailto:leenentonnie@gmail.com
mailto:jancapelle@zeelandnet.nl
mailto:info@svveo.nl
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Koersbal 
 
Elke dinsdagmiddag om 14.00 uur kunt u 
koersballen in de Vossenkuil. De spelregels 
staan op onze website http://www.svveo.nl 
uitgelegd. 
                                                                           
info: Jose van Houte  tel. 06 51429921              
Lenie Weezenaar  tel. 0166 672821 
 
                              -o-o-o-  
 

 
Cijferspel 
 
De winnende cijfers van deze maand: 
 
                    33-54-58-60-65 
 
                              -o-o-o-  

 

 
 
Knutselen 
 
Elke vrijdagmorgen bestaat de mogelijkheid 
om te knutselen.  
Dit kunt u doen bij ART&CO, speciaal voor 
senioren.  
Locatie: Werkplaats: de Marehoekstraat 29.  
U kunt terecht van 10.30 tot 12.00 uur.  
Kosten: € 8,--  Loop gerust binnen, u bent 
van harte welkom. Telefoon: 06 26088532  
 
                               -o-o-o-  

 

 
Jeugdmuziekfestival 
 

Opleidingsorkesten HAA….in de Maat uit Oud-Vossemeer en Jong 
Volharding uit Steenbergen organiseren 26 en 27 mei samen een 
spetterend jeugdmuziekfestival. Beide dagen worden afgesloten 
met een optreden van coverband Go For The Groupies! Kijk op de 
website voor meer informatie. 
 

Locatie: sportzaal (Bou Kooijmanstraat 3) en op het sportpark in 
Oud-Vossemeer. 
 
Vrijdag 26 mei om 19.00 uur. 
zaterdag 27 mei vanaf 12.00 uur.  Entree € 2,50    
 
Toegangkaartjes zijn o.a. verkrijgbaar bij Leen’s Barbershop en via 
concertenhaaindemaat@gmail.com  
 
                                                      -o-o-o-  

  
Rijbewijskeuringen 

 
Voor wie? 
Iedereen met een rijbewijs die op of na zijn 75e verjaardag verloopt 
en voor 75-plussers met een geldig rijbewijs, maar met een 
gewijzigde gezondheidstoestand. 
 
De eerst volgende rijbewijskeuring is op dinsdag 23 mei 2017 in 
de Vossenkuil. Voor info/afspraak: 0118 724999  
 

 -o-o-o- 

 

 
 
Uit eten bij SVRZ 
 
De SRVZ organiseert elke dinsdagmiddag om 12.00 uur in de 
Vossenkuil (SRVZ zaal) een "Open tafel".  
Er wordt een diner (voor-,hoofd-,nagerecht en 1 drankje) geserveerd 
tegen een geringe vergoeding. Loop gerust eens binnen. 
 
Informatie: bestuursleden S.V.V.e.o. 

 
                                                      -o-o-o-  

http://www.svveo.nl/
mailto:concertenhaaindemaat@gmail.com


 
                                    
                      NIEUWSBRIEF 

       JUNI 2017 
 

Pagina 1 

 
 

 

 

Bestuur 
   
Voorzitter  
Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl  
Portefeuille: Algemene Zaken 

Secretaris  
Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl 
Portefeuille: Nieuwsbrieven / Leden administratie 
 
Penningmeester 
Leo Hartman, tel. 0166 672937, nelleo@zeelandnet.nl  
Portefeuille: Financiële zaken 
 
Leden  
Tonnie Oostdijk-Istha, tel. 0166 672419 leenentonnie@gmail.com 
Portefeuille: Bezorging Nieuwsbrieven / Fruitmanden 
 
Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl  
Portefeuille: Cijferspel 
 
Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536,  
jancapelle@zeelandnet.nl 

 
   -O-O-O- 
 

 

Senioren Vereniging Vosmeer e.o. 
Weelhoekstraat 30 
4698 BN  Oud-Vossemeer 
 
Inhoudsopgave 
1  Bestuur 
1  Inhoudsopgave 
1  Van de voorzitter 
1  Bingo 
2  Rabobank  presentatie 
2  Cijferspel 
2  Fietsen 
2  de blauwe Olifant 
2  Oud IJzer 
2  Rijbewijskeuring 
3  Jaarlijks uitstapje 
3  Koersballen 
 
Vragen over bezorging nieuwsbrief 
(alleen na de 1e van de maand):  
Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419 
 
Lidmaatschap  
Kosten lidmaatschap: € 30,-- per jaar 
Voor de 2e persoon op hetzelfde adres is 
de jaarcontributie € 24,--.  
 
Ledenadministratie  
Aanmelding nieuwe leden via www. 
svveo.nl of via een inschrijfformulier dat u 
bij één van de bestuursleden kunt 
verkrijgen. 
 
Voor wijzigingen mailen of bellen naar 
Leen Oostdijk tel. 0166 672419 of 
leen50@zeelandnet.nl  
 
Bankgegevens IBAN 
NL 63RBRB 0941502627 t.n.v. 
Seniorenvereniging  e.o.  
 
                        -o-o-o- 

 

 
 
Bingo 
Op woensdagmiddag 14 juni a.s . wordt de 
maandelijkse bingo gehouden, start om 
14.0o uur in de Vossenkuil. 
 
Entree: € 6,-- inclusief bingokaart, 
lotnummer, koffie/thee en koek. 

 
                        -o-o-o- 
 

Van de voorzitter 

De webmaster heeft mij gevraagd een keer uitleg te geven omtrent 
het sociale aspect dat onze vereniging uitstraalt en uitvoert. 
Wanneer er behoefte bestaat om persoonlijk vragen te stellen 
omtrent de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of andere 
leefbaarheidsvragen kunt u altijd terecht bij zowel Henny Pons als 
Jos Hommel die hier voor een speciale opleiding hebben gevolgd. 
Wij worden ondersteund door Paul van Wijnen, de Sparman die ons 
gaarne van advies wil voorzien. 
 
In september gaan we een WMO loket openen in de Vossenkuil in 
een kamer bij de Bieb. De bedoeling is dat het loket op 
dinsdagochtend open zal zijn en u wordt de mogelijkheid geboden 
om vragen te stellen.  
 
Uiteraard is de privacy gewaarborgd. 
 
Henny en Jos zullen hier zitting hebben en wij worden aangevuld met  
Willy de Kreek, die op ambtelijke wijze hierin heeft gefungeerd. Wij 
zijn dan ook zeer gelukkig dat Willy ons komt versterken. 
 
De zitting zal om de 2 maanden zijn en indien er blijkt dat er meer 
interesse is gaat dit maandelijks gebeuren. 
Dit is een service die u wordt aangeboden door de gemeente Tholen 
en uw vereniging de SVV e.o. 
 
              -o-o-o- 

  
 

 

mailto:joshommel@zeelandnet.nl
mailto:leen50@zeelandnet.nl
mailto:leenentonnie@gmail.com
mailto:gdegast41@zeelandnet.nl
mailto:jancapelle@zeelandnet.nl
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  Presentatie Internetbankieren 
 

  Op 30 mei a.s. om 14.00 uur wordt door de Rabobank een presentatie    

  gegeven tot het bevorderen van Internetbankieren. De presentatie wordt   
  gegeven in de Bieb in de Vossenkuil. Belangstellenden zijn van harte   
  welkom. U steekt er zeker iets van op! 

 
    -o-o-o- 

 

 
 
Fietsen 
 
Op woensdag gaan wij weer fietsen. Vertrek 
zoals altijd vanuit de Vossenkuil.  Tijdstip: 
omstreeks 13.30 uur. 
Voorwaarde is wel dat het redelijk weer moet 
zijn. 
                          
 -o-o-o- 
 
Cijferspel 
 

 
 
Hier kan iedereen aan meedoen voor € 0,50 
per week. Het is een loterij waar je elke 
week kans maakt om € 10.00 te winnen. 
Iedereen die belangstelling heeft is van harte 
welkom, het is leuk om voor € 0,50 elke 
week mee te spelen en de kans krijgt om dat 
prijsje te winnen. 
De gelden die over blijven komen terecht  in 
de activiteitenpot. 
 
 
De winnende cijfers van deze maand: 
 
                  3-9-37-50-67 
 
 -o-o-o- 
Oud IJzer 
 
Indien u in het bezit bent van oud ijzer en u 
weer daar geen raad mee, dan is hier de 
oplossing!  U belt onderstaande 
telefoonnummers en wij komen het ophalen. 
De opbrengst komt ten goede aan onze 
vereniging. Bellen met: 
 
Jos Hommel  0166 672105 
Leen Oostdijk  06 43770865 
 
 -o-o-o- 
 
 

 
Rijbewijskeuringen 
 
Wanneer? 
Als uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag. Let op: Als u 
tussen de 60 en 65 jaar bent, wordt een nieuw rijbewijs afgegeven 
dat geldig is tot u 75 bent. Bent u ouder dan 65, dan krijgt u een 
rijbewijs dat maximaal vijf jaar geldig is.  
 
De eerst volgende rijbewijskeuring is op dinsdag 20 juni 2017 
in de Vossenkuil. Voor info/afspraak: 0118 724999 
 
                                         -o-o-o- 

 

 
de blauwe OLIFANT 
 
Zoals velen weten staat er bij elke activiteit de blauwe OLIFANT 
die in 1987 geschonken is door de hr. Jan Rijstenbil, de toenmalige 
directeur van de MNS bank. De olifant staat op een tafel bij de 
ingang van de zaal in de Vossenkuil. 
 

Het is de bedoeling dat de leden een kleine bijdrage storten bij het 
binnenkomen of het weggaan (beide keren mag ook!) 
 
Deze olifant bevat het potje waaruit de mensen die korte of langere 
tijd in een ziekenhuis hebben doorgebracht een fruitmandje  
ontvangen. Dit als teken van betrokkenheid en sociale 
ondersteuning. Middels een bijdrage in deze OLIFANT kunnen 
deze kosten betaald worden. Kortom:  
 
                   Medeleven voor onze medeleden!! 

 
    -o-o-o- 

 

http://www.svveo.nl/over-ons/de-olifant/de-olifant/index.html
http://www.svveo.nl/over-ons/de-olifant/de-olifant/index.html
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Sponsor 

 

 
 
De website en de uitvoering van de 
Nieuwsbrief wordt verzorgd door: 
 
ABC4U software C.V. 
 
ABC4U software levert software voor Metsel-
/Voeg- en Lijmbedrijven, alsmede voor 
Afbouwbedrijven en Tegelzetbedrijven. 
 
Het ABC4U-basispakket  bestaat uit de 
volgende onderdelen:  
 
- offertesysteem    
- projecten administratie    
- werknemersregistratie    
- urenregistratie      
- facturatie  
- debiteuren administratie    
- crediteuren administratie   
- relatiebeheer     
- projectplanning 
- intern telefoonboek  
- emailfaciliteiten 
- WKA controle via Outlook 
 
Bezoek onze website:  ww.abc4u.nl 
 
 -o-o-o- 
 

 
 
Koersballen 
 
Elke dinsdagmiddag is er weer gelegenheid 
om te koersballen in de Vossenkuil. 
Aanvang om 14.00 uur. 
Informatie: 
 
José van Houte  06 51429921 
Lenie Weezenaar 0166672821 
 
 -o-o-o- 

 

 
 

Jaarlijkse uitstapje 
 
Op 12 juli 2017 organiseert de vereniging het jaarlijkse uitstapje. Deze 
keer gaan wij naar een druivenkwekerij in Monster. Het programma ziet er 
als volgt uit: 
 
08.30 uur vertrek met de bus. Opstapplaats: benzinepomp aan 
 de Bou Kooimanstraat Oud-Vossemeer; 
10.00 uur koffie/thee 
 film en bezoek aan het druivenmuseum en 
 natuurlijk druivensap! 
13.45 uur lunch bij restaurant Beuna Vista in Kinderdijk; 
15.45 uur aankomst bij de Vossenkuil; 
16.00 uur bingo; 
18.00 uur  diner;  
 
Kosten: 
 
Voor de busreis, lunch, bingo en diner € 50,-- per persoon 
Voor de bingo en diner  € 25,-- per persoon 
 
Aanmelden: 
 

 
Telefonisch: Leo Hartman 0166672937 
 Jos Hommel 0166672105 
Schriftelijk: Zie aanmeldingsstrookje, inleveren bij bestuursleden 
Betaling: direct bij aanmelding 
Toelichting: aangezien de bus vooruitbetaald moet worden dient u 

direct bij aanmelding het bedrag voor de busreis te 
betalen. Terugbetaling alleen bij ziekte of ernstige 
familieomstandigheden. 

 
 

  
AANMELDINGSSTROOKJE 
 
Naam _________________________________________ 
 
Aantal personen ___________ 
 
Bus/Bingo/Diner Ja / Nee 
Bingo/Diner Ja / Nee 
 
Doorstrepen wat niet van toepassing is en het strookje inleveren bij  

één van de bestuursleden of bij de bingo van 14 juni a.s. 

Aanmelden vóór: 
 

14 juni 2017 17.00 uur 
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Bestuur 
   
Voorzitter  
Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl  
Portefeuille: Algemene Zaken 

Secretaris  
Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl 
Portefeuille: Nieuwsbrieven / Leden administratie 
 
Penningmeester 
Leo Hartman, tel. 0166 672937, nelleo@zeelandnet.nl  
Portefeuille: Financiële zaken 
 
Leden  
Tonnie Oostdijk-Istha, tel. 0166 672419 leenentonnie@gmail.com 
Portefeuille: Bezorging Nieuwsbrieven / Fruitmanden 
 
Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl  
Portefeuille: Cijferspel 
 
Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536,  
jancapelle@zeelandnet.nl 
   -o-o-o- 
 

 

Senioren Vereniging Vosmeer e.o. 
Weelhoekstraat 30 
4698 BN  Oud-Vossemeer 
 
Inhoudsopgave 
1  Bestuur 
1  Inhoudsopgave 
1  Van de voorzitter 
1  Bingo SPECIAAL 
2  Openingstijden Bieb 
2  Cijferspel 
2  Fietsen 
2  Digi-Punt 
2  Jaarlijks uitstapje 
2  Oud IJzer 
3  Toeristische veiling 
3  Rijbewijskeuring 
3  Lourdes 
3  Koersballen 
 
Vragen over bezorging nieuwsbrief 
(alleen na de 1e van de maand):  
Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419 
 
Lidmaatschap  
Kosten lidmaatschap: € 30,-- per jaar 
Voor de 2e persoon op hetzelfde adres is 
de jaarcontributie € 24,--.  
 
Ledenadministratie  
Aanmelding nieuwe leden via www. 
svveo.nl of via een inschrijfformulier dat u 
bij één van de bestuursleden kunt 
verkrijgen. 
 
Voor wijzigingen mailen of bellen naar 
Leen Oostdijk tel. 0166 672419 of 
leen50@zeelandnet.nl  
 
Bankgegevens IBAN 
NL 63RBRB 0941502627 t.n.v. 
Seniorenvereniging  e.o.  
 
                        -o-o-o- 

 
 
Bingo SPECIAAL 
Op dinsdagmiddag 4 juli a.s. wordt een 
speciale bingo gehouden, start om 14.00 
uur in de Vossenkuil. De bingo wordt 
geleid door ambtenaren van de gemeente 
Tholen. Wilt u ambtenaren aan het werk 
zien? Komt  allen!! 
Entree: € 6,-- inclusief bingokaart, 
lotnummer, koffie/thee en koek.               - 
 

Van de voorzitter 

Waardering en respect voor onze vereniging. 
 
Uw senioren vereniging, die is aangesloten bij de FAS of te wel 
Federatie Afdelingen Senioren, is weer blij verrast. 
 
Het kwam in het verleden wel voor dat mensen een legaat 
achterlieten aan mensen en/of organisaties waarbij zij zich nauw 
betrokken voelden. In het verleden werd bij de ANBO een schenking 
geoormerkt maar het ging wel naar de kas van de ANBO en onze 
vereniging kon er niet over beschikken.  
 
Dat gaat bij de SVV e.o totaal anders en de gelden komen op de plek 
die is aangegeven. Zie het voorbeeld van mevrouw Van ‘t Hof Quist, 
die een schenking deed waar al jarenlang op respectvolle manier 
gebruik van wordt gemaakt hier in Oud Vossemeer.  
 
Wanneer nu een schenking gedaan zou worden naar keuze van de 
overledene(n) dan gaat dit rechtstreeks zuiver naar de 
wilsbeschikking die is gedaan. 
 
Omdat we onder de vleugels van de ANBO het toenmalige beleid 
hebben gemeld voelen wij ons nu ook verplicht onze mensen ervan 
in kennis te stellen dat het nu gelukkig heel anders gaat.  
Wederom een bewijs van de goede keuze die wij samen met u 
hebben gemaakt. 
 
Het is de bedoeling dat ik u van dergelijke interessante nieuwtjes op 
de hoogte ga houden via onze mooie nieuwsbrief en de website.  
 
                    -o-o-o- 

  
 

mailto:joshommel@zeelandnet.nl
mailto:leen50@zeelandnet.nl
mailto:leenentonnie@gmail.com
mailto:gdegast41@zeelandnet.nl
mailto:jancapelle@zeelandnet.nl
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Fietsen 
 
Op woensdag gaan wij weer fietsen. Vertrek 
zoals altijd vanuit de Vossenkuil.  Tijdstip: 
omstreeks 13.30 uur. De afstand is meestal 
tussen de 25 en 30 km. met een tussenstop 
voor een versnapering. 
Voorwaarde is wel dat het redelijk weer moet 
zijn. 
De woensdag van het bingo wordt niet 
gefietst! 
                          
 -o-o-o- 
 
Cijferspel 
 

 
 
 
De winnende cijfers van deze maand: 
 
                  17- 23 – 46 – 65 - 67 
 
 -o-o-o- 
Oud IJzer 
 
Indien u in het bezit bent van oud ijzer en u 
weer daar geen raad mee, dan is hier de 
oplossing!  U belt onderstaande 
telefoonnummers en wij komen het ophalen. 
De opbrengst komt ten goede aan onze 
vereniging. Bellen met: 
 
Jos Hommel  0166 672105 
Leen Oostdijk  06 43770865 
 
 -o-o-o- 
 
 

 
Openingstijden vakantie Bieb 
 
De bieb heeft tijdens de schoolvakantie aangepaste openingstijden. 
De opening op donderdagmiddag komt te vervalen van week 29 
t/m week 34 (17 juli t/m 25 augustus). 
 
Vervolgens is de bieb open op dinsdag van 14.00 uur tot 16.30 uur 
en op donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur. 
 
Na 25 augustus  ook weer open op donderdagmiddag van  
14.00 uur tot 16.30 uur. 
 

-o-o-o- 

 
 

Jaarlijkse uitstapje 
 
Op 12 juli 2017 organiseert de vereniging het jaarlijkse uitstapje 
De deelnemers worden verzocht om 08.30 uur aanwezig te zijn bij 
de benzinepomp in de Bou-Kooijmanstraat Oud-Vossemeer. 
 
Voor degene die voor de bingo en het diner gekozen hebben: 
graag om 16.00 uur in de Vossenkuil. 
  
                                         -o-o-o- 
 

 
Digi-punt - Bieb 

 
In de Bieb (De Vossenkuil) is voortaan iedere dinsdagmiddag 
van 14.00 uur tot 16.00 uur iemand aanwezig om vragen te 
beantwoorden over computer- en Internetgebruik.  
 
Door de samenwerking van wooncorporatie Stadlander en de 
Rabobank is er altijd een vrijwilliger aanwezig om mensen te 
helpen die niet of onvoldoende de digitale snelweg weten te 
gebruiken.  
   -o-o-o- 
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Sponsor 
 

 
 
De website en de uitvoering van de 
Nieuwsbrief wordt verzorgd door: 
 
ABC4U software C.V. 
 
ABC4U software levert software voor Metsel-
/Voeg- en Lijmbedrijven, alsmede voor 
Afbouwbedrijven en Tegelzetbedrijven. 
 
Het ABC4U-basispakket  bestaat uit de 
volgende onderdelen:  
 
- offertesysteem    
- projecten administratie    
- werknemersregistratie    
- urenregistratie      
- facturatie  
- debiteuren administratie    
- crediteuren administratie   
- relatiebeheer     
- projectplanning 
- intern telefoonboek  
- emailfaciliteiten 
- WKA controle via Outlook 
 
Bezoek onze website:  www.abc4u.nl 
 
 -o-o-o- 
 

 
 
Koersballen 
 
Elke dinsdagmiddag is er weer gelegenheid 
om te koersballen in de Vossenkuil. Houdt u 
rekening met de sluiting van de Vossenkuil 
i.v.m. vakanties. Aanvang om 14.00 uur. 
Informatie: 
 
José van Houte  06 51429921 
Lenie Weezenaar  0166672821 
 
 -o-o-o- 
 

 
Toeristische veiling Sint Annaland 
 
Op dinsdagmiddag 8 augustus hebben wij een bezoek aan de veiling 
in Sint Annaland in petto. De veiling is gratis inclusief koffie/thee en 
een echte Zeeuwse  bolus.  
 
Let op: de producten die u via de veiling kunt bemachtigen zijn wel 
voor eigen rekening! 
 
U kunt zich opgeven via onderstaand aanmeldingsstrookje. Wij gaan 
dit doen met eigen vervoer, wilt u aangeven of u in bezit bent van 
vervoer. Dan kunnen wij leden zonder vervoer toch indelen. Dank 
hiervoor. De verzamelplaats is bij de ingang van de Vossenkuil en 
wel om 13.30 uur. Vervolgens vertrekken wij naar de veiling. 
 
 
   
AANMELDINGSSTROOKJE SINT ANNALAND 

 
Naam : ____________________________________ 
 
Aantal personen : ____________ 
 
Eigen vervoer : Ja/Nee 
 
Inleveren voor 12 juli a.s. bij één van de bestuursleden of mailen 
naar seniorenvosmeer@zeelandnet.nl 

 
Rijbewijskeuring 

 
De rijbewijskeuringen zullen deze maand wegens vakanties niet 
plaatsvinden. 
                -o-o-o- 
 

 
Lourdes 
 
Voor belangstellenden organiseert de Sint Annaparochie een reis 
naar Lourdes. Heeft u belangstelling? Meer informatie bij Bram 
Hommel telefoon: 0164 252326 
   -o-o-o- 
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Bestuur 
   
Voorzitter  
Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl  
Portefeuille: Algemene Zaken 

Secretaris  
Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl 
Portefeuille: Nieuwsbrieven / Leden administratie 
 
Penningmeester 
Leo Hartman, tel. 0166 672937, nelleo2@zeelandnet.nl  
Portefeuille: Financiële zaken 
 
Leden  
Tonnie Oostdijk-Istha, tel. 0166 672419 leenentonnie@gmail.com 
Portefeuille: Bezorging Nieuwsbrieven / Fruitmanden 
 
Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl  
Portefeuille: Cijferspel 
 
Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536, jancapelle@zeelandnet.nl 
    
  -o-o-o- 
 

 

Senioren Vereniging Vosmeer e.o. 
Weelhoekstraat 30 
4698 BN  Oud-Vossemeer 
 
Inhoudsopgave 
1  Bestuur 
1  Inhoudsopgave 
1  Van de voorzitter 
1  Bingo  
2  Cijferspel 
2  Fietsen 
2  Oud IJzer 
2  Rijbewijskeuring 
2  Contributie 2018 
2  Koersballen 
 
Vragen over bezorging nieuwsbrief 
(alleen na de 1e van de maand):  
Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419 
 
Lidmaatschap  
Kosten lidmaatschap: € 30,-- per jaar 
Voor de 2e persoon op hetzelfde adres is 
de jaarcontributie € 24,--.  
 
Ledenadministratie  
Aanmelding nieuwe leden via www. 
svveo.nl of via een inschrijfformulier dat u 
bij één van de bestuursleden kunt 
verkrijgen. 
 
Voor wijzigingen mailen of bellen naar 
Leen Oostdijk tel. 0166 672419 of 
leen50@zeelandnet.nl  
 
Bankgegevens IBAN 
NL 63RBRB 0941502627 t.n.v. 
Seniorenvereniging  e.o.  
 
                        -o-o-o- 

 
 
Bingo 
Op woensdagmiddag 23 augustus a.s. 
wordt een bingo gehouden, start om 
14.00 uur in de Vossenkuil. Wegens 
vakantie van de Vossenkuil dus iets later 
in de maand. 
Entree: € 6,-- inclusief bingokaart, 
lotnummer, koffie/thee en koek.               - 
 

Van de voorzitter 

Wijkverpleegkundige 

Zoals bekend is de functie van de wijkverpleegkundige weer terug. 
Vroeger was de wijkzuster, zoals wij haar toen noemden, een 
bekende figuur in de wijk. Met haar solex ging zij naar thuiswonende 
patiënten die haar nodig hadden. Zij werden gefinancierd uit de 
AWBZ en zij kon vrij zelfstandig haar werkzaamheden invullen. 
Daarna kwam zij terecht in de thuiszorgorganisaties en dikwijls 
moest zij in een strak geformaliseerd keurslijf haar werk verrichten. 
Niet de tevredenheid van de thuiswonende patiënt telde maar de 
minuten die de wijkzuster aan de hulp mocht besteden.  
 
Per 1-1-2015 is de wijkverpleegkundige als een zorgfunctie in de 
zorgverzekering opgenomen en valt zij, net als de huisarts, niet 
onder het eigen risico. Jos de Blok heeft met de oprichting van 
Buurtzorg Nederland de weg vrij gemaakt om de 
wijkverpleegkundige weer haar eigen werk in de wijk te laten indelen.  
 
Dit in de vorm van een samenwerkingsverband in de wijk van een 
aantal wijkverpleegkundigen, die het werk onder elkaar verdelen. 
Door dit succes aangestoken hebben veel andere organisaties die 
wijkverpleegkundigen in dienst hebben, dit voorbeeld gevolgd.  
 
Jammer is wel dat de wijkverpleegkundigen nu door de 
zorgverzekeraar moet worden “gecontracteerd”, zodat degene die 
verpleegzorg thuis nodig heeft, maar moet afwachten wie door 
zijn/haar zorgverzekeraar is gecontracteerd. 
          

  
 

 
 

mailto:joshommel@zeelandnet.nl
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Fietsen 
 
Op woensdag gaan wij weer fietsen. Vertrek 
zoals altijd vanuit de Vossenkuil.  Tijdstip: 
omstreeks 13.30 uur. De afstand is meestal 
tussen de 25 en 30 km. met een tussenstop 
voor een versnapering. 
Voorwaarde is wel dat het redelijk weer moet 
zijn. 
De woensdag van het bingo wordt niet 
gefietst! 
                          
 -o-o-o- 
 
Cijferspel 
 

 
 
 
De winnende cijfers van deze maand: 
 
                  7- 31 – 44 – 64 - 66 
 
 -o-o-o- 
 
 
 

 
 
 
Koersballen 
 
Op dinsdagmiddag 22 augustus is er weer 
gelegenheid om te koersballen in de 
Vossenkuil. Aanvang om 14.00 uur. 
Informatie: 
 
José van Houte  06 51429921 
Lenie Weezenaar  0166 672821 
 
 -o-o-o- 

. Wijkverpleegkundige (vervolg) 

Uit de monitor over wijkverpleging van het onderzoeksbureau 
Panteia blijkt dat bijna 20.000 patiënten niet kiezen voor een door 
zijn/haar zorgverzekeraar gecontracteerde wijkverpleegster maar 
voor een Persoons Gebonden Budget waarmee zij zelf een 
wijkverpleegster die hen bevalt kunnen inhuren! Zij ontvingen 
hiervoor gemiddeld een budget van € 20.000 per jaar waarvoor zij 
gemiddeld 600 uur een wijkverpleegster kunnen inhuren, dus bijna 
12 uur per week! 
 
Zorg Instituut Nederland is nu bezig een kwaliteit programma voor 
de wijkverpleegkundige te ontwerpen. Echter, de wijkzusters zelf 
zitten ook niet stil. Een groep van ongeveer 1.000 wijkverpleegsters 
hebben zelf nu de bouwstenen gelegd voor een nieuw systeem 
voor de wijze van financiering van de wijkzusters. In dit systeem 
moet de behoefte van mensen aan wijkverpleegkundige zorg 
centraal staan.  
 
Het gaat de wijkverpleegkundigen erom dat de thuiswonende 
patiënt de algemene dagelijkse verrichtingen moet kunnen 
uitvoeren met ondersteuning van het sociaal netwerk. Men wil 
komen tot zgn. zorgprofielen, waarop de benodigde 
wijkverpleegkundige zorg kan worden gebaseerd. 
 
Het wijkverpleegkundige werk is weer zelfstandiger en volwassen 
aan het worden, daar kunnen wij voor al die patiënten die alleen 
met hulp kunnen thuis wonen, blij om zijn. Er dreigt een tekort te 
ontstaan aan wijkverpleegkundigen, zeker door het beleid van de 
overheid dat ook voor mensen met een beperking thuis blijven 
wonen de optie is. Een goede organisatie en performance kan 
jongeren wellicht bewegen om zich voor deze zeer belangrijke 
functie te laten opleiden!! 
Tot de volgende keer. 
 
                                       -o-o-o- 

 
Rijbewijskeuring 

 
De rijbewijskeuringen zullen deze maand wegens vakanties niet 
plaatsvinden. 
                -o-o-o- 
 

Contributie 2018 

 
Vanwege nieuwe regels van de bank kunnen wij in 2018 nog niet 
automatisch de contributie incasseren. Dat zal pas in 2019 
gebeuren. Sorry voor de vertraging. U ontvangt dus in januari 
2018 de contributienota. Dit al vast ter informatie. 
 
                -o-o-o- 
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Bestuur 
   
Voorzitter  
Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl  
Portefeuille: Algemene Zaken 

Secretaris  
Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl 
Portefeuille: Nieuwsbrieven / Leden administratie 
 
Penningmeester 
Leo Hartman, tel. 0166 672937,  nelleo2@zeelandnet.nl  
Portefeuille: Financiële zaken 
 
Leden  
Tonnie Oostdijk-Istha, tel. 0166 672419 leenentonnie@gmail.com 
Portefeuille: Bezorging Nieuwsbrieven / Fruitmanden 
 
Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl  
Portefeuille: Cijferspel 
 
Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536, jancapelle@zeelandnet.nl 

 
   -O-O-O- 
 

 

Senioren Vereniging Vosmeer e.o. 
Weelhoekstraat 30 
4698 BN  Oud-Vossemeer 
 
Inhoudsopgave 
1  Bestuur 
1  Inhoudsopgave 
1  Van de voorzitter 
1  Bingo 
2  Cijferspel 
2  Fietsen 
2  Oud IJzer 
2  Rijbewijskeuring 
2  Advertenties in de Nieuwsbrief 
3  Mosselavond 
3  Koersballen 
3  Website: digitaal dossier 
 
Vragen over bezorging nieuwsbrief 
(alleen na de 1e van de maand):  
Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419 
 
Lidmaatschap  
Kosten lidmaatschap: € 30,-- per jaar 
Voor de 2e persoon op hetzelfde adres is 
de jaarcontributie € 24,--.  
 
Ledenadministratie  
Aanmelding nieuwe leden via www. 
svveo.nl of via een inschrijfformulier dat u 
bij één van de bestuursleden kunt 
verkrijgen. 
 
Voor wijzigingen mailen of bellen naar 
Leen Oostdijk tel. 0166 672419 of 
leen50@zeelandnet.nl  
 
Bankgegevens IBAN 
NL 63RBRB 0941502627 t.n.v. 
Seniorenvereniging  e.o.  
 
                        -o-o-o- 

 

 
 
Bingo 
Op woensdagmiddag 13 september a.s. 
wordt de maandelijkse bingo gehouden, 
start om 14.00 uur in de Vossenkuil. 
 
Entree: € 6,-- inclusief bingokaart, 
lotnummer, koffie/thee en koek. 

 
                        -o-o-o- 
 

Van de voorzitter 

Beste mensen, 
 
Hierbij mijn maandelijkse bijdrage aan de website en de nieuwsbrief. 
Ik betrap mij erop dat ik iedere keer moeite heb om de AOW en de 
WAO uit elkaar te houden. Gelukkig ben ik niet de enige (?!). Denk 
maar aan de afgelopen verkiezingsstrijd waarbij zelfs lijsttrekkers 
op de tv deze begrippen door elkaar haalden! 
 
Dus bij deze wil ik wat uit de doeken doen en de juiste 
omschrijvingen geven. 
 
De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de 
overheid. Iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond en de 
AOW-leeftijd heeft bereikt, heeft recht op AOW. 
Hier zei ik wel eens arbeidsongeschiktheidswet tegen. 
 
De WAO is een werknemersverzekering die voorziet in uitkeringen 
aan werknemers die – na de periode van de 
loondoorbetalingsverplichting - nog geheel of gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt zijn. 
 
Goed dit uitgelegd hebbende een stukje over de AOW wat voor velen 
van grote betekenis kan zijn.  
 
Lees verder op volgende pagina. 
 
 

  
 

mailto:joshommel@zeelandnet.nl
mailto:leen50@zeelandnet.nl
mailto:nelleo2@zeelandnet.nl
mailto:leenentonnie@gmail.com
mailto:gdegast41@zeelandnet.nl
mailto:jancapelle@zeelandnet.nl
http://www.svveo.nl/aktuell/van-de-voorzitter/aow-wao.html
http://www.svveo.nl/aktuell/van-de-voorzitter/aow/index.html
http://www.svveo.nl/aktuell/van-de-voorzitter/wao/index.html
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Advertenties in de Nieuwsbrief 
 
Het bestuur heeft het principebesluit genomen om advertenties in 
de maandelijkse nieuwsbrieven toe te staan. Momenteel wordt een 
mediaplan ontwikkeld waarbij prijzen, formaten en voorwaarden zijn 
opgenomen. Tevens wordt de mogelijkheid geboden aan leden 
om advertenties en/of mededelingen in de nieuwsbrief te 
publiceren.  
 
In de komende nieuwsbrieven zal hier uitgebreid verder op in 
gegaan worden. 
        -o-o-o- 

 

Van de voorzitter (vervolg) 

 
Kostendelersnorm AOW uit de wet gehaald 
 
De AOW blijft voor kostendelers op peil. Het kabinet besloot onlangs in de 
voorjaarsnota dat de zogenoemde kostendelersnorm in de AOW niet 
wordt ingevoerd. De ministerraad heeft er nu, op voorstel van 
staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mee 
ingestemd om het wetsartikel over de kostendelersnorm in de AOW 
definitief uit de wet te halen.  
 
Het kabinet heeft structureel 214 miljoen euro vrijgemaakt om het niet 
invoeren van de kostendelersnorm te dekken. 
Dit is dus goed nieuws voor AOW‘ers met inwonenden. 
 

Jos Hommel 

 
                            -o-o-o- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Fietsen 
 
Op woensdag gaan wij weer fietsen. Vertrek 
zoals altijd vanuit de Vossenkuil.  Tijdstip: 
omstreeks 13.30 uur. Wij maken een rit van 
25 – 30 km. met een tussenstop voor een 
versnapering. Bij bingo: geen fietsen! 
Voorwaarde is wel dat het redelijk weer moet 
zijn. 
                          
 -o-o-o- 
 
Cijferspel 
 

 
 
De winnende cijfers van deze maand: 
 
                  1 – 22 – 34 – 49 – 75  
 
 -o-o-o- 
 
Oud IJzer 
 
Indien u in het bezit bent van oud ijzer en u 
weer daar geen raad mee, dan is hier de 
oplossing!  U belt onderstaande 
telefoonnummers en wij komen het ophalen.  
De opbrengst komt ten goede aan onze 
vereniging. Bellen met: 
 
Jos Hommel  0166 672105 
Leen Oostdijk  06 43770865 
 
 -o-o-o- 
 
 

 
Rijbewijskeuringen 
 
Wanneer? 
Als uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag. Let op: Als u 
tussen de 60 en 65 jaar bent, wordt een nieuw rijbewijs afgegeven 
dat geldig is tot u 75 bent. Bent u ouder dan 65, dan krijgt u een 
rijbewijs dat maximaal vijf jaar geldig is.  
 
Voor info/afspraak: 088 2323300 
 
                                         -o-o-o- 
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Sponsor 
 

 
 
De website en de uitvoering van de 
Nieuwsbrief wordt verzorgd door: 
 
ABC4U software C.V. 
 
ABC4U software levert software voor Metsel-
/Voeg- en Lijmbedrijven, alsmede voor 
Afbouwbedrijven en Tegelzetbedrijven. 
 
Het ABC4U-basispakket  bestaat uit de 
volgende onderdelen:  
 
- offertesysteem    
- projecten administratie    
- werknemersregistratie    
- urenregistratie      
- facturatie  
- debiteuren administratie    
- crediteuren administratie   
- relatiebeheer     
- projectplanning 
- intern telefoonboek  
- emailfaciliteiten 
- WKA controle via Outlook 
 
Bezoek onze website:  www.abc4u.nl 
 
 -o-o-o- 
 

 
 
Koersballen 
 
Elke dinsdagmiddag is er weer gelegenheid 
om te koersballen in de Vossenkuil. 
Aanvang om 14.00 uur. 
Informatie: 
 
José van Houte  06 51429921 
Lenie Weezenaar  0166672821 
 
 -o-o-o- 
 

 
 

Mosselavond 
 
Op zaterdag 23 september 2017 organiseert de vereniging een 
mosselavond. De avond start om 17.00 uur, dit om ook de werkende leden 
de kans te geven om aan deze activiteit deel te nemen.De mosselmaaltijd 
vindt plaats in de Vossenkuil. 
De kosten bedragen € 10,-- per persoon. 
  
Aanmelden: 
 
Telefonisch: Leo Hartman 0166672937 
 Jos Hommel 0166672105 
Email: seniorenvosmeer@zeelandnet.nl 
 
Schriftelijk: Zie aanmeldingsstrookje, inleveren bij bestuursleden 
Betaling: direct bij aanmelding 
 
Toelichting: Betaling voor 13 september aan Leo Hartman. 
 De mosselmaaltijd wordt geserveerd met stokbrood en 

frites en is incl. 2 koffie/thee en 2 consumptiebonnen. 
 Verdere versnaperingen zijn voor eigen rekening. 
 

 
 
  AANMELDINGSSTROOKJE MOSSELAVOND 
 
Naam _________________________________________ 
 
Aantal personen ___________ 
 
Het strookje inleveren bij één van de bestuursleden. 

Aanmelden vóór: 
 

13 september  2017 17.00 uur 
 

 
Website 

 
De website heeft sinds kort een digitaal dossier!! Kijk snel…! 

mailto:seniorenvosmeer@zeelandnet.nl
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Voorzitter  
Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl  
Portefeuille: Algemene Zaken 

Secretaris  
Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl 
Portefeuille: Nieuwsbrieven / Leden administratie 
 
Penningmeester 
Leo Hartman, tel. 0166 672937, nelleo@zeelandnet.nl  
Portefeuille: Financiële zaken 
 
Leden  
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   -o-o-o- 
 

 

Senioren Vereniging Vosmeer e.o. 
Weelhoekstraat 30 
4698 BN  Oud-Vossemeer 
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1  Bestuur 
1  Inhoudsopgave 
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2  Kleine pensioenen bundelen 
2  Cijferspel 
2  Fietsen 
2  Oud IJzer 
2  Rijbewijskeuring 
3  Jubileum-/feestavond 
3  Koersballen 
3  Even een weetje 
 
Vragen over bezorging nieuwsbrief 
(alleen na de 1e van de maand):  
Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419 
 
Lidmaatschap  
Kosten lidmaatschap: € 30,-- per jaar 
Voor de 2e persoon op hetzelfde adres is 
de jaarcontributie € 24,--.  
 
Ledenadministratie  
Aanmelding nieuwe leden via 
www. svveo.nl of via een inschrijfformulier 
dat u bij één van de bestuursleden kunt 
verkrijgen. 
 
Voor wijzigingen mailen of bellen naar 
Leen Oostdijk tel. 0166 672419 of 
leen50@zeelandnet.nl  
 
Bankgegevens IBAN 
NL 63RBRB 0941502627 t.n.v. 
Seniorenvereniging  e.o.  
 
                        -o-o-o- 

 

 
 
Bingo 
Op woensdagmiddag 11 oktober  a.s. 
wordt de maandelijkse bingo gehouden, 
start om 14.00 uur in de Vossenkuil. 
 
Entree: € 6,-- inclusief bingokaart, 
lotnummer, koffie/thee en koek. 

 
                        -o-o-o- 
 

Van de voorzitter 

Eenvoudiger eigen risico is een goed idee 
 
Een vaste prijs van € 150 voor een eenvoudige behandeling in een 
ziekenhuis, in plaats van ondoorzichtige prijzen en een grotere kans 
dat je het eigen risico van € 385 per jaar in één keer moet betalen. 
We willen kwalitatief goede en betaalbare zorg en we willen 
solidariteit tussen zieke en gezonde mensen in dit stelsel. Dan is een 
eigen risico nodig, anders moet de premie fors omhoog.  In de 
verkiezingsstrijd is het een thema geworden, maar de beloften om 
het eigen risico af te schaffen zullen loos blijken. Betaalbare zorg 
vereist nu eenmaal een vorm van een eigen risico, en dan is een 
vaste prijs transparanter, eerlijker en, zoals het er nu uitziet, 
goedkoper 

 
BOVEN DE GRENS 
Helaas komen chronisch of ernstig zieke mensen jaarlijks altijd aan 
hun maximaal eigen risico.  In dit voorstel hebben ook zij voordeel: 
ze betalen het niet in eens, maar in stappen. Dat is winst. Wij willen 
er voor pleiten dat de Haagse politici de stapeling van zorgkosten in 
het oog houden bij het opstellen van de begroting voor komend jaar. 
Vooral mensen die met hun inkomen net boven de grens van de 
zorg-(en huur)toeslag komen hebben het zwaar. Al jaren. 
 
SAMENGEVAT 
Als het zo doorgaat dan betalen we over een aantal jaren het 
dubbele van nu. Dat betekent als je dit in één keer moet ophoesten, 
een stevige aanslag zal zijn, daarom willen wij dat er een spreiding 
komt. 
 
              -o-o-o- 

mailto:joshommel@zeelandnet.nl
mailto:leen50@zeelandnet.nl
mailto:leenentonnie@gmail.com
mailto:gdegast41@zeelandnet.nl
mailto:jancapelle@zeelandnet.nl
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Kleine pensioenen bundelen 

 
Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen binnenkort kleine pensioenen 
bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Zo bouwen mensen, 
vooral tijdelijke krachten, meer op. En houdt het geld zijn pensioen-
bestemming. Het kabinet stuurde een wetsvoorstel aan de Tweede 
Kamer. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels per 1 januari 2018 van 
kracht worden. 
 
Verschillende banen betekent vaak verschillende pensioenen bij meerdere 
pensioenfondsen of verzekeraars. Steeds vaker zijn dat ook kleine 
pensioenen, waarbij de pensioenuitvoerder besluit tot het uitbetalen 
daarvan vanwege de hoge administratiekosten. Dit is niet in het belang 
van de werknemer. Daarom is besloten, samen met de pensioen-
uitvoerders en de sociale partners om dit anders te gaan organiseren. 

Op dit moment gaat het om ongeveer 4.5 miljoen kleine pensioenpotjes. 
Dat zijn bedragen onder de 466 euro (per jaar). Met name mensen met 
parttime banen en mensen die vaak van baan wisselen bouwen veel 
verschillende pensioenpotjes op. 
     
   

 
     

 

 
 
Fietsen 
 
Het fietsseizoen is alweer voorbij.  Omdat de 
komende weken andere activiteiten op de 
woensdagmiddag staan gepland (modeshow 
en bingo) zullen er geen fietstochten meer 
georganiseerd worden. Tot volgende jaar! 
                          
 -o-o-o- 
 
Cijferspel 
 

 
 
Hier kan iedereen aan meedoen voor € 0,50 
per week. Het is een loterij waar je elke 
week kans maakt om € 10.00 te winnen. 
Iedereen die belangstelling heeft is van harte 
welkom, het is leuk om voor € 0,50 elke 
week mee te spelen en de kans krijgt om dat 
prijsje te winnen. 
De gelden die over blijven komen terecht  in 
de activiteitenpot. 
 
 
De winnende cijfers van deze maand: 
 
                  7—8—28—64--75 
 
 -o-o-o- 
Oud IJzer 
 
Indien u in het bezit bent van oud ijzer en u 
weer daar geen raad mee, dan is hier de 
oplossing!  U belt onderstaande 
telefoonnummers en wij komen het ophalen. 
De opbrengst komt ten goede aan onze 
vereniging. Bellen met: 
 
Jos Hommel  0166 672105 
Leen Oostdijk  06 43770865 
 
 -o-o-o- 
 
 

 
Rijbewijskeuringen 
 
Wanneer? 
Als uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag. Let op: Als u 
tussen de 60 en 65 jaar bent, wordt een nieuw rijbewijs afgegeven 
dat geldig is tot u 75 bent. Bent u ouder dan 65, dan krijgt u een 
rijbewijs dat maximaal vijf jaar geldig is.  
 
Voor info/afspraak: 0118 724999 
 
                                         -o-o-o- 

 

Staatssecretaris Jetta Klijnsma: “Dit zet echt zoden aan de dijk voor 
werknemers die vaak van baan veranderen. Al hun kleine en 
versnipperde pensioentjes kunnen nu worden samengevoegd tot één 
beter pensioen. Dat is van grote waarde.’’ 
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Sponsor 
 

 
 
De website en de uitvoering van de 
Nieuwsbrief wordt verzorgd door: 
 
ABC4U software C.V. 
 
ABC4U software levert software voor Metsel-
/Voeg- en Lijmbedrijven, alsmede voor 
Afbouwbedrijven en Tegelzetbedrijven. 
 
Het ABC4U-basispakket  bestaat uit de 
volgende onderdelen:  
 
- offertesysteem    
- projecten administratie    
- werknemersregistratie    
- urenregistratie      
- facturatie  
- debiteuren administratie    
- crediteuren administratie   
- relatiebeheer     
- projectplanning 
- intern telefoonboek  
- emailfaciliteiten 
- WKA controle via Outlook 
 
Bezoek onze website:  www.abc4u.nl 
 
 -o-o-o- 
 

 
 
Koersballen 
 
Elke dinsdagmiddag is er weer gelegenheid 
om te koersballen in de Vossenkuil. 
Aanvang om 14.00 uur. 
Informatie: 
 
José van Houte  06 51429921 
Lenie Weezenaar  0166672821 
 
 -o-o-o- 
 

 
 

Jubileum-/feestavond 
 
Op zaterdag 4 november 2017 organiseert de vereniging de jaarlijkse 
jubileum-/feestavond. Vanouds natuurlijk het huldigen van de jubilarissen, 
voor deze avond hebben wij gekozen voor een keutjesavond. De avond is 
inclusief 2 x koffie/thee en 2 consumptiebonnen.  
 
Kosten  :  € 10,-- per persoon 
Plaats  : De Vossenkuil 
Aanvang  : 17.00 uur 
Aanmelden : vóór: 11 oktober 2017 17.00 uur 
Aanmelden bij : Leo Hartman 0166672937 
E-mail :  seniorenvosmeer@zeelandnet.nl 
Betaling : direct bij aanmelding 
 
 
  
AANMELDINGSSTROOKJE jubileum-/feestavond 
 
Naam _________________________________________ 
 
Aantal personen ___________ 
 

 

 
 

Even een weetje! 
Een voorbeeld: er wordt een ruit ingegooid, en nu wat te doen als u dit 
overkomt? Bel altijd 0900-8844 Wanneer u geen computer heeft: meldt dit!  
Men gaat ervan uit dat het vanzelfsprekend is dat u die heeft. Wanneer u 
géén auto heeft: meldt dit ook want anders laten ze je gewoon een eind 
rijden om aangifte te doen.  MAAR ALTIJD BELLEN !!!! 
   -o-o-o- 

 

Modeshow 
 
Op 4 oktober a.s. wordt de najaarsmodeshow weer 
georganiseerd. 
 
Plaats  : in de Vossenkuil 
Aanvang : 14.00 uur 
 
Eerste kopje koffie/thee is gratis! Komt allen…… 
 

mailto:seniorenvosmeer@zeelandnet.nl
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Senioren Vereniging Vosmeer e.o. 
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(alleen na de 1e van de maand):  
Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419 
 
Lidmaatschap  
Kosten lidmaatschap: € 30,-- per jaar Voor 
de 2e persoon op hetzelfde adres is de 
jaarcontributie € 24,--.  
 
Ledenadministratie  
Aanmelding nieuwe leden via www. 
svveo.nl of via een inschrijfformulier dat u 
bij één van de bestuursleden kunt 
verkrijgen. 
 
Voor wijzigingen mailen of bellen naar Leen 
Oostdijk tel. 0166 672419 of 
leen50@zeelandnet.nl  
 
Bankgegevens IBAN 
NL 63RBRB 0941502627 t.n.v. 
Seniorenvereniging  e.o.  
 
                        -o-o-o- 

 
Bingo op donderdag 
 
Op dondermiddag 9 november a.s. wordt 
de maandelijkse bingo gehouden, start om 
14.00 uur in de Vossenkuil. 
Entree: € 6,-- inclusief bingokaart, lot- 
nummer, koffie/thee en koek. 
 
          Graag gepast betalen! 
 
                        -o-o-o- 

Van de voorzitter 

VERVANGENDE ZORG OF RESPIJTZORG 
 
Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken aan 
een ander over te dragen. Daardoor kunnen zij de zorg beter 
volhouden. 
 
Waarom Respijtzorg? 
Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en jarenlang voor hun 
naaste .Om dat vol te kunnen houden is het belangrijk om af en toe 
even vrijaf te nemen van de zorg.  
 
Maar dat is alleen mogelijk als zij die zorg op een verantwoordelijke 
manier kunnen overdragen. Respijtzorg biedt die mogelijkheid. Het is 
een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen. 
 
Met de komst van de WMO 2015 heeft de gemeente de 
verantwoordelijkheid gekregen om mantelzorgers goed te 
ondersteunen. Respijtzorg hoort daarbij. 
 
Lees meer over respijtzorg in de mantelzorgkrant voor gemeenten. 
 
Een hartelijk groet aan allen! 
Jos Hommel 
 
                                                         -O-O-O- 
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Tabletcafé 
 
Op 26 oktober en 30 november a.s. is in de Bieb in de Vossenkuil het 
tabletcafé weer geopend. Belangstellenden kunnen hier hun 
tabletkennis verder ontwikkelen. Aanvang: 14.00 uur. 
 
Ook starters zijn van harte welkom. 
 
        -o-o-o- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
  
Cijferspel 
 

 
 
De winnende cijfers van deze maand: 
 
                  12 – 13 – 28 – 32 – 58  
 
Er zijn weer enkele lotnummers vrijgekomen. 
 
 -o-o-o- 
 
Oud IJzer 
 
Indien u in het bezit bent van oud ijzer en u 
weer daar geen raad mee, dan is hier de 
oplossing!  U belt onderstaande 
telefoonnummers en wij komen het ophalen.  
De opbrengst komt ten goede aan onze 
vereniging. Bellen met: 
 
Jos Hommel  0166 672105 
Leen Oostdijk  06 43770865 
 
 -o-o-o- 
 

 
 
De olifant staat op een tafel bij de ingang van 
de zaal in de Vossenkuil. 
 
Het is de bedoeling dat de leden een kleine 
bijdrage storten bij het binnenkomen of het 
weggaan (beide keren mag ook!) 
 
De olifant bevat het potje waar de mensen die 
korte of langere tijd in een ziekenhuis hebben 
doorgebracht een fruitmandje te geven. 
Dit als teken van ondersteuning en sociale  
betrokkenheid. Wij hopen ook dat zij door de 
vitamientjes weer snel de betere kant opgaan. 
Middels een bijdrage in deze OLIFANT 
kunnen de kosten betaald worden. 
 
Kortom: medeleven voor onze medeleden!! 

 
 
Rijbewijskeuringen 
 
Wanneer? 
Als uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag. Let op: Als u 
tussen de 60 en 65 jaar bent, wordt een nieuw rijbewijs afgegeven 
dat geldig is tot u 75 bent. Bent u ouder dan 65, dan krijgt u een 
rijbewijs dat maximaal vijf jaar geldig is.  
 
Voor info/afspraak: 0118 724999  of via: www.regelzorg.nl 
 
                                         -o-o-o- 

 

 
 
 
 
 
 
Sinterklaasbingo 

 
Op 5 december a.s. vindt de jaarlijkse sinterklaasbingo plaats in de 
Vossenkuil. Aanvang: 14.00 uur.  
 
Entree: € 6,-- inclusief bingokaart, lotnummer, koffie/thee en koek en de 
prijzen. 
 
Deze bingo staat onder leiding van Sinterklaas, geassisteerd door de 
Zwarte Pieten. (25 jaar Sint!) 
 
                            Graag gepast betalen! 

 



 
                                    
                      NIEUWSBRIEF 
                  NOVEMBER  2017 
 

Pagina 3 
 
 

 

    

 

Sponsor 
 

 
 
De website en de uitvoering van de 
Nieuwsbrief wordt verzorgd door: 
 
ABC4U software C.V. 
 
ABC4U software levert software voor Metsel-
/Voeg- en Lijmbedrijven, alsmede voor 
Afbouwbedrijven en Tegelzetbedrijven. 
 
Het ABC4U-basispakket  bestaat uit de 
volgende onderdelen:  
 
- offertesysteem    
- projecten administratie    
- werknemersregistratie    
- urenregistratie      
- facturatie  
- debiteuren administratie    
- crediteuren administratie   
- relatiebeheer     
- projectplanning 
- intern telefoonboek  
- emailfaciliteiten 
- WKA controle via Outlook 
 
Bezoek onze website:  www.abc4u.nl 
 
 -o-o-o- 
 

 
 
Koersballen 
 
Elke dinsdagmiddag is er weer gelegenheid 
om te koersballen in de Vossenkuil. 
Aanvang om 14.00 uur. 
Informatie: 
 
José van Houte  06 51429921 
Lenie Weezenaar  0166672821 
 
 -o-o-o- 
 

 
 

Kerstbingo 
 
Op 13 december 2017 organiseert de vereniging een Kerstbingo.  
Vanwege de inkoop van verse producten willen wij graag weten hoeveel leden 
aanwezig zullen zijn op deze bingo.  
 
Aanmelden: 
 
Telefonisch: Leo Hartman  0166672937 
 Email: seniorenvosmeer@zeelandnet.nl 
Schriftelijk: Zie aanmeldingsstrookje, inleveren Leo Hartman. 

Aanmelden vóór: 9 november  2017  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

AANMELDINGSSTROOKJE KERSTBINGO 13 DECEMBER a.s. 
 
Naam _________________________________________ 
 
Aantal personen ___________ 
 

Kerstviering voor ouderen 
 
Op donderdag 14 december a.s. is de jaarlijkse kerstviering voor ouderen. De 
middag begint om 14.30 uur en wordt gehouden in de Vossenkuil. Iedereen 
van 50 jaar en ouder is van harte welkom op deze middag. 
 
Ook dit jaar zullen voorgangers uit de Rooms Katholieke, Hervormde en 
Gereformeerde kerk weer samen de bezinning en de verhalen verzorgen. 
Tijdens de viering zal het orkest “HAA in de maat” , bestaande uit kinderen 
van de 3 basisscholen, optreden. 
 
De middag wordt afgesloten met een maaltijd. De kosten zijn € 17,50 per 
persoon. U kunt zich opgeven op dinsdag 28 november a.s. in de Vossenkuil 
van 13.30 tot 14.30 uur. U kunt dan ook direct betalen! 
 
Indien u geen vervoer heeft graag bij de aanmelding aangeven 
 
Bent u 28 november verhinderd, dan vóór 8 december aanmelden bij: 
  
Mevr. H. Roggeband 0166 672384 hroggeband@hotmail.com 
Dhr. J. van Dijke 0166 672213 liatris@planet.com 
Mevr. M. de Bakker 0166 677626 marjadebakker@hotmail.com 

 

mailto:seniorenvosmeer@zeelandnet.nl
mailto:hroggeband@hotmail.com
mailto:liatris@planet.com
mailto:marjadebakker@hotmail.com
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Bestuur (zie Bewaarboekje) 
   
 

 

Senioren Vereniging Vosmeer e.o. 
Weelhoekstraat 30 
4698 BN  Oud-Vossemeer 
 
Inhoudsopgave 
1  Inhoudsopgave 
1  Van de voorzitter 
2  Cijferspel 
2  De blauwe olifant 
2  Koersbalen 
2  Rijbewijskeuringen 
2  Tabletcafé 
2  Sinterklaasbingo 
3  Spar 
3  Kerstbingo 
3  Kerstviering voor ouderen 
3  Vosmeer Zorgt 
 
Vragen over bezorging nieuwsbrief 
(alleen na de 1e van de maand):  
Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419 
 
Lidmaatschap  
Kosten lidmaatschap: € 30,-- per jaar. Voor 
de 2e persoon op hetzelfde adres is de 
jaarcontributie € 24,--.  
 
Ledenadministratie  
Aanmelding nieuwe leden via www. 
svveo.nl of via een inschrijfformulier dat u 
bij één van de bestuursleden kunt 
verkrijgen. 
 
Voor wijzigingen mailen of bellen naar Leen 
Oostdijk tel. 0166 672419 of 
leen50@zeelandnet.nl  
 
Bankgegevens IBAN 
NL 63RBRB 0941502627 t.n.v. 
Seniorenvereniging  e.o.  
 
                        -o-o-o- 

 
Contributie 2018 
 
In december valt de nota voor de 
contributie 2018 bij u in de bus. Het 
bedrag blijft gelijk aan dat van van 2017. 
 
Wilt u de contributienota voldoen voor 
31 januari 2018. 
 
Op uw medewerking wordt gerekend! 
                        -o-o-o- 
 

Van de voorzitter 

We hebben weer een mooi jaar gehad wat activiteiten betreft.                 
Wat gezondheid betreft, daar kunnen wij maar hopen dat dit goed 
verloopt en verder ligt dit niet in onze handen. Ik heb al eens verteld 
dat wij als bestuur ons stinkende best doen om u met raad en daad 
bij te staan en te vermaken, maar buiten het bestuur zijn er nog velen 
die ons met helpende handen terzijde staan. De partners van de 
bestuursleden denken en doen mee, dit is super want zoals u weet 
als iemand een hobby heeft en de partner staat er niet achter dan 
wordt het een hels karwei om dit voort te zetten. Naast de vaste 
zaken worden er vele activiteiten gevraagd vanuit de gemeente. Wij 
kunnen hier nee opzeggen maar dat is geen optie. Onze leefcultuur 
wijzigt voortdurend, als gevolg van het feit dat van hogerhand steeds 
meer op het bordje van de gemeente komt. Zij moeten vrijwilligers 
werven om hen te helpen, om - met het verkregen budget - rond te 
zien komen.                                           
Voorheen kon je met een bingo en zo af en toe een reisje moeiteloos  
“mee varen”, maar dat gaat nu niet meer en als bestuur hebben wij 
hier geen vrede mee. Wij willen er voor u zijn, wij willen met de tijd 
mee gaan. Stilstand is achteruitgang en dat willen wij niet.                      
Met al deze veranderingen mee gaan kost best veel energie en tijd. 
Ik wil langs deze weg dan ook mijn collega-bestuursleden bedanken 
voor hun begrip en inzet.          
 
Zoals u weet hebben wij ook het zorgloket “VOSMEER ZORGT” en 
de “BUURTBEMIDDELING” opgepakt. Gerealiseerd op iedere 2e 
dinsdagmorgen van de maand in de Vossenkuil. Dit doen we om 
onze mensen de leefbaarheid te geven waar zij recht op hebben. Dit 
is een service waarbij onze leden Henny Pons en Willy de Kreek ons  
terzijde staan, tevens is hier altijd de WMO ambtenaar Marianne de 
Bruin bij aanwezig die direct antwoord kan geven op uw vragen of 
anders korte lijnen heeft naar de gemeente wat uitstekend werkt.  
Wat denkt u van onze website en de site op facebook.  
 
En voor de leden die geen computer hebben: géén probleem. U krijgt 
dezelfde informatie als de andere leden. Daarom hebben wij een 
boekje gemaakt waarin alle informatie voor u is gebundeld en waar u 
altijd op kunt terugvallen. Binnenkort krijgt u het “Bewaarboekje” in 
de bus.  
 
Ook de sponsoren, de mensen die oud ijzer voor ons bewaren, het         
premieplan en de gemeente die de nieuwe activiteiten die wij 
oppakken financieel ondersteunen willen we bedanken. Al deze 
factoren spelen mee bij de wens om volgend jaar u weer een mooi 
jaar met activiteiten te kunnen presenteren.                                             
 
Wethouder Kees van Dis zei het op de keutjesavond, het bestuur is 
de kartrekker maar de leden zijn onze wielen en zonder wielen kun je 
trekken tot je een ons weegt maar er zal weinig bewegen. 
Het bestuur wenst u een goede jaarwisseling en een heel gezond 
2018 en wij hopen nog lang van uw wielen gebruik te mogen maken. 
Namens het bestuur,                                                                                 
Jos Hommel 
voorzitter 
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Tabletcafé 
 
Op 30 november a.s. is in de Bieb in de Vossenkuil het tabletcafé 
weer geopend. Belangstellenden kunnen hier hun tabletkennis verder 
ontwikkelen. Aanvang: 13.00 uur. 
 
Ook starters zijn van harte welkom. 
 
        -o-o-o- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
  
Cijferspel 
 

 
 
De winnende cijfers van deze maand: 
 
                 19 – 22 – 38 – 63 – 75  
 
Er zijn weer enkele lotnummers vrijgekomen. 
 
Gerrit de Gast zal bij de Kerstbingo op 13 
december a.s. de jaarlijkse betaling van het 
cijferspel op halen. Wilt u daar a.u.b. rekening 
mee houden? Namens Gerrit: bedankt! 
 -o-o-o- 
 

 
 
De olifant staat op een tafel bij de ingang van 
de zaal in de Vossenkuil. 
 
Het is de bedoeling dat de leden een kleine 
bijdrage storten bij het binnenkomen of het 
weggaan (beide keren mag ook!) De olifant 
bevat het potje waar de mensen die korte of 
langere tijd in een ziekenhuis hebben 
doorgebracht een fruitmandje te geven. 
 -o-o-o- 
 

 
 
Koersballen 
 
Elke dinsdagmiddag is er weer gelegenheid 
om te koersballen in de Vossenkuil. 
Aanvang om 14.00 uur. 
Informatie: 
 
José van Houte  06 51429921 
Lenie Weezenaar  0166672821 
 -o-o-o- 
 

 
 
Rijbewijskeuringen 
 
Wanneer? 
Als uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag. Let op: Als u 
tussen de 60 en 65 jaar bent, wordt een nieuw rijbewijs afgegeven 
dat geldig is tot u 75 bent. Bent u ouder dan 65, dan krijgt u een 
rijbewijs dat maximaal vijf jaar geldig is.  
 
Voor info/afspraak: 0118 724999  of via: www.regelzorg.nl 
 
                                         -o-o-o- 

 

 

 
 
 
 
 
Sinterklaasbingo 

 
Op 5 december a.s. vindt de jaarlijkse sinterklaasbingo plaats in de 
Vossenkuil. Aanvang: 14.00 uur.  
 
Entree: € 6,-- inclusief bingokaart, lotnummer, koffie/thee en koek en de 
prijzen. 
 
Deze bingo staat onder leiding van Sinterklaas, geassisteerd door de 
Zwarte Pieten. (25 jaar Sint!) 
 
                            Graag gepast betalen!  
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SPAR Oud-Vossemeer gaat verbouwen. 
 
Zoals u hebt kunnen zien is de buitenkant 
van onze winkel al veranderd van uitstraling. 
Nu komt het moment dat wij de binnenkant 
van onze winkel gaan verbouwen. Dit gaat 
gebeuren aan het begin van het nieuwe jaar.  
 
Op zaterdag 30 december 2017 om 17: 00 
gaat onze winkel 2 weken dicht. In deze twee 
weken gaat de hele winkel leeg en komt er 
een super moderne winkel voor het dagelijks 
gemak voor terug. Op dinsdag 16 januari 
2018 gaat de nieuwe SPAR dan weer open.  
 

Graag willen wij alle leden uitnodigen 
voor de openingsreceptie op maandag 

15 januari 2018 om 19:00 uur. 

 
Waar we onder het genot van een hapje en 
een drankje de schitterende vernieuwde 
SPAR kunnen bekijken.  
Nu hoor ik de iedereen al denken ”hoe moet 
het dan met de boodschappen” 
 
Met Vosmeer Zorgt en onze collega SPAR 
ondernemers zijn we in overleg of het 
mogelijk is om gedurende de verbouwing 
toch boodschappen te kunnen doen bij de 
collega SPAR winkels. Hoe we dit gaan 
regelen, wordt de komende weken duidelijk.  
 
Maar voor het zover is gaan we eerst nog de  
decembermaand vieren. Een maand die vol 
staat van feestdagen en samenzijn. Hou de 
brievenbus in de gaten want komende 
weken verschijnen daarin onze folders met 
de aanbiedingen voor de kerst en informatie 
over de verbouwing en openings-
aanbiedingen. 
 
Janet en Paul van Wijnen willen iedereen 
een gezellige decembermaand wensen. 

 
 -o-o-o- 
 

 
 

Kerstbingo 
 
Op 13 december 2017 organiseert de vereniging een Kerstbingo.  
De Bingo vindt plaats in de Vossenkuil. Aanvang: 14.00 uur 
 
Entree: € 6,00 per persoon, inclusief koffie/thee, hapje en drankje, lotnummer 
en leuke kerstprijzen. Gelieve gepast betalen. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Kerstviering voor ouderen 
 
Op donderdag 14 december a.s. is de jaarlijkse kerstviering voor ouderen. De 
middag begint om 14.30 uur en wordt gehouden in de Vossenkuil. Iedereen 
van 50 jaar en ouder is van harte welkom op deze middag. 
 
Ook dit jaar zullen voorgangers uit de Rooms Katholieke, Hervormde en 
Gereformeerde kerk weer samen de bezinning en de verhalen verzorgen. 
Tijdens de viering zal het orkest “HAA in de maat” , bestaande uit kinderen 
van de 3 basisscholen, optreden. 
 
De middag wordt afgesloten met een maaltijd. De kosten zijn € 17,50 per 
persoon. U kunt zich opgeven op dinsdag 28 november a.s. in de 
Vossenkuil van 13.30 tot 14.30 uur. U kunt dan ook direct betalen! 
 
Indien u geen vervoer heeft graag bij de aanmelding aangeven 
 
Bent u 28 november verhinderd, dan vóór 8 december aanmelden bij: 
  
Mevr. H. Roggeband 0166 672384 hroggeband@hotmail.com 
Dhr. J. van Dijke 0166 672213 liatris@planet.com 
Mevr. M. de Bakker 0166 677626 marjadebakker@hotmail.com 

 

 
 
Vosmeer Zorgt 
U kunt elke 2e dinsdag van de maand terecht in de Bieb (De 
Vossenkuil). Van 10.00 tot 12.00 uur. U leest er meer over in het 
Bewaarboekje. Maak er gebruik van! 

mailto:hroggeband@hotmail.com
mailto:liatris@planet.com
mailto:marjadebakker@hotmail.com
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Senioren Vereniging Vosmeer e.o. 
Weelhoekstraat 30 
4698 BN  Oud-Vossemeer 
 
Inhoudsopgave 
1  Bestuur 
1  Inhoudsopgave 
1  Van de voorzitter 
1 Koersballen 
1  Rijbewijskeuring 
1  Bingo   
1 Toneelvereniging St. Joseph 
1 Oud IJzer 
1  Bewaarboekje 
1 Verbouwing Spar 
1 Cijferspel 
 
Vragen over bezorging nieuwsbrief 
(alleen na de 1e van de maand):  
Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419 
 
 

 
 
Bingo 
Op woensdagmiddag 10 januari a.s. wordt 
de maandelijkse bingo gehouden, start 
om 14.00 uur in de Vossenkuil. 
Entree: € 6,-- inclusief bingokaart, 
lotnummer, koffie/thee en koek. 

 
                         -o-o-o- 
Bewaarboekje 
Wanneer u géén Bewaarboekje in de 
brievenbus ontvangen heeft  wilt u dit dan 
aan één van de bestuursleden melden.  
Er zal dan een boekje bij u bezorgd 
worden.                        
                          -o-o-o- 
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 één van onder-
staande telefoonnummers en wij komen 
het ophalen, opbrengt voor de vereniging! 
 
Jos Hommel  0166 672105 
Leen Oostdijk  06 43770865 
 
                          -o-o-o- 
Cijferspel 
De winnende getallen zijn deze maand: 
 
                  32 – 41 – 57 – 60 – 75 
 
                          -o-o-o- 
 

Bestuur 
Voor de bestuurssamenstelling verwijzen wij naar het Bewaarboekje 
(pagina 9). 
 
Van de voorzitter 
Voor het voorwoord verwijzen wij deze keer naar het Bewaarboekje 
(pagina 7). 
 
Koersballen 

Voor informatie: zie het Bewaarboekje (pagina 33) 
 
Rijbewijskeuringen: 
Voor informatie: zie het Bewaarboekje (pagina 21) of: 
www.regelzorg.nl 
 
Toneelvereniging Sint Joseph 

 

  Op 13 januari a.s. zijn wij als Seniorenvereniging Vosmeer 
e.o. uitgenodigd om de jaarlijkse uitvoering van de 
toneelvereniging Sint Joseph bij te wonen. Er wordt de klucht 
opgevoerd: “Geruchten” 
Aanvang: 14.00 uur in de Vossenkuil. 
 
                          -o-o-o- 

Verbouwing SPAR    
Zoals u weet hebben wij een commissie Vosmeer Zorgt. 
Deze commissie heeft contact op genomen met Paul van 
Wijnen van de SPAR. Omdat de SPAR gaat verbouwen 
hebben wij ervoor gezorgd dat u zich niet ongerust hoeft te 
maken over uw boodschappen. 
 
Met medewerking van Schutse Sint Annaland waar wij een 
bus van mogen gebruiken gaan wij met u, wanneer u dat wilt, 
boodschappen doen bij de buren. 
Wij doen dit op 5, 8 en 12 januari en halen u graag op bij de 
Vossenkuil om 11.00 uur, en brengen u weer veilig en wel 
thuis met uw boodschappen, dit geldt ook voor niet-leden! 
Wilt u zich van te voren even opgeven bij: 

Henny Pons (0166) 672952 
Willy de Kreek (0166) 672830 
Jos Hommel (0166) 672105 
 

http://www.regelzorg.nl/
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“Vossepraet” februari 2018
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van de voorzitter

 NEDERLANDSE ZORG DUURSTE EN BESTE VAN EUROPA...............wordt gezegd.

De zorgkosten in Nederland behoren tot de allerhoogste van Europa. Maar we krijgen wel waar voor ons geld. Ook op 

veel verschillende kwaliteitsindicatoren zit Nederland in de top van Europa dat blijkt uit onderzoek van 

www.zorgwijzer.nl.

Per hoofd

De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander geeft jaarlijks 

gemiddeld 5169 euro uit aan zorg. Andere Europeanen bijvoorbeeld de Belgen met 4434 euro de Engelsen met 3572 

euro of de Portugezen met 1904 euro zijn beduidend goedkoper uit. In het Verenigd Koninkrijk een land waar mensen 

gemiddeld meer verdienen dan in Nederland, de zorgkosten per hoofd 31 procent lager uitvallen. Dat komt neer op 

130 euro per maand minder. En ook in onze directe buurlenden Duitsland en België is zorg goedkoper.

Salaris

Alleen een aantal Scandinavische landen, Zwitserland, Monaco en Luxemburg is duurder, maar daar hebben inwo-

ners een veel hoger salaris zodat ze de hogere zorgkosten ook makkelijker kunnen opbrengen.

Kwaliteitsindicatoren

Het onderzoek is gebaseerd op 48 kwaliteitsindicatoren, waaronder informatievoorziening, kwaliteit van ziekenhuis-

zorg ,toegankelijkheid en medicijngebruik.

In de analyses is een maximumscore van 1000 punten te halen. Nederland eindigt als beste met 916 punten, gevolgd 

door Zwitserland 894 punten en Noorwegen 854 punten. Onze buurlanden België en Duitsland scoren met respectie-

velijk 836 punten en 826 punten een stuk minder. Het goedkoopste stelsel in Engeland scoort slechts 736 punten.

Groet Jos

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419

Inhoud

• Van de voorzitter

• Cijferspel

• Rijbewijskeuringen
• Koersballen

• Contributie

• Fietsen

• Jaarvergadering - Bingo (14 februari)

• Stramme vlôôienbal (3 februwoari)

• Paasbrunch + -bingo (14 maart)

• Aanmeldingsstrookje Paasbrunch en -bingo 14 maart

Raadpleeg het bewaarboekje voor de bestuurssamenstelling (pagina 9)



 Koersballen

 Elke dinsdag kunt u koersballen in de Vossenkuil. Aanvang om 14.00 uur.

 Informatie: José van Houte  06 51429921

  Lenie Weezenaar 0166 672821

 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

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

38 - 39 - 51 - 60 - 72

 Contributie

 Wanneer u de contributie nog niet heeft betaald, zou u deze dan vóór 31 januari 2018 willen

 betalen?  Alvast bedankt.

 Fietsen

 Tweewielerservice v.d. Zande biedt de leden van onze vereniging een jaarlijkse onderhoudsbeurt

	 voor	de	fiets	aan	tegen	een	aantrekkelijk	tarief	op	vertoon	van	uw	ledenpas.	Ook	wordt	aan	de
	 fietsclub	t.z.t.	een	gratis	fietskeuring	aangeboden.
 Tweewielerservice v.d. Zande, Kalisbuurt 49-59, 4698CP Oud-Vossemeer.

 Dit is een locatie waar een AED aanwezig is.

 Jaarvergadering - Bingo (14 februari)

 Op woensdag 14 februari wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden.

	 Het	jaar-	en	financiële	verslag	ligt	een	half	uur	voor	aanvang	van	de	vergadering	ter	inzage.
	 Na	afloop	van	de	ledenvergadering	gaan	we	verder	met	de	bingo.
	 De	entree	voor	deze	bingo	is	gratis,	incl.	bingokaart,	koffie/thee,	koek	en	consumptie.
 De ledenvergadering start om 14.00 uur zoals altijd in de Vossenkuil. 

 Stramme vlôôienbal (3 februwoari)

 3 Februari a.s. wordt in de Vossenkuil het Stramme vlôôienbal weer georganiseerd door carnavals-

 vereniging “De vlooientrappers”.

 Het bal begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00/17.30 uur.

 De middag wordt gevuld met live muziek en er zullen acts worden opgevoerd.  Ditmaal zal er geen

 bingo zijn. 

 Paasbrunch + -bingo (14 maart)

 Dit jaar zal de Paasbingo voorafgegaan worden door een brunch in de Vossenkuil.

 Aanvang: 12.00 uur. De kosten voor deze middag bedragen € 10,00  (brunch en bingo).

 I.v.m. de maaltijd is het voor ons belangrijk te weten hoeveel leden hiervan gebruik zullen maken.  

 Daarom verzoeken wij u onderstaand strookje in te leveren (tot 14 februari) bij:  Leo Hartman

Aanmeldingsstrookje Paasbrunch en -bingo 14 maart

Naam........................................................................Aantal personen..............................Afrekenen aan de zaal



“Vossepraet” maart 2018
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van de voorzitter

Beste Leden,

Vanaf Mei geldt een nieuwe privacy wet. AVG ofwel Algemene Verordening Gegevensbescher-

ming. U als lid van onze vereniging hebben wij naar uw naam, geboortedatum, adres, telefoon-

nummer en e-mailadres gevraagd. Deze gegevens hebben wij als bestuur nodig om u van alles 

op de hoogte te houden, of u op uw verjaardag een felicitatie te kunnen geven. Dit geldt ook voor  

nieuwe leden.

U kunt ten alle tijde uw gegevens opvragen en als u het nodig acht deze gegevens wijzigen of laten verwijderen.

Tevens is in de meeste gevallen een bankrekeningnummer bekend al was het maar voor de betaling van de contribu-

tie. Al deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor het bestuurslid dat hiermee te maken heeft. Bij beëindiging van het 

lidmaatschap moeten deze gegevens binnen 2 jaar worden verwijderd.

Met trots verwelkomen we onze nieuwe leden via de website en zijn via facebook de foto’s van de activiteiten te zien. 

Wilt u niet dat foto’s waarop u herkenbaar in beeld bent op het internet worden gepubliceerd, kunt u dit aangeven en 

wordt hier rekening mee gehouden.

Wij hopen u duidelijk op de hoogte te hebben gebracht van de nieuwe AVG regeling.

Als u vragen heeft, dan kunt u daarmee bij de bestuursleden terecht.

Hartelijke groet

Jos Hommel 
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Bestuur

Voorzitter Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl - Algemene Zaken

Secretaris Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl - Nieuwsbrieven / Leden administratie

Penningmeester Leo Hartman, tel. 0166 672937,  nelleo2@zeelandnet.nl - Financiële zaken

Leden Tonnie Oostdijk-Istha, tel. 0166 672419, leenentonnie@gmail.com - Bezorging brieven/Fruitmanden

 Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl -  Cijferspel

 Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536, jancapelle@zeelandnet.nl - Modeshow



 Koersballen

 Elke dinsdag kunt u koersballen in de Vossenkuil. Aanvang om 14.00 uur.

 Informatie: José van Houte  06 51429921

  Lenie Weezenaar 0166 672821

 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

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  63-62-48-36-15

 Paasbrunch + bingo (14 maart)

Op woensdagmiddag 14 Maart onze paasbingo. Ditmaal vooraf gegaan door een paasbrunch. 

Aanvang: 12.00 uur gevolgd door de Paasbingo (14.00 uur). Entree: brunch en bingo € 10,00. 

Opgeven kan tot 1 maart.

Alleen bingo - entree: € 6,00 incl. bingokaart, lotnummer, koffie/thee en de paasprijsjes.                                                       

 Toneelclub Poortvliet (3 Maart)

 Op zaterdag 3 maart a.s. zijn we uitgenodigd bij de ToneelclubPoortvliet. Deze brengt een klucht 

op de planken in 2 bedrijven.

De toegang is gratis met in de pauze een verloting.

De voorstelling is in de Wellevaete te St-Annaland. Aanvang 14.00 uur / zaal open 13.30 uur.

 Toneelvereniging De Rederijkers (10 maart)

Op zaterdag 10 Maart zijn we ook uitgenodigd bij de Toneelvereniging De Rederijkers met de 

voorstelling “Hoezo familie?” De voorstelling vindt plaats in de Vossenkuil om 14.00 uur. Toegang 

is gratis.      

 Nationaal Ouderenfonds - Premieplan (november)
Ook dit jaar is door ons weer een aanvraag voor deelname gedaan bij het Premieplan van het 

Nationaal Ouderenfonds. Deze aanvraag is inmiddels ook al goedgekeurd, Het betreft een avond 

in november 2018.  

De bijdrage van het fonds kan maximaal  € 2.000,00 bedragen. Premieplan wordt mogelijk ge-

maakt door het Nationaal Ouderenfonds samen met Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, 

Fonds 1818 en VSB Fonds. 

 Blauwe olifant
Zoals velen weten staat er bij elke activiteit de blauwe OLIFANT die in 1987 geschonken is door de 

heer Jan Rijstenbil, de toenmalige directeur van de MNS bank. De olifant staat op een tafel bij de 

ingang van de zaal in de Vossenkuil.

Het is de bedoeling dat de leden een kleine bijdrage storten bij het binnenkomen of het weggaan 

(beide keren mag ook!). Deze olifant bevat het potje waaruit de mensen die korte of langere tijd in 

een ziekenhuis hebben doorgebracht een fruitmandje ontvangen. Dit als teken van betrokkenheid 

en sociale ondersteuning. Kortom: medeleven voor onze medeleden!!

 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 onderstaande telefoonnummers en wij komen het ophalen. 

De opbrengst komt ten goede aan onze vereniging.

Bellen met: Jos Hommel  0166 672105

 Leen Oostdijk  06 43770865



“Vossepraet” april 2018
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van de voorzitter

Beste Leden,

Vanaf mei 2018 geldt een nieuwe privacywet: de A.V.G. ofwel Algemene Verordening Gegevens-

bescherming. Via de website zijn foto’s van activiteiten te zien. De kans bestaat dat ook van u 

een foto voorkomt. Wilt u niet dat foto’s waarop u herkenbaar in beeld bent op het internet worden 

gepubliceerd dan kunt u dit aangeven en wordt hier rekening mee gehouden. 

Om veel onnodig werk voor de webmaster te voorkomen hebben wij de volgende procedure ontwikkeld.

1. alle fotoalbums en/of reportages zijn alleen toegankelijk voor leden van de vereniging;

2. om dit te bereiken worden de fotoalbums en/of de reportages voorzien van een wachtwoord;

3. wanneer u de inloggegevens wilt krijgen dient u dit te melden bij de secretaris via de e-mail;

4. door het aanvragen van de inloggegevens geeft u toestemming om foto’s van u te publiceren;

5. mocht u, desondanks, toch uw foto(‘s) willen laten verwijderen dan stuurt u dat verzoek aan de webmaster (email 

wm@svveo.nl);

6. uiteraard dient u duidelijk aan te geven welke foto(‘s) verwijderd moet(en) worden;

7. de webmaster zal de, door u opgegeven, foto(‘s) verwijderen;

Hartelijke groet,

Jos Hommel 

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 
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Voorzitter Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl - Algemene Zaken

Secretaris Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl - Nieuwsbrieven / Leden administratie

Penningmeester Leo Hartman, tel. 0166 672937,  nelleo@zeelandnet.nl - Financiële zaken

Leden Tonnie Oostdijk-Istha, tel. 0166 672419, leenentonnie@gmail.com - Bezorging brieven/Fruitmanden

 Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl -  Cijferspel

 Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536, jancapelle@zeelandnet.nl - Modeshow
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 Koersballen

 Elke dinsdag kunt u koersballen in de Vossenkuil. Aanvang om 14.00 uur.

 Informatie: José van Houte  06 51429921

  Lenie Weezenaar 0166 672821

 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

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  51-16-63-31-41

 Koningsbingo (27 april)

Op vrijdagmiddag 27 april 2018 wordt de jaarlijkse koningsbingo gehouden.

Deze start om 14.00 uur in de Vossenkuil. 

Entree: € 6,-- inclusief bingokaart, lotnummer, koffie/thee, oranje traktatie en leuke koningsprijsjes!                                                 

 Modeshow (18 april)

Op woensdag 18 april a.s. wordt de voorjaars modeshow gehouden in de Vossenkuil.

Aanvang: 14.00 uur, kop koffie of thee gratis......

Dus dames, NIET vergeten!

 Rabobank clubkas actie (4 - 16 april)

Van 4 tot 16 april kunt u stemmen voor de Rabo clubkas actie. Tijdens de stemperiode beslissen 

de leden van de Rabobank hoe het totaalbedrag van € 120.000,00 wordt verdeeld. Ieder lid van 

Rabobank Oosterschelde ontvangt via de post vijf stemmen, waarvan zij er twee op dezelfde club 

mogen uitbrengen. Wij houden ons warm aanbevolen en rekenen op uw stem.

Stem op de SVV eo, alvast bedankt hiervoor.

 Blauwe olifant

De olifant staat op een tafel bij de ingang van de zaal in de Vossenkuil. Het is de bedoeling dat 

de leden een kleine bijdrage storten bij het binnenkomen of het weggaan (beide keren mag ook!). 
Deze olifant bevat het potje waaruit de mensen die korte of langere tijd in een ziekenhuis hebben 

doorgebracht een fruitmandje ontvangen. Kortom: medeleven voor onze medeleden!!

 Oud ijzer/Bedankt
Langs deze weg willen we de volgende personen bedanken voor  hun stevige bijdrage wat betreft 

oud ijzer: Rene Hommel, Rinus Manneke, Wim Nieuwenhuize en Gert-Jan Boudeling. Tevens 

bedanken we eenieder die hoe klein dan ook een bijdrage geleverd heeft aan de oud ijzer aktie.  

En ............. we houden ons nog steeds aanbevolen voor oud ijzer.                                                                     

Bellen met: Jos Hommel  0166 672105      Leen Oostdijk  06 43770865

 Bingo (11 april)

Op woensdagmiddag 11 april 2018 wordt de maandelijkse bingo gehouden.

Deze start om 14.00 uur in de Vossenkuil. 

Entree: € 6,-- inclusief bingokaart, lotnummer, koffie/thee en koek en prijsjes.          
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 Jaarlijks uitstapje (15 mei)

Op dinsdag 15 mei 2018 organiseren we ons

jaarlijks uitstapje.

We starten ons uitstapje om 9.00 uur met koffie/thee en bolus bij Huis van Roosevelt.                                                                                                           

Om 10.00 uur stappen we in de bus (pompstation Patrijzenweg).

Deze brengt ons naar Leerdam. Daar aangekomen stappen we op de boot om een rondvaart te 

maken op de Linge. Op de boot zal ook de lunch worden geserveerd.

Rond 14.00 uur arriveren we bij de glasfabriek in Leerdam waar we een rondleiding in de glasfa-

briek krijgen. Ook kunt u de glaswinkel bekijken en is er gelegenheid om wat te nuttigen.                              

Om ongeveer 16.00 uur stappen we weer in de bus om op weg te gaan naar Ossendrecht, waar 

we zullen dineren in restaurant Non Plus Ultra.

Rond 20.00 uur zijn we weer terug in Oud-Vossemeer.(pompstation Patrijzenweg).

Voor dit uitstapje is een lage prijs voor u gerealiseerd namelijk: € 50,00 p.p.  (vol=vol)

Dit bedrag moet vooruit betaald worden in verband met het feit dat er een voorschot aan de  

busondernemer moet worden betaald.

Gelieve betalen bij Leo Hartman vóór of op 11 april 2018 (bij de bingo), Eerder mag natuurlijk ook.

Voor inl. over betalingen: Leo Hartman  telefoonnummer: 0166 672937

Onderstaand strookje bij deelname inleveren bij: Leo Hartman

   

.............................................................................................................................................................

Deelname Jaarlijks uitstapje dinsdag 15 mei 2018

Naam:..................................................................................................................................................

Aantal personen: .........................

 Lid worden

Kosten lidmaatschap: € 30,-- per jaar

Voor de 2e persoon op hetzelfde adres is de jaarcontributie € 24,--.

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.
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“Vossepraet” mei 2018
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van de voorzitter

 U wordt van harte uitgenodigd om op dinsdag 29 mei a.s. het Alzheimer Cafe te bezoeken.

 Het programma begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.

 Locatie: Dorpshuis “De Vossenkuil”, Bou Kooimanstraat 48, 4698AM Oud-Vossemeer

 Spreekster: Tineke van Sleen

 Thema: Vrijheid en veiligheid bij dementie.

Bij dementie komen vrijheid en veiligheid vaak onder druk te staan. Naarmate de ziekte vordert, nemen de dilemma’s 

in de zorg voor mensen met dementie toe. Vaak onbedoeld met vrijheidsbeperking tot gevolg. Er zijn veel vormen van 

vrijheidsbeperking en onvrijwillige zorg. Zowel in het verpleeghuis als ook zeker in de thuissituatie. Kan dat minder??  

Wat als iemand dreigt te vallen of te verdwalen? Of zich niet wil (laten) verzorgen? Of de hele nacht onrustig is? Zijn 

er dan manieren om goede zorg te verlenen en iemand zoveel mogelijk (bewegings) vrijheid en zelfbeschikking te 

laten behouden? Tineke van Sleen gaat, met behulp van concrete voorbeelden, de dialoog met u aan om te onder-

zoeken wat de mogelijkheden zijn.

Het Alzheimer Cafe wordt georganiseerd door De Alzheimer Werkgroep Tholen. Henny Pons, Jacqueline Heijboer en 

Anja van Damme:  0166-663665. De toegang is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig.

Deze bijeenkomst wordt zeer aanbevolen door het bestuur van SVV.e.o.

Jos Hommel 

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 
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Voorzitter Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl - Algemene Zaken

Secretaris Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl - Nieuwsbrieven / Leden administratie

Penningmeester Leo Hartman, tel. 0166 672937,  nelleo@zeelandnet.nl - Financiële zaken

Leden Tonnie Oostdijk-Istha, tel. 0166 672419, leenentonnie@gmail.com - Bezorging brieven/Fruitmanden

 Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl -  Cijferspel

 Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536, jancapelle@zeelandnet.nl - Modeshow



 Koersballen

 Elke dinsdag kunt u koersballen in de Vossenkuil. Aanvang om 14.00 uur.

 Informatie: José van Houte  06 51429921

  Lenie Weezenaar 0166 672821

 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

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  16-22-49-64-70

 Zorgloket

Elke 2e dinsdagmorgen van de maand is het Zorgloket van 10.00 tot 12.00 uur in de Vossenkuil 

voor u geopend. De medewerkers van Vosmeer Zorgt zitten voor u klaar om evtuele vragen en 

problemen voor u op te lossen. Maak er gebruik van indien nodig.

 Jaarlijks uitstapje (15 mei)

In verband met de planning verzoeken wij iedereen, die zich hiervoor heeft aangemeld, om 09.00 

uur aanwezig te zijn bij / in het Huys van Roosevelt voor de koffie/thee met bolus.

 FIETSEN (v.a. 2 mei)

Op woensdag 2 mei a..s. willen wij de fietsclub weer starten, Vertrek zoals voorheen vanuit de Vos-

senkuil rond 13.30 uur. De route is ongeveer 25-30 km met een tussenstop voor een versnapering. 

Dit als het weer het toelaat.

 Blauwe olifant

De olifant staat op een tafel bij de ingang van de zaal in de Vossenkuil. Het is de bedoeling dat 

de leden een kleine bijdrage storten bij het binnenkomen of het weggaan (beide keren mag ook!). 

Deze olifant bevat het potje van waaruit de mensen, die korte of langere tijd in een ziekenhuis heb-

ben doorgebracht, een fruitmandje ontvangen. Kortom: medeleven voor onze medeleden!!

 Oud ijzer
 Bent u in het bezit bent van oud ijzer en u weet daar geen raad mee? Dan is hier de oplossing!    

 U belt één van onderstaande telefoonnummers en wij komen het graag ophalen. 

De opbrengst komt ten goede aan onze vereniging.

Bellen met: Jos Hommel  0166 672105

 Leen Oostdijk  06 43770865

 Bingo (9 mei)

 Op woensdagmiddag 9 mei 2018 wordt de maandelijkse bingo gehouden.

Deze start om 14.00 uur in de Vossenkuil. 

Entree: € 6,-- inclusief bingokaart, lotnummer, koffie/thee en koek en prijsjes.          



“Vossepraet” juni 2018
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van de voorzitter
De eer en plicht van pensioenfondsen de pensioengerechtigden te wijzen op de mogelijkheid lid te 
worden van de vereniging van pensioengerechtigden. 
Als gevolg van onlangs verscherpte privacy maatregelen kan het voorkomen dat pensioenfondsen 
menen dat het niet toegestaan is de gelieerde vereniging van pensioengerechtigden behulpzaam 
te zijn bij het werven van nieuwe leden. 

Het is inderdaad zo dat het pensioenfondsen niet is toegestaan de namen en adressen van de nieuw gepensioneer-
den te verstrekken aan andere instanties en voor andere doeleinden dan aan wie en waarvoor de gegevens verstrekt 
zijn. 

Echter, in artikel 115h van de Pensioenwet staat het volgende geformuleerd: 
“Een pensioenfonds is gehouden om op verzoek van werknemers of een werknemersvereniging mee te werken 
aan de verstrekking van informatie aan de werknemers van het fonds over het voornemen tot oprichting, of over het 
bestaan, van een werknemersvereniging. Een pensioenfonds is tevens gehouden om op verzoek van pensioenge-
rechtigden of een vereniging van pensioengerechtigden mee te werken aan de verstrekking van informatie aan de 
pensioengerechtigden van het fonds over het voornemen tot oprichting, of over het bestaan, van een vereniging van 
pensioengerechtigden.” 
De meeste pensioenfondsen zijn dan ook bereid om de nieuw gepensioneerden in de briefwisseling bij pensionering, 
dan wel in publicaties aan alle reeds gepensioneerden, te wijzen op het bestaan van de vereniging van pensioenge-
rechtigden met daarbij behorende contactgegevens. Sommige pensioenfondsen wijzen er dan tevens op hoe belang-
rijk het is lid te worden van zo’n vereniging, wetende dat eenzaamheid veel voorkomt bij ouderen. 
Veel pensioenfondsen zijn er ook van overtuigd dat een goede relatie tussen pensioenfonds en vereniging van pen-
sioengerechtigden van groot belang is. Een goed contact tussen pensioenfonds en vereniging van pensioengerech-
tigden kan leiden tot een wederzijdse win-win situatie. Er zijn pensioenfondsen, die de leden van hun vereniging van 

pensioengerechtigden zien en behandelen als hun ambassadeurs. 

Hartelijke groet,

Jos Hommel 

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 
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AVG Wet
Binnenkort valt er een formulier bij u in de bus i.v.m. de nieuwe privacywet. Wij vragen u de punten aan te kruisen en 

voorzien van uw gegevens en handtekening dit formulier in te leveren bij:

Leen Oostdijk     Weelhoekstraat 30        06 43770865

Jos Hommel       Raadhuisstraat 38         0166 672105

Leo Hartman      Pr. Mauritsstraat 3         0166 672937                                   Alvast bedankt  voor uw medewerking.



 Koersballen

 Elke dinsdag kunt u koersballen in de Vossenkuil. Aanvang om 14.00 uur.

 Informatie: José van Houte  06 51429921

  Lenie Weezenaar 0166 672821

 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

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  15-29-49-70-72

 Zorgloket

Elke 2e dinsdagmorgen van de maand is het Zorgloket van 10.00 tot 12.00 uur in de Vossenkuil 
voor u geopend. De medewerkers van Vosmeer Zorgt zitten voor u klaar om eventuele vragen en 
problemen voor u op te lossen. Maak er gebruik van indien nodig.

 Alzheimercafé (29 mei)

U wordt van harte uitgenodigd op dinsdag 29 mei a.s. het Alzheimercafe te bezoeken.                                                                                          
Het programma begint om 19.30 tot 21.30 uur.
Locatie:    Dorpshuis de Vossenkuil Bou Kooimanstraat 48, 4698AM Oud-Vossemeer
De toegang is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig.
Zeer aanbevolen door het bestuur van SVVe.o

 Fietsen

Elke woensdagmiddag (behalve op de woensdag bingomiddag) komen de fietsen van stal voor de 
fietsrit. Deze start bij de Vossenkuil en wel om 13.30 uur. 
De route is ongeveer 25-30 km met een pitstop voor een versnapering.
Dit als het weer dit toelaat.

 Grote zomerbingo (11 juli)

Op woensdagmiddag 11 juli 2018 organiseren we een Zomerbingo. Dit houdt in dat de prijzen wat 
groter zijn. Na afloop een patatmiddag met vooraf een soepje en als laatste een toetje.

Entree: € 10,- incl.bingokaart, lotnummer, koffie/thee, koek, prijzen en de patatmiddag (soep, patat 
met snack en toetje). Onderstaand strookje voor deelname, inleveren bij Leo.

 Bingo (13 juni)

Op woensdagmiddag 13 juni 2018 wordt de maandelijkse bingo gehouden.

Deze start om 14.00 uur in de Vossenkuil. 

Entree: € 6,-- inclusief bingokaart, lotnummer, koffie/thee en koek en prijzen.

.............................................................................................................................................................

Deelname Zomerbingo 11 juli 2018

Inleveren tot 13 juni 2018 (bingomiddag) bij Leo Hartman.  0166-672937

Naam:..................................................................................................................................................

Aantal personen: .........................



“Vossepraet” juli 2018
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van de voorzitter

Wijkverpleging

Toen voor de verbetering van de verpleeghuiszorg een budgetverhoging werd gegeven van € 2 
miljard (400 miljoen in 2018, ieder jaar stijgend met 400 miljoen!), hebben wij direct de minister 
laten weten dat wij dat erg veel vonden. We hebben voorgesteld dat een gedeelte van deze verho-
ging zou worden gebruikt voor verhoging van het budget ten behoeve van de wijkverpleging.

Dat was politiek echter niet mogelijk. Wij zijn er dan ook verheugd over dat donderdag de minister heeft aangekondigd 
dat van 2019 t/m 2022 ieder jaar 110 miljoen euro extra zal worden besteed aan de wijkverpleging (dat loopt via de 
zorgverzekeraars!). Het is wel een druppel op een gloeiende plaat gezien het beleid dat ouderen langer thuis moeten 
blijven wonen (en wellicht een wijkverpleegster nodig hebben!). Het zal ook wel verwerkt worden in de te betalen pre-
mies dus laten wij ons nog niet blij maken maar het is het begin zullen we maar denken. Er is al jaren een financieel 
overschot op de zorg bij onze gemeente laten we hopen, dat zij die hiervoor verantwoordelijk zijn het nu op de plaats 
laten komen waar het hoort.

Allen weer alle goeds
Jos Hommel

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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Bestuur

Voorzitter Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl - Algemene Zaken

Secretaris Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl - Nieuwsbrieven / Leden administratie

Penningmeester Leo Hartman, tel. 0166 672937,  nelleo@zeelandnet.nl - Financiële zaken

Leden Tonnie Oostdijk-Istha, tel. 0166 672419, leenentonnie@gmail.com - Bezorging brieven/Fruitmanden

 Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl -  Cijferspel

 Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536, jancapelle@zeelandnet.nl - Modeshow



 Koersballen

 Elke dinsdag kunt u koersballen in de Vossenkuil. Aanvang om 14.00 uur.

 Informatie: José van Houte  06 51429921

  Lenie Weezenaar 0166 672821

 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

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  19-21-23-27-43

 Zorgloket

Elke 2e dinsdagmorgen van de maand is het Zorgloket van 10.00 tot 12.00 uur in de Vossenkuil 
voor u geopend.
De medewerkers van Vosmeer Zorgt zitten klaar om eventuele vragen te beantwoorden en proble-
men voor u op te lossen. Maak er gebruik van indien nodig.

 Fietsen

Elke woensdagmiddag (behalve op de woensdag bingomiddag) komen de fietsen van stal voor de 
fietsrit. Deze start bij de Vossenkuil en wel om 13.30 uur. 
De route is ongeveer 25-30 km met een pitstop voor een versnapering.
Dit als het weer dit toelaat.

 Grote zomerbingo (11 juli)

De maandelijkse bingomiddag vindt plaats op woensdag 11 juli a.s. Ditmaal met aansluitend een 
patatmiddag voor degenen die zich daarvoor opgegeven hebben.
Entree bingo en patatmiddag € 10,00 incl. bingokaart, lotnummer, koffie/thee, patat (snack), 1 con-
sumptie en de zomerprijzen.  Alleen bingo: € 6,00

 Kapsalon de Vossenstaart (correctie bewaarboekje pag. 15)

In tegenstelling tot wat er in het bewaarboekje wordt vermeld met betrekking tot korting bij kapsa-
lon de Vossenstaart, is dit niet van toepassing.

Wel is kapsalon de Vossenstaart een van onze vaste sponsors.

 Blauwe olifant

De olifant staat op een tafel bij de ingang van de zaal in de Vossenkuil. Het is de bedoeling dat 

de leden een kleine bijdrage storten bij het binnenkomen of het weggaan (beide keren mag ook!). 

Deze olifant bevat het potje van waaruit de mensen, die korte of langere tijd in een ziekenhuis heb-

ben doorgebracht, een fruitmandje ontvangen. Kortom: medeleven voor onze medeleden!!

 Oud ijzer
 Bent u in het bezit bent van oud ijzer en u weet daar geen raad mee? Dan is hier de oplossing!    

 U belt één van onderstaande telefoonnummers en wij komen het graag ophalen. 

De opbrengst komt ten goede aan onze vereniging.

Bellen met: Jos Hommel  0166 672105

 Leen Oostdijk  06 43770865



“Vossepraet” Augustus 2018
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van de voorzitter
EVEN ZO MAAR EEN PRAATJE

Wij, als bestuur, doen super ons best om iedereen te vermaken op welke manier dan ook, voor elk 

wat wils. Als je beter ter been bent, dan kun je als je wilt aan meerdere activiteiten meedoen. Voor 

de een is het leuk om een middag bij elkaar te zijn, voor de ander is het belangrijk om te bewegen 

en voor weer een ander is het belangrijk om steun te vinden via het zorgloket Vosmeer Zorgt.                                                                                                                                   

Vele complimenten krijgen we als bestuur, wat ons de motivatie geeft om te blijven investeren 

in activiteiten. Als voorbeeld: Van een van onze jongere senioren: Het is toch super om samen met je ouders en/of      

andere familieleden activiteiten als een stamppotavond of een keutjesavond te mogen doen! Dan hoor je ook breed 

wat er leeft.                                 

Het stimuleringsfonds en het premieplan hebben ons hier een financiële ondersteuning voor gegeven, waar wij als 
vereniging ook heel blij mee zijn. Dit houdt echter wel in dat de aanvraag die is gedaan, op een manier moet worden 

ingevuld waar deze voor is bedoeld. Toch wil ik namens het bestuur duidelijk maken dat we tegenover deze fondsen 

geen praktijken gaan invoeren die hier tegenin gaan. Wanneer we dit zouden doen dan verloochenen wij onze vereni-

ging tegenover de fondsen en de leden. Als er iets is, dat we niet willen is dat het wel.

Het komt er op neer, dat wanneer u vragen heeft of inlichtingen wilt, wij u graag te woord willen staan.                                                                                                                       

In een zo mooie vereniging als de onze, staan wij voor het motto SAMEN LEVEN.

Namens het bestuur: 

Jos Hommel

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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Bestuur

Voorzitter Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl - Algemene Zaken

Secretaris Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl - Nieuwsbrieven / Leden administratie

Penningmeester Leo Hartman, tel. 0166 672937,  nelleo@zeelandnet.nl - Financiële zaken

Leden Tonnie Oostdijk-Istha, tel. 0166 672419, leenentonnie@gmail.com - Bezorging brieven/Fruitmanden

 Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl -  Cijferspel

 Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536, jancapelle@zeelandnet.nl - Modeshow



 Koersballen

 Elke dinsdag kunt u koersballen in de Vossenkuil. Aanvang om 14.00 uur.

 Informatie: José van Houte  06 51429921

  Lenie Weezenaar 0166 672821

 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

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  48-62-71-73-74

 Zorgloket

Elke 2e dinsdagmorgen van de maand is het Zorgloket van 10.00 tot 12.00 uur in de Vossenkuil 
voor u geopend.
De medewerkers van Vosmeer Zorgt zitten klaar om eventuele vragen te beantwoorden en zo 
mogelijk problemen voor u op te lossen. Maak er gebruik van indien nodig.

 Fietsen

Elke woensdagmiddag (behalve op de woensdag bingomiddag) komen de fietsen van stal voor de 
fietsrit. Deze start bij de Vossenkuil en wel om 13.30 uur. 
De route is ongeveer 25-30 km met een pitstop voor een versnapering.
Dit als het weer dit toelaat.

 Bingo (22 augustus)

De maandelijkse bingomiddag vindt plaats op woensdag 22 augustus a.s. Later in de maand dan 
normaal, maar ook de Vossenkuil heeft recht op vakantie.

Entree bingo € 6,00 incl. bingokaart, lotnummer, koffie/thee, koek en prijzen.

 Toneelvereniging Sint Joseph (15 september)
 
Op zaterdag 15 september 2018 zijn we uitgenodigd voor de jubileum voorstelling van toneel-
vereniging Sint Joseph. Deze vereniging bestaat dit jaar 100 jaar!

De voorstelling vindt plaats in de Vossenkuil en begint om 14.00 uur.

 Blauwe olifant

De olifant staat op een tafel bij de ingang van de zaal in de Vossenkuil. Het is de bedoeling dat 

de leden een kleine bijdrage storten bij het binnenkomen of het weggaan (beide keren mag ook!). 

Deze olifant bevat het potje van waaruit de mensen, die korte of langere tijd in een ziekenhuis heb-

ben doorgebracht, een fruitmandje ontvangen. Kortom: medeleven voor onze medeleden!!

 Oud ijzer

Bent u in het bezit bent van oud ijzer en u weet daar geen raad mee? Dan is hier de oplossing!    

U belt één van onderstaande telefoonnummers en wij komen het graag ophalen. 

De opbrengst komt ten goede aan onze vereniging.

Bellen met: Jos Hommel  0166 672105   of   Leen Oostdijk  06 43770865
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 Van de voorzitter - Troonrede en Miljoenennota

Hoe ver zijn we tevreden met de uitspraak van de regering in de Troonrede dat ook de koop-

kracht van ouderen omhoog kan. Die koopkracht is de afgelopen vele jaren voor miljoenen 

ouderen tot 10% en meer gedaald door het niet of niet volledig indexeren of zelfs korten van 

de aanvullende pensioenen. Dat schrijnt temeer nu de overheid met belastingverlaging pronkt 

maar tegelijk de lasten voor ouderen voortdurend verhoogde.

De voorziene verhoging van de AOW is uiteraard welkom evenals de in het vooruitzicht gestelde vermindering 

van de inkomstenbelasting maar compenseert de verlagingen niet.

We stellen vast dat de  koopkrachtverbetering vooral een sigaar uit eigen doos is nadat eerder verschillende kostenver-

hogende maatregelen zijn getroffen. Zo werd de BTW verhoging van 19 naar 21 %, een crisismaatregel, nooit terugge-

draaid, blijft de oneerlijke forfaitaire vermogensrendementsbelasting gehandhaafd en wordt de Hillen “wet” afgebouwd. 
Of de nu voor ouderen verwachte koopkrachtverbetering zich inderdaad zal realiseren zal afhangen van de effecten van 
de verhoging van de lage BTW van 6 naar 9% en die van de hogere zorg- en energielasten voor deze groep.

Het kabinet stelt vast dat het huidige pensioenstelsel de verwachtingen steeds minder waar maakt. Dat is echter voor 
een groot deel te wijten aan onder meer strengere rekenregels voor de pensioenfondsen, die de politiek de fondsen 
heeft opgelegd.

Het is ronduit teleurstellend dat het kabinet er nog steeds niet aan toe is aan te geven dat met name ook de ouderenor-
ganisaties mee moeten participeren. Het is niet alleen democratisch de vertegenwoordigers van drie miljoen gepensio-

neerden hierbij te betrekken, het is ook nodig om voldoende draagvlak te krijgen voor een aangepast pensioenstelsel’.
Groeten, Jos Hommel

 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.



 Koersballen

 Elke dinsdag kunt u koersballen in de Vossenkuil. Aanvang om 14.00 uur.

 Informatie: José van Houte  06 51429921
  Lenie Weezenaar 0166 672821

 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

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  17-19-30-68-73

 Zorgloket / Vosmeer Zorgt

Elke 2e dinsdagmorgen van de maand is het Zorgloket van 10.00 tot 12.00 uur in de Vossenkuil 
voor u geopend.
De medewerkers van Vosmeer Zorgt zitten klaar om eventuele vragen te beantwoorden en zo 
mogelijk problemen voor u op te lossen. Maak er gebruik van indien nodig.

 Fietsen

Elke woensdagmiddag (behalve op de woensdag bingomiddag en modeshow) komen de fietsen 
van stal voor de fietsrit. Deze start bij de Vossenkuil en wel om 13.30 uur. 
De route is ongeveer 25-30 km met een pitstop voor een versnapering.
Dit als het weer dit toelaat.

 Bingo (10 oktober)

De maandelijkse bingomiddag vindt plaats op woensdag 10 oktober a.s. 

Entree bingo € 6,00 incl. bingokaart, lotnummer, koffie/thee, koek en prijzen.

 Modeshow (17 oktober)
 
Op woensdagmiddag 17 oktober a.s. organiseren we de jaarlijkse najaars modeshow.
Deze vindt plaats in de Vossenkuil en start om 14.00 uur. 
De modeshow wordt wederom verzorgd door Damesmode Lady’s Club uit Bergen op Zoom. 

Iedereen is welkom.

 Feest- / Beierse avond (24 november)

Op zaterdag 24 november 2018 organiseren we een feestavond met als thema Beieren (Duits-

land-Oostenrijk). Deze avond wordt opgeluisterd door een Beierse kapel en gevolgd door een 

Duits-Oostenrijks buffet. Voor aanvangstijd zie nieuwsbrief november.
Voor deze avond is de entree: € 10,00  incl. koffie/thee, 1 consumptie en het buffet.

Voor deze avond kunt u zich telefonisch opgeven bij Leo Hartman 0166 672937, door het inleveren van onderstaand 
strookje of via seniorenvosmeer@zeelandnet.nl. Opgeven kan tot 10 oktober. Betaling vooraf bij Leo Hartman.

....................................................................................................................................

Deelname Feest- / Beierse avond (24 november)

Naam:.............................................................................................Aantal personen: .........................
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 Van de voorzitter - Verdere uiteg Beierse avond (24 novembember)

Ik heb het al uitgelegd tijdens de bingomiddag, maar wil dit graag ook doen via onze nieuwsbrief.

Nee, beste mensen het wordt echt geen zuippartij en het wordt echt niet de hele avond hoempa- 

hoempapa. 

                              We gaan gewoon beginnen met een bakje koffie en dan treedt er een half uurtje een Beiers orkest 
op. Daarna hebben we weer de bloemen voor onze trouwe leden. Vervolgens kunt u weer een half uurtje meedeinen 

en dat is dan voor heel de middag/avond de muziek.

Hierna staat de foyer vol met lekkernijen. Dus al met al is het lekker eten en samenzijn.

Oh ja, er zijn weer mensen die een tafel hebben gereserveerd. We hebben hierover ook nagedacht; of we dit wel 

moeten doen. Maar beste mensen hoeveel veranderingen hebben we de laatste jaren niet doorgevoerd en zoals we 

horen allemaal tot tevredenheid. We moeten met de tijd mee en niet stil blijven staan anders roesten we vast in het 

heden. Zoals we weten is stilstand achteruitgang en als we iets niet willen dan is het dat.

Wij vonden na het horen van een hoempa,  hoempa avond dat we dit even moesten laten weten. Wij vertrouwen erop 

dat het weer een fantastische avond wordt en zoals jullie weten kunnen jullie op ons vertrouwen.

Tot de Beierse avond en alle goeds.

Het bestuur,

Jos

....................................................................................................................................

Deelname Kerstbingo (12 december) strookje

Naam:.............................................................................................Aantal personen: .........................



 Koersballen

 Elke dinsdag kunt u koersballen in de Vossenkuil. Aanvang om 14.00 uur.

 Informatie: José van Houte  06 51429921

  Lenie Weezenaar 0166 672821

 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

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  11-40-49-60-62
Als u het cijferspel per jaar wilt gaan betalen (graag), dan

kunt u contact opnemen met Gerrit de Gast 0166-672114

 Kerstviering voor ouderen in Oud-Vossemeer (13 december)

Op donderdag 13 december is de jaarlijkse oecumenische Kerstviering voor ouderen.
De middag begint om 14.30 uur. Om financiële redenen vindt deze middag dit jaar plaats in de 
Gereformeerde kerk in de Hofstraat. Iedereen van 50 jaar of ouder is van harte welkom op deze 
middag. Ook dit jaar zullen voorgangers uit de Katholieke, de Hervormde en de Gereformeerde 
kerk weer samen de bezinning en de verhalen verzorgen. Net als voorgaande jaren wordt de mid-
dag afgesloten met een maaltijd. De kosten zijn €15,- per persoon.

U kunt zich telefonisch, per email of persoonlijk opgeven voor zaterdag 1 december bij onderstaande personen.
U kunt uw bijdrage betalen op de dag zelf.

Mevr.H. Roggeband - tel. 0166-672384 - hroggeband@hotmail.com
Dhr. J.Van Dijke - tel. 0166-672213 - liatris@kpnplanet.nl
Mevr. M.de Bakker - tel. 0166-677626 - marja_de_bakker@hotmail.com

 Kerstbingo (12 december)

Op woensdagmiddag 12 december a.s. organiseren we de jaarlijkse Kerstbingo.
Voor de kerstbingo kunt u zich opgeven via het strookje op pagina 1, of via 
seniorenvosmeer@zeelandnet.nl.

Opgeven bij Leo Hartman (0166 672937) vóór 14 november i.v.m. de aanschaf van de prijzen.                                                     

 Bingo (14 november)

De maandelijkse bingomiddag vindt plaats op woensdag 14 novemer a.s. 

Entree bingo € 6,00 incl. bingokaart, lotnummer, koffie/thee, koek en prijzen.

 Sinterklaasbingo (5 december)
 
Op woensdagmiddag 5 december a.s. organiseren we de jaarlijkse Sinterklaasbingo.
Deze vindt plaats in de Vossenkuil en start om 14.00 uur onder leiding van Sint en Piet.

Entree bingo € 6,00 incl. bingokaart, lotnummer, koffie/thee, koek en prijzen.

 Feest- / Beierse avond (24 november)

Op zaterdag 24 november 2018 organiseren we een Beierse avond. Aanvang 17.00 uur. Voor deze 

avond is de entree: € 10,00  incl. koffie/thee, 1 consumptie en het buffet.
U kunt zich voor deze avond (telefonisch) opgeven bij Leo Hartman 0166 672937, of via 

seniorenvosmeer@zeelandnet.nl. Opgeven kan tot 5 november.

Betaling vooraf bij Leo Hartman.
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 Van de voorzitter - GEEF SAMEN LEVEN BETEKENIS

De rechter helpt een handje en haalt de waarde van het leven naar voren.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning en hulp in huis.

De afgelopen jaren is in Nederland al veel discussie geweest over de werkwijze van gemeenten op 

het terrein van huishoudelijke hulp.

Veel gemeenten hanteren als uitgangspunt dat als het huis maar schoon en leefbaar is het voldoende moet zijn. Er 

zijn door individuele hulpvragers die het hier niet mee eens zijn, veelal ondersteund door seniorenorganisaties, proce-

dures gevoerd die hebben geleid tot een vraag aan de Centrale Raad van Beroep om hierover een uitspraak te doen.

Deze uitspraak is op 8 oktober gedaan en op 23 oktober gepubliceerd. Zij vinden dat niet de zorguitvoerder moet be-

palen wat een schoon huis is maar dat de gemeente op basis van “maatwerk”, dus individueel, uren schoonmaakhulp 

moet toekennen. Op basis van een ”ondersteuningsplan” dat met de hulpvrager moet worden besproken, moet de 

gemeente (en dus niet het schoonmaakbedrijf dat een contract met een gemeente heeft gesloten hiervoor!)  schoon-

maakuren per week toekennen. Het schoonmaakbedrijf regelt dan een en ander in overleg met de hulpvrager.

Dit is een belangrijke uitspraak waarop al jaren is gewacht. De gemeente mag dus niet aan de zorgaanbieder over la-

ten te bepalen wat nodig is, zij is zelf verantwoordelijk! En als er klachten over zijn kan men bij de gemeente hierover 

aankloppen.

Mensen die nu nog een zgn. “schoonhuis” beschikking hebben, kunnen zich tot hun gemeente wenden om op basis 

van deze uitspraak een nieuwe beschikking aan te vragen.

Gerechtigheid voor de mensen die zorg of hulp nodig hebben en niet te vergeten voor de mensen die dag en nacht 

klaar staan op de werkvloer.

Jos Hommel

Informatie m.b.t. de bestuursleden vindt u op de website: 

https://www.svveo.nl/over-ons/bestuur/index.html



 Koersballen

 Elke dinsdag kunt u koersballen in de Vossenkuil. Aanvang om 14.00 uur.

 Informatie: José van Houte  06 51429921

  Lenie Weezenaar 0166 672821

 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

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  12-18-38-39-71
Als u het cijferspel per jaar wilt gaan betalen (graag), dan

kunt u contact opnemen met Gerrit de Gast 0166-672114

 Kerstviering voor ouderen in Oud-Vossemeer (13 december)

Op donderdag 13 december is de jaarlijkse oecumenische Kerstviering voor ouderen.
De middag begint om 14.30 uur.  U kunt zich telefonisch, per email of persoonlijk opgeven voor 
zaterdag 1 december bij onderstaande personen. U kunt uw bijdrage betalen op de dag zelf.

Deze kerstviering valt niet onder SVV.e.o.

Mevr.H. Roggeband - tel. 0166-672384 - hroggeband@hotmail.com
Dhr. J.Van Dijke - tel. 0166-672213 - liatris@kpnplanet.nl
Mevr. M.de Bakker - tel. 0166-677626 - marja_de_bakker@hotmail.com

 Kerstbingo (12 december)

Woensdag 12 december organiseren we de kerstbingo. Voor wie zich opgegeven heeft begint 
deze om 14.00 uur en is als vanouds in de Vossenkuil. 

Entree: € 6,00 incl. bingokaart,  lotnummer,  koffie/thee en de kerstprijzen.                                                                                            

 Contributie 2019 - Nieuwjaarswens

Een dezer dagen (of eerder) valt de nota voor de contributie 2019 bij u in de bus. Voor automatisch 
incasseren is bij de bank om advies gevraagd, deze raadt aan om het dit jaar handmatig te doen. 
Volgend jaar wordt dit opnieuw bekeken.

2018 - Voor de laatste maand van het jaar 2018 wensen wij u prettige feestdagen en een gezonde 
afsluiting van het jaar. Wij danken u voor uw steun dit jaar.

2019 - Hopelijk kunnen wij ook in dit nieuwe jaar weer op u rekenen, alvast bedankt hiervoor. Wij 
wensen u geluk en gezondheid toe.

Bestuur SeniorenVerenigingVosmeer.e.o.                                           

 Sinterklaasbingo (5 december)
 
Op woensdagmiddag 5 december a.s. organiseren we de jaarlijkse Sinterklaasbingo.
Deze vindt plaats in de Vossenkuil en start om 14.00 uur onder leiding van Sint en Piet.

Entree bingo € 6,00 incl. bingokaart, lotnummer, koffie/thee, koek en prijzen.

 Zorgloket

Ook in de laatste maand van het jaar staan de vrijwilligers van het zorgloket voor u klaar. 

Dit op de tweede dinsdagmorgen van de maand (11 december) van 10.00 tot 12.00 uur.



“Vossepraet” januari 2019
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van de voorzitter

De beste wensen voor het nieuwe jaar 2019.

Namens het helebestuur S.V.V.e.o.

Honderdduizenden senioren lopen risico geld te laten liggen 

 

230.000 senioren-huishoudens missen mogelijk huur- of zorgtoeslag. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van vijf orga-

nisaties voor senioren en gepensioneerden.  

Lang niet alle senioren die recht hebben op huur- of zorgtoeslag, vragen deze ook daadwerkelijk aan. Eén op de zes 

huishoudens 55+ mist mogelijk huurtoeslag. Eén op de tien 55+-huishoudens laat wellicht zorgtoeslag liggen. Dit blijkt 

uit bestudering van de CBS-cijfers. Het is belangrijke informatie in aanloop naar Prinsjesdag. Onderbenutting van toe-

slagen door seniorhuishoudens heeft namelijk een negatief effect op de koopkracht en zelfstandigheid van ouderen. 
Onderbenutting van zorg- en huurtoeslag bevestigt signalen die ouderen- en gepensioneerdenorganisaties al langer 

krijgen. Het betekent een flinke knauw voor de koopkracht van senioren die, onder meer door uitblijven van pensioen-
indexatie, de laatste jaren al flink onder druk staat. KBO-PCOB, KNVG, NOOM, NVOG en FASv willen daarom dat er 
nader onderzoek wordt gedaan naar de oorzaken van deze onderbenutting. De resultaten daarvan moeten gebruikt 

worden om burgers actiever te gaan wijzen op toeslagmogelijkheden en de gebruiksvriendelijkheid van het toeslagen-

stelsel te vergroten, in het bijzonder als ze de pensioengerechtigde leeftijd naderen. 

Huishoudens met een lager inkomen kunnen aanspraak maken op toeslagen. Toekenning van huur- en zorgtoeslag 

is afhankelijk van inkomen en vermogen. Toekenning gebeurt niet automatisch. Het is nodig om de toeslagen en de 

bijbehorende voorwaarden te kennen, en de toeslag persoonlijk aan te vragen. 

Eén op de zes huishoudens met 55-plussers laat mogelijk huurtoeslag liggen.

Een goede raad;

Laat altijd uw belasting aangifte door de invuller goed nakijken en vraag of u recht heeft op huur- of zorgtoe-

slag.

Allen weer een hartelijke groet.
Jos

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 Koersballen

 Elke dinsdag kunt u koersballen in de Vossenkuil. Aanvang om 14.00 uur.

 Informatie: José van Houte  06 51429921
  Lenie Weezenaar 0166 672821

 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

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  4-7-28-49-55

 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

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 ophalen. 

De opbrengst komt ten goede aan onze vereniging.

Bellen met: Jos Hommel   0166 672105 / 06 18227403  of Leen Oostdijk   06 43770865

 Zorgloket

Ook in de eerste maand van het jaar staan de vrijwilligers van het zorgloket voor u klaar. 

Dit op de tweede dinsdagmorgen van de maand (8 januari) van 10.00 tot 12.00 uur.

 Bingo (9 januari)

De eerste bingomiddag van 2019 vindt plaats op woensdag 9 januari a.s.  Als vanouds in de Vos-
senkuil om 14.00 uur.

Entree bingo € 6,00 incl. bingokaart, lotnummer, koffie/thee, koek en prijzen.

 SPAR aktie

Vanaf 3 januari a.s. is de aktie bij de SPAR er weer met als doel om zoveel mogelijk kassabonne-

tjes bijeen te sparen voor uw vereniging.  De SVV.e.o. heeft daarvoor een bus gereed gezet. Ook 
andere verenigingen staan daar klaar, maar het liefst vinden wij uw bonnentje tereug in onze bus.

 Alvast bedankt.

Bestuur

Voorzitter Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl - Algemene Zaken
Secretaris Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl - Nieuwsbrieven / Leden administratie
Penningmeester Leo Hartman, tel. 0166 672937,  nelleo@zeelandnet.nl - Financiële zaken
Leden Tonnie Oostdijk-Istha, tel. 0166 672419, leenentonnie@gmail.com - Bezorging brieven/Fruitmanden
 Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl -  Cijferspel
 Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536, jancapelle@zeelandnet.nl - Modeshow



“Vossepraet” februari 2019
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van de voorzitter

We zijn op zoek naar mensen die af en toe een rondje willen doen met mensen die hier niet meer 

zelfstandig toe in staat zijn. Als uw buurman/-vrouw bijvoorbeeld een boodschap wil gaan doen en 

hulpbehoevend is, zou het fijn zijn als er iemand is, die helpt om samen dan toch die boodschap te 
kunnen doen.

Dit voortvloeiend uit onze SVV.e.o. samen met het Zorgloket.

Heeft u tijd en die helpende hand vrij voor uw naaste, laat het weten a.u.b.

Jos Hommel 0618227403

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 Contributie

 Wanneer u de contributie nog niet heeft betaald, zou u deze dan vóór 31 januari 2019 willen

 betalen?  Alvast bedankt.

 Zorgloket (12 februari)

Ook in februari staan de vrijwilligers van het zorgloket voor u klaar. 

Dit op de tweede dinsdagmorgen van de maand (12 februari) van 10.00 tot 12.00 uur.

 Fruitmand

Na minimaal 1 nacht in het ziekenhuis ontvangt u van de SVVeo 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                                                                                                                             



 Koersballen

 Elke dinsdag kunt u koersballen in de Vossenkuil. Aanvang om 14.00 uur.

 Informatie: José van Houte  06 51429921

  Lenie Weezenaar 0166 672821

 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

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  1-27-41-49-60

 Jaarvergadering en bingo (13 februari)

Op 13 Februari vindt de jaarvergadering plaats. Deze wordt gevolgd door
3 ronden bingo.                                                  

Deze bingomiddag is gratis. Aanvang 14.00 uur in de Vossenkuil.
Het jaar- en financieel verslag liggen een half uur voor aanvang ter inzage.

 SPAR aktie (uitslag 19 februari)

De aktie bij de SPAR om zoveel mogelijk kassabonnen voor uw vereniging te sparen loopt nog. De 

SVV bus is ook aanwezig samen met andere verenigingen. MAAR het liefst vinden wij uw bonnetje 

in onze bus. Op 19 februari vind de uitslag plaats in de Vossenkuil vanaf 19.30 uur. Met dit geld 

doen de verenigingen nog wat extra’s voor u.  Alvast bedankt.

 Stramme vlôôienbal (23 februwoari)

Op 23 Februari a.s. wordt in de Vossenkuil het Stramme vlôôienbal - speciaal voor senioren - weer 

georganiseerd door carnavalsvereniging “De vlooientrappers”.

 Het bal begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur.

 Toneelvereniging De Rederijkers (26 januari)

26 Januari zaterdagmiddag vindt de uitvoering plaats van de Toneelvereniging De Rederijkers. 

Voor deze voorstelling (Gevaarlijk dubbelspel) zijn we als SVV uitgenodigd. De voorstelling start 

om 14.00 uur in de Vossenkuil.

Entree gratis - consumptie eigen rekening. 

 Toneelclub Poortvliet (9 februari)

 Zaterdag 9 februari geeft Toneelclub Poortvliet haar jaarlijkse uitvoering (De vakantie van mijn 

leven). Hierbij zijn we uitgenodigd. De voorstelling begint om 14.00 uur en wordt gegeven in de 

Wellevaete in St-Annaland. Entree gratis – consumptie eigen rekening.

 Alzheimercafé (28 januari)

Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door de Alzheimer werkgroep Tholen.                                                                                            
Het programma begint op 28 januari om 19.30 tot 21.30 uur.

Locatie: Meulvliet Tholen. U bent van harte welkom. Info: 0166-663665



“Vossepraet” maart 2019
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van de voorzitter - LANGER THUIS

Langer thuis wonen en meer vrijwilligers, allemaal mooi en braaf maar welke partij ondersteunt dit? 

Soms lijkt het wel de omgekeerde wereld, aan de ene kant komt het goed over maar het lijkt wel of 

er altijd een addertje achter zit. 

Voorbeeldje.

Vier jaar geleden kreeg iemand 3 uur voor huishoudelijke hulp. Nu vier jaar later zijn deze mensen veel achteruit ge-

gaan en jawel men krijgt nu nog twee uur.

 De minister had de volgende vraag neergelegd:

“Hoe geven we zo goed mogelijk invulling aan de campagne herwaardering van ouderen? In het regeerakkoord is 

opgenomen dat er een campagne herwaardering van ouderen komt. Hoe zorgen wij ervoor dat niet alleen de kwets-

baarheid van ouderen wordt gezien? Ouderen passen op kleinkinderen, doen vrijwilligerswerk, zetten zich in voor de 

samenleving. Hoe zorgen wij ervoor dat die kant ook wordt gezien? En hoe zorgen wij ervoor dat ouderen (en hun 

omgeving) zich voorbereiden op het ouder worden?”

Groet, Jos Hommel

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 SPAR inzamelingsaktie 2019

Deze aktie heeft voor onze vereniging de eerste plaats opgeleverd.

Het totale bedrag voor onze vereniging heeft een bedrag opgeleverd van € 348,87                                                                                 

HARTELIJK DANK aan ieder die aan deze actie heeft bij gedragen.

 Digitale leden.......Proeverij........

Op www.voordeouderen.nl kunt zien wat er staat te gebeuren in oktober. Dit betreft een fonds waar 

we een bijdrage voor onze activiteiten kunnen aanvragen, mits we zelf ook de helft van het bedrag 

inzamelen. Dit doen we onder andere door het ophalen van oud ijzer (BEDANKT MENSEN) en 

ook het rad bij de bingo telt mee. Op de site kan ook gedoneerd worden.



 Koersballen

 
Elke dinsdag kunt u koersballen in de Vossenkuil. Aanvang om 14.00 uur.

 Informatie: José van Houte  06 51429921

  Lenie Weezenaar 0166 672821

 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: 088 2323300 (nieuw telefoonnummer) of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  6-18-28-70-75

 Paasbrunch en bingo (10 april)

Op woensdag 10 april a.s. de jaarlijkse paasbingo met vooraf een paasbrunch.  Deze start om 
12.00 uur in de Vossenkuil. De bingo start om 14.00 uur dit voor degene die zich niet voor de 
brunch hebben opgegeven. Entree voor brunch en bingo € 10,00  Opgeven voor de brunch bij de 
bingo van 13 maart a.s. of bij Leo Hartman voor 31 maart a.s. 

 Modeshow (27 maart)

Op woensdag 27 maart organiseren we weer de voorjaars modeshow

Deze vindt plaats in de Vossenkuil om 14.00 uur.

 Bingomiddag 13 maart 2019

Op woensdag 13 maart is weer onze maandelijkse bingomiddag.

Deze begint om 14.00 uur in de Vossenkuil.

Entree: € 6,- incl. bingokaart, lotnummer, koffie/thee en koek.

 Zorgloket (12 maart)

Ook in maart staan de vrijwilligers van het zorgloket voor u klaar. 

Dit op de tweede dinsdagmorgen van de maand (12 maart) van 10.00 tot 12.00 uur.

 Busreis SVV.e.o. (14 mei)

Programma van deze dag:

Vertrek 9.00 uur vanaf tankstation Bou Kooimanstraat.

Bezoek aan aardbeienterras dit met koffie/thee en gebak. Met rondleiding en winkel aanwezig.
Rond 13.00 uur lunch bij restaurant World of Wings (dit is bij Rotterdam Airport).

’s Middags brengen we een bezoek bij Royal Delft (blauw). Rondleiding en na afloop koffie/thee.
Hierna reizen we af naar Oud-Vossemeer waar we dineren in de Vossenkuil.  Dit is een asperge diner of voor degene 

die dit niet lusten eventueel iets anders (aankomst rond 17.30 uur).

Kosten € 50,00 per persoon - Onderstaand strookje inleveren en vooruit betalen bij Leo Hartman (0166-672937) of 

aanmelden via seniorenvosmeer@zeelandnet.nl.

....................................................................................................................................

Deelname Busreis (14 mei) strookje

Naam:.............................................................................................Aantal personen: .........................



“Vossepraet” april 2019
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van de voorzitter - Duidelijke uitleg over ons pensioenstelsel

Nederlandse pensioenfondsen bezitten 200% van het Bruto Nationaal Product, het eerstvolgende 
land – op grote afstand – is Finland met 59%. Alle andere landen hebben – veel – minder pensi-
oenvermogen. Maar de pensioenen worden overal geïndexeerd, behalve in Nederland. Want u 
moet geloven dat onze pensioenfondsen er slecht voor staan.

Ons pensioenstelsel, onhoudbaar of onverwoestbaar?
 
“Wij willen niet dat het huidige systeem helemaal op de schop gaat. Maar toch zien ook wij dat het op sommige punten 
vastloopt. Nu krijgen werknemers een soort zekerheids-garantie die in werkelijkheid niet blijkt te bestaan. Het bieden 
van die zekerheid kost veel geld. En het loslaten van die garanties levert dus geld op. Bijvoorbeeld door de verplichte 
buffer op te heffen die pensioenfondsen nu nog moeten aanhouden voor wanneer het economisch slechter gaat. Dat 
betekent dat je pensioenuitkeringen eerder kunt verhogen. Met als kanttekening een grotere kans op korten van het 
aanvullend pensioen als het economisch tegenzit.
Gehoord worden is iets anders dan meebeslissen. Voor het draagvlak van het nieuwe pensioenstelsel is het essenti-
eel dat gepensioneerden daarover hebben meegedacht. Én jongeren, trouwens. Er wordt wel gedacht dat ouderen en 
jongeren in deze discussie tegenover elkaar staan, maar dat is niet zo. Wij vragen dus ook van de minister of jonge-
renorganisaties van de vakbonden mee mogen praten.”

Weet u nog wat er binnenskamers in dit kabinet gezegd werd? De massa senioren wordt steeds groter en daar zit het 
spaargeld dus daar moeten we gaan plukken. 
 
Groet, Jos

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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Bestuur

Voorzitter Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl - Algemene Zaken
Secretaris Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl - Nieuwsbrieven / Leden administratie
Penningmeester Leo Hartman, tel. 0166 672937,  nelleo@zeelandnet.nl - Financiële zaken
Leden Tonnie Oostdijk-Istha, tel. 0166 672419, leenentonnie@gmail.com - Bezorging brieven/Fruitmanden
 Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl -  Cijferspel
 Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536, jancapelle@zeelandnet.nl - Modeshow



Puzzelfietstocht (9 april)

Dinsdag 9 april 09.30 uur. Vertrekpunt: Meulvliet in Tholen. Deelname gratis.
 
Buurtsportcoaches organiseren in samenwerking met gymvereniging Olympia Tholen een Puz-
zelfietstocht voor dames en heren vanaf 55 jaar. Er wordt gestart met een warming-up, gegeven 
door de docente van de 55+ gymgroepen van Olympia. Tijdens de mooie fietsroute van 25 km 
mag u de gekregen vragen beantwoorden om de puzzel op te lossen. Naderhand is er een gezellig 
samenkomen en koffiedrinken. 
 
Aanmelden bij Bo van Keulen via bo.vankeulen@tholen.nl of 06-51602093 graag vóór 2 april.

 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: 088 2323300 (nieuw telefoonnummer) of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  6-11-27-52-64

 Paasbrunch en bingo (10 april)

Op woensdagmiddag 10 april a.s. de jaarlijkse paasbingo met vooraf een paasbrunch. Deze start 
om 12.00 uur  in de Vossenkuil. De bingo begint om 14.00 uur (dit voor degene die zich niet heb-
ben opgegeven voor de brunch). Entree voor brunch en bingo € 10,00.
Opgeven voor de brunch: dit kan nog tot 31 maart bij Leo Hartman  0166 672937

Belastingservice SVV e.o. 

Voor het invullen van uw belastingopgave kunt u terecht bij de volgende personen:                                                         
de heer Rien Wessels    tel.   0166 672626
de heer Cees de Leeuw tel.   0166 672557

 Zorgloket (9 april)

Ook in maart staan de vrijwilligers van het zorgloket voor u klaar. 

Dit op de tweede dinsdagmorgen van de maand (9 april) van 10.00 tot 12.00 uur.

 Busreis SVV.e.o. (14 mei)

Op 14 mei a.s. organiseren we weer ons jaarlijkse dagtripje.
Voor dit evenement kunt u zich nog opgeven tot 31 maart a.s. Dit doet u bij Leo Hartman 0166 
762937 of via seniorenvosmeer@zeelandnet.nl.
Kosten voor dit reisje € 50,00 pp (gelieve vooraf afrekenen). Programma: zie nieuwsbrief maart.

 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 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

 Bedankt

Wij willen u nogmaals bedanken voor het oude ijzer dat we de afgelopen periode van u mochten 
ontvangen!



“Vossepraet” mei 2019
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van de voorzitter - Energie ontwikkelingen

Zijn de meest actuele energieprijzen in de koopkrachtcijfers meegenomen?

Ja, de meest actuele inzichten zijn in de raming meegenomen. Het CPB neemt de energieprijzen 

mee via de raming voor de inflatie. De laatste cijfers van het CBS over januari (inclusief het effect 
van de hogere btw en energierekening) zijn hierin verwerkt.

 

Wat is het effect van de hogere energieprijzen (en de btw-verhoging) op de inflatie?
De lastenverhoging ging in per 1 januari en werkt naar verwachting snel door in prijzen. Het inflatiecijfer (CPI) kwam 
januari jl. uit op 2,2%, wat in lijn is met de huidige CPB-raming van 2,3% voor 2019. De raming dat 96% van alle huis-

houdens er in 2019 in koopkracht op vooruit gaan, is gebaseerd op dit laatste cijfer (dus 2,3% inflatie).
 

Hoe zijn de energielasten in de koopkracht verwerkt? 

De energielasten zijn onderdeel van het officiële inflatiecijfer. Het CPB hanteert de CBS-definities van besteedbaar 
inkomen, consumptie en inflatie. De koopkrachtontwikkeling geeft de verandering van het besteedbaar inkomen weer. 
Daarbij wordt rekening gehouden met de algemene prijsstijging van de goederen en diensten die Nederlandse huis-

houdens consumeren.

 

Hoe zeker is de raming?

Een raming is altijd omgeven door onzekerheid. Zo kunnen de lonen sneller of juist minder snel stijgen, wat onder 
andere weer gevolgen heeft voor de koopkrachtontwikkeling. Belangrijke onzekerheden rond de raming komen voort 
uit de internationale politieke en economische omgeving, zoals de Chinese economie, de Brexit en het handelsbeleid 

van de VS.
Gelooft u dit al wat het plan bureau met medewerking van dit kabinet ons voorspiegelt? .......... Helaas ik niet.

Groet, Jos

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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Bestuur
Voorzitter Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl - Algemene Zaken
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Fietsen (v.a. 1 mei a.s.)

Op woensdag 1 mei a.s. kan men de fiets weer van stal halen.
Op deze dag start de fietsclub weer haar activiteiten. Start vanuit de Vossenkuil om 13.30 uur, dit 
voor een rit van ongeveer 25 - 30 km met een pittstop voor een versnapering.
Ook nieuwe fietsliefhebbers zijn van harte welkom!

 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: 088 2323300 (nieuw telefoonnummer) of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  11-16-30-65-70

 Koningsbingo (27 april)

Op 27 april (koningsdag) organiseren we een koningsbingo.
Deze vindt plaats in de Vossenkuil om 14.00 uur.

Entree: € 6,00  inclusief bingokaart, koffie/thee, oranje koek en de prijzen.

Bingo (8 mei) 

Op 8 mei vindt onze maandelijkse bingomiddag plaats.
Deze als vanouds in de Vossenkuil om 14.00 uur.

Entree: € 6,00 inclusief bingokaart, lotnummer, koffie/thee, koek en de prijzen.

 Zorgloket (14 mei)

Ook in mei staan de vrijwilligers van het zorgloket voor u klaar. 

Dit op de tweede dinsdagmorgen van de maand (14 mei) van 10.00 tot 12.00 uur.

 Busreis SVV.e.o. (14 mei)

Op dinsdag 14 mei het dagtripje. Gelieve op tijd aanwezig te zijn.
Dit om 8.45 uur bij het tankstation in de Bou Kooimanstraat. De bus vertrekt om 9.00 uur.                            
Wilt u bij verhindering dit z.s.m. doorgeven aan Leo Hartman tel. 0166-672937 of via de mobiele 
telefoon Leen Oostdijk 06 43770865. Prettige reis en gezond weer terug.

Programma van deze dag:

Vertrek 9.00 uur vanaf tankstation Bou Kooimanstraat.
Bezoek aan aardbeienterras dit met koffie/thee en gebak. Met rondleiding, winkel aanwezig.
Rond 13.00 uur lunch bij restaurant World of Wings (dit is bij Rotterdam Airport).
’s Middags brengen we een bezoek bij Royal Delft (blauw). Rondleiding en na afloop koffie/thee.
Hierna reizen we af naar Oud-Vossemeer waar we dineren in de Vossenkuil. Dit is een asperge diner (degene die dit 
niet lusten eten iets anders - aankomst rond 17.30 uur).

 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 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



“Vossepraet”   juni 2019
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van de voorzitter - Pensioenpetitie al 25.000 keer ondertekend

Beste allen,

Gepensioneerden scharen zich massaal achter de internetpetitie van de koepels van gepensio-

neerden, die eisen dat korting op de pensioenen wordt voorkomen en dat de gepensioneerden 

worden betrokken bij de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel.

Na anderhalve week is de petitie al meer dan 25.000 keer ondertekend. Elke dag komen daar 1.000 tot 2.000 onder-

tekenaars bij. 

In de petitie, die gericht is aan de Tweede Kamer, wijzen de koepels van gepensioneerden KNVG en NVOG er op dat 

aanpassing van het pensioenstelsel directe invloed heeft op de honderden miljarden euro’s, die door de gepensio-

neerden zijn gespaard in de pensioenfondsen. Dat is een legitiem belang om bij de onderhandelingen over een nieuw 

pensioenstelsel betrokken te worden. 

KNVG en NVOG willen dat de vastgelopen onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel zo snel mogelijk hervat 

worden. Als de onderhandelingen niet snel tot een akkoord leiden, zal dat niet alleen ten koste gaan van de pensioe-

nen van de gepensioneerden, maar ook van de pensioenen van de werkenden. Betrokkenheid van de gepensioneer-

den vergroot volgens de organisaties het draagvlak voor een akkoord, helpt het gedaalde vertrouwen in het pensioen-

stelsel te herwinnen en voorkomt juridische problemen bij de invoering van de vernieuwing. 

Via de STER-reclame roepen de koepels van gepensioneerden op tot het ondertekenen van hun petitie op

mijnpensioenpetitie.nl. Op 28 mei wordt de petitie met de handtekeningen aangeboden aan de voorzitter van de Com-

missie Sociale Zaken van de Tweede Kamer. 

KNVG is koninklijke Nederlandse verenigingen voor gepensioneerden.

NVOG is Nederlandse verenigingen, organisaties voor gepensioneerden waar wij bij zijn aangesloten.

Groet, Jos

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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Voorzitter Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl - Algemene Zaken

Secretaris Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl - Nieuwsbrieven / Leden administratie

Penningmeester Leo Hartman, tel. 0166 672937,  nelleo@zeelandnet.nl - Financiële zaken
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 Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl -  Cijferspel

 Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536, jancapelle@zeelandnet.nl - Modeshow



Fietsen

Elke woensdagmiddag is fietsmiddag als het weer dit toelaat (op de bingomiddag uitgezonderd)                                  
Start vanuit de Vossenkuil om 13.30 uur, dit voor een rit van ongeveer 25 - 30 km met een pittstop 

voor een versnapering.

Ook nieuwe fietsliefhebbers zijn van harte welkom!

 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: 088 2323300 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  19-26-61-67-70

 High tea bingo (10 juli)

Op woensdagmiddag 10 juli a.s. organiseren we een High tea bingo, hier wordt tussen 3 ronden 
bingo allerlei lekkernijen aangeboden. Hiervoor moet u zich wel opgeven (bingo 12 juni- via het 

strookje). Dit kan tot 1 juli. Hierna worden geen aanmeldingen meer aangenomen. Prijs: € 10,00 

inclusief bingokaart, lotnummer, high tea en de prijzen. Opgeven bij Leo Hartman 0166 672937 of 
een e-mail aan seniorenvosmeer@zeelandnet.nl                                          

Bingo (12 juni) 

Op 12 juni is de maandelijkse bingomiddag. Als vanouds in de Vossenkuil om 14.00 uur.

Entree: € 6,00 inclusief bingokaart, lotnummer, koffie/thee, koek en de prijzen.

 Zorgloket (11 juni)

Ook in mei staan de vrijwilligers van het zorgloket voor u klaar. 

Dit op de tweede dinsdagmorgen van de maand (11 juni) van 10.00 tot 12.00 uur.

 Club van het jaar

Wilt u laten zien hoe gaaf en leuk jouw vereniging is. Dan kunt u stemmen voor de Club van het 

jaar (tot 7 juni). U kunt uw stem uitbrengen via: www.clubvanhetjaar.nl. Als u niet in het bezit bent 

van internet, misschien kunnen familie of kennissen u daarbij helpen. Alvast bedankt voor uw stem. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanmelden High tea bingo (10 juli a.s., prijs € 10,00 p.p.)

                          
NAAM: .............................................................................................................................................          

                                                                                       

AANTAL PERSONEN:  ...................................................................................................................      

       LOFT 56 Halsterseweg 56 4661KP Halsteren   0164-681486

Een eigentijds home- en lifestyle concept met moderne, originele landelij-

ke meubels, accessoires en sportieve, stijlvolle trendy dameskleding.          

Gebruikersnaam en wachtwoord website fotoreportages 

Wanneer er op onze website svveo.nl een gebruikersnaam en wachtwoord wordt gevraagd, geeft u 

het volgende in (let op de hoofdletters):  gebruikersnaam: Leden

      wachtwoord:   Maart



“Vossepraet”   juli 2019
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 

Van de voorzitter - Zorgtoeslag en premiebetaling

Het is eigenlijk een vreemd woord “Zorgtoeslag”, want het is geen ”toeslag voor zorg” maar het is 

een toeslag voor degenen (individuen of gezinnen) die in verhouding tot hun inkomen veel (nomi-

nale) zorgpremie moeten betalen. Dit is in 2006 ingevoerd omdat de te betalen ziekenfondspremie 

een stuk lager was dan de nominale premie voor de zorgverzekering.

Op dit moment (2019) krijgt een alleenstaande vanaf 18 jaar een zorgtoeslag als het inkomen lager is dan € 29.562 

per jaar en het vrij vermogen lager is dan € 114.176. Een gezin (2 volwassen personen!) krijgt een zorgtoeslag als het 

gezamenlijk inkomen lager is dan € 37.885 per jaar en het gezamenlijk vrij vermogen minder is dan € 145.136.

De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van het (gezamenlijk) inkomen, kan oplopen tot ongeveer 80 % van de te 

betalen premie en kan dus jaarlijks verschillend zijn als het inkomen wijzigt. Er wordt door de overheid per jaar uit de 

belastopbrengsten ongeveer € 4 miljard aan zorgtoeslag betaald!

In 2019 ontvangen ongeveer 4,5 miljoen gezinnen en alleenstaanden een zorgtoeslag, naar schatting 2/3 van de 

bevolking. Nog steeds zijn er veel zorgpremiebetalers, die in aanmerking komen voor een zorgtoeslag maar deze niet 

hebben aangevraagd. Dit kan zijn om diverse redenen, maar onbekendheid met dit fenomeen komt veel voor, zeker 

bij ouderen!

Op www.belastingdienst.nl/toeslagen kunt u alle informatie over de zorgtoeslag vinden en ook het aanvraagformulier 

downloaden als u vindt dat u er recht op hebt en nog geen toeslag hebt aangevraagd. Ook de afdeling Sociale Zaken 

van de gemeente kan informatie verstrekken.

De zorgtoeslag wordt aan de ontvanger maandelijks rechtstreeks overgemaakt door de belastingdienst. Dat geeft 

wel eens problemen omdat dit geld niet altijd besteed wordt waar het voor bedoeld is, nl. het betalen van de premie 

zorgverzekering!

Nog een laatste opmerking.

Er bestaat een commissie klachten en geschillen zorgverzekeringen en een zgn. zorgverkeringslijn waar men klachten 

over zorgverzekeringen kan neerleggen. Adres: Zorgverzekeringslijn, Postbus 291, 3700AG Zeist, tel 088 9006960, 

website: www.zorgverzekeringslijn.nl

Groet, Jos

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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Fietsen

Elke woensdagmiddag is fietsmiddag als het weer dit toelaat (op de bingomiddag uitgezonderd)                                  
Start vanuit de Vossenkuil om 13.30 uur, dit voor een rit van ongeveer 25 - 30 km met een pittstop 

voor een versnapering.

Ook nieuwe fietsliefhebbers zijn van harte welkom!

 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: 088 2323300 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  2-8-19-50-67

 High tea bingo (10 juli)

Op woensdagmiddag 10 juli a.s. organiseren we een High tea bingo, hier wordt tussen 3 ronden 
bingo allerlei lekkernijen aangeboden. Hiervoor moet u zich wel opgeven. Dit kan tot 1 juli. Hierna 

worden geen aanmeldingen meer aangenomen. Prijs: € 10,00 inclusief bingokaart, lotnummer, 

high tea en de prijzen. Opgeven bij Leo Hartman 0166 672937 of een e-mail aan
seniorenvosmeer@zeelandnet.nl                                          

 Zorgloket (9 juli)

Ook in mei staan de vrijwilligers van het zorgloket voor u klaar. 

Dit op de tweede dinsdagmorgen van de maand (9 juli) van 10.00 tot 12.00 uur.

Gedicht 

10 jaar:  Zijn onze kinderjaren.

20 jaar:  Denkt men aan het paren.

30 jaar:  Moet men zijn getrouwd.

40 jaar:  Wordt men reeds te oud.

50 jaar:  Gaat men aan het zakken.

60 jaar:  Krijgt men ongemakken.

70 jaar:  Kan men nog wat leven. 

80 jaar:  Is je toegegeven. 

90 jaar:  Is je leven af.

100 jaar:  Rust je in je graf. 

Dit gedicht is wel top,

maar gaat dikwijls niet op.

Bestuur
Voorzitter Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl - Algemene Zaken

Secretaris Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl - Nieuwsbrieven / Leden administratie

Penningmeester Leo Hartman, tel. 0166 672937,  nelleo@zeelandnet.nl - Financiële zaken

Leden Tonnie Oostdijk-Istha, tel. 0166 672419, leenentonnie@gmail.com - Bezorging brieven/Fruitmanden

 Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl -  Cijferspel

 Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536, jancapelle@zeelandnet.nl - Modeshow



“Vossepraet” augustus 2019
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 

Van de voorzitter - Mantelzorg. Het overkomt je

Niemand wordt oud zonder gebreken maar sommigen hebben eerder hulp nodig dan anderen. Als 

een partner of ouder niet meer in staat is zelfstandig voor zichzelf te zorgen, zullen anderen moe-

ten helpen. De andere partner of een kind wordt dan mantelzorger.

 Mantelzorg is zowel fysiek als emotioneel heel zwaar voor de mantelzorger, maar zeker ook voor degene die ver-

zorgd wordt. Het is dan ook van groot belang om in een zo vroeg mogelijk stadium professioneel advies en hulp in te 

roepen.

Wacht niet tot de situatie onhoudbaar is geworden, maar zoek hulp, zelfs als de mantelzorg nog slechts bestaat uit 

eenvoudige ondersteuning bij het lopen.

Ondersteuning bij mantelzorg

In vrijwel iedere gemeente is een mantelzorgsteunpunt. Een mantelzorgsteunpunt helpt door middel van advies, infor-

matie over hulpmiddelen en eventuele aanpassing van de woning, Wmo aanvragen enz. Het lokale mantelzorgsteun-

punt is te vinden via internet of via de (telefonische) informatiebalie van de gemeente.

U kunt ook terecht op de 2e dinsdag morgen van de maand bij het Zorgloket in uw eigen gemeenschap in Oud-Vosse-

meer is dit de Vossenkuil. Dit doen we om het u makkelijk te maken zodat u niet ver van huis hoeft voor informatie.

Groet, Jos

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536, jancapelle@zeelandnet.nl - Modeshow



Fietsen

Elke woensdagmiddag is fietsmiddag als het weer dit toelaat (op de bingomiddag uitgezonderd)                                  
Start vanuit de Vossenkuil om 13.30 uur, dit voor een rit van ongeveer 25 - 30 km met een pittstop 

voor een versnapering.

Ook nieuwe fietsliefhebbers zijn van harte welkom!

 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: 088 2323300 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  28-45-46-49-53

 Bingo (14 augustus)

Op 14 augustus is de maandelijkse bingomiddag. Als vanouds in de Vossenkuil om 14.00 uur.

Entree: € 6,00 inclusief bingokaart, lotnummer, koffie/thee, koek en de prijzen.                                      

 Zorgloket (13 augustus)

Elke 2e dinsdagmorgen van de maand is het Zorgloket van 10.00 tot 12.00 uur in de Vossenkuil 
voor u geopend. De medewerkers van Vosmeer Zorgt zitten voor u klaar om eventuele vragen en 
problemen voor u op te lossen. Maak er gebruik van indien nodig.



“Vossepraet” september 2019
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 

Van de voorzitter - Krijgen we nog iets te zeggen?

Op 4 juni boden de KNVG en NVOG een pensioenpetitie aan aan de Tweede Kamer waarin werd 

aangedrongen kortingen te vermijden, indexatie mogelijk te maken en vooral te bevorderen dat de 

gepensioneerden mee kunnen praten over het pensioenakkoord. Daags daarna bleek dat akkoord 

over AOW en aanvullend pensioen te zijn bereikt en kon de aandacht worden verplaatst naar de 

uitwerking. KNVG en NVOG hebben kritisch positief gereageerd op het akkoord.

Positief omdat een aantal eisen van ons werden gehonoreerd zoals gelijke rekenregels voor de premie en de ver-

plichtingen, zodat er geen premiedekkingsgraadtekorten meer kunnen voorkomen, en afschaffing van de zekerheids-

maat die al lang geen zekerheid meer biedt maar wel hoge buffers eist. Het akkoord zou kortingen minder snel nodig 
maken en minder diep doen zijn. Kritisch zijn we bijvoorbeeld omdat het akkoord geen aanpassing van de veel te lage 

rekenrente biedt en de mogelijkheid openlaat dat gepensioneerden mee zouden moeten betalen aan de afschaffing 
van de doorsneeproblematiek. We vroegen en kregen toezeggingen van de FNV en van de minister dat we betrokken 

zouden worden bij de uitwerking van het akkoord. Zeker niet onbelangrijk want er zijn nog vele losse einden en ook 

de transitie van het oude stelsel naar het nieuwe betekent een forse verschuiving van rechten en plichten die moeten 

worden afgehandeld en de rekening daarvan moet eerlijk worden verdeeld. De minister gaf aan dat onze betrokken-

heid “directer en actiever” zou zijn. Daar mochten we en wilden we op vertrouwen. Inmiddels zijn we een aantal we-

ken verder en is er nog geen helderheid over het besluitvormingsproces bij de uitwerking van het akkoord. Dat is niet 

zo gek want er moet geïnventariseerd worden wie allemaal betrokken moeten en willen worden en hoe al die partijen 

om tafel moeten komen. Bovendien is Den Haag met reces gegaan.
Toch zijn we niet gerust op de gang van zaken en houden we de ontwikkelingen scherp in de gaten. Daar is ook aan-

leiding toe.  

Premiedekkingsgraad kun je zien als een soort pensioen thermometer Als er bv. €105,00 in kas is tegenover € 100,00 

aan pensioenverplichtingen dan is de dekkingsgraad 105 %

KNVG is Koninklijke Nederlandse vereniging van gepensioneerden en de NVOG is Nederlandse vereniging/organisa-

ties van gepensioneerden.

Hartelijke groet, Jos

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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Fietsen

Elke woensdagmiddag is fietsmiddag als het weer dit toelaat (op de bingomiddag uitgezonderd)                                  
Start vanuit de Vossenkuil om 13.30 uur, dit voor een rit van ongeveer 25 - 30 km met een pittstop 

voor een versnapering.

Ook nieuwe fietsliefhebbers zijn van harte welkom!

 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: 088 2323300 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  30-47-58-65-67

 Bingo (11 september)

Op 11 september is de maandelijkse bingomiddag. Als vanouds in de Vossenkuil om 14.00 uur.

Entree: € 6,00 inclusief bingokaart, lotnummer, koffie/thee, koek en de prijzen.                                      

 Zorgloket (10 september)

Elke 2e dinsdagmorgen van de maand is het Zorgloket van 10.00 tot 12.00 uur in de Vossenkuil 
voor u geopend. De medewerkers van Vosmeer Zorgt zitten voor u klaar om eventuele vragen en 
problemen voor u op te lossen. Maak er gebruik van indien nodig.

Thoolse fietstocht (20 september)

Op Vrijdag 20 september 2019 wordt de Thoolse fietstocht georganiseerd. Er kan op verschillende 
plaatsen - individueel of per groep - worden gestart. Vanuit de SVV.e.o willen we een groep organi-

seren voor de afstand van 40 km. Deze start rond 11 uur vanuit Huys van Roosevelt.
U kunt zich opgeven voor de tocht bij: Jos Hommel 672105. Opgeven kan ook tijdens de bingo van 
11 september. Geen inschrijfgeld. U kunt deze rit natuurlijk ook individueel rijden. Graag voor 13 

september opgeven. Uitwijkdatum 27 september.

Rabobank club  support (20 september)

Vanaf 20 september kunt u weer stemmen via de Rabobank club support voor uw vereniging.                                                              

Dit kan alleen als u lid bent van de Rabobank. Lid worden van de Rabobank is geheel gratis en u 

ontvangt een paar keer per jaar her Raboblad met soms aantrekkelijke aanbiedingen. Een tele-

foontje naar de Rabo om lid te worden. Bij deze hopen we dat u onze vereniging steunt met uw 

stem. U mag op 5 clubs/verenigingen stemmen

Feestmiddag/-avond (19 oktober)

Op zaterdag 19 Oktober 2019 organiseren we weer een feestmiddag/-avond voor de leden van 

S.V.V.e.o. Programma: Aanvang 15.00 uur (koffie). Rond 15.30 uur naar de zaal voor een ko-

mische voorstelling over ouderwetse gebruiken e.d. In de pauze worden er weer enkele leden 

gehuldigd. Na de pauze staan er rond de 88 likeuren, advokaatjes, bitters en jenevers voor u klaar 

om te proeven. 

Hopelijk niet allemaal.....Ook aan alcoholvrij is gedacht. Het belooft een leuke middag te worden. Rond 18.00 - 18.30 
uur gaan we aan het buffet. Rond 21.00 uur klaar (dit voor de taxi’s). Entree voor deze middag/avond:   € 10,00  voor-
af te voldoen bij het aanmelden voor deze avond. (of per bank). Opgeven kan weer bij Leo Hartman  672937 of via 
e-mail: seniorenvosmeer@ zeelandnet.nl                                            ::: VOOR 1 OKTOBER :::                  



“Vossepraet” oktober 2019
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 

Van de voorzitter
Wie langdurige zorg nodig heeft, moet daarvoor vaak diep in de buidel tasten.

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van KNVG, NVOG, FASv, KBO-PCOB en NOOM. 

De eigen bijdrage kan oplopen tot boven de € 1.100 per maand voor mensen met AOW en een aanvullend pensioen 

van € 600 (per maand). 

In opdracht van de vijf organisaties deed Regioplan onderzoek naar de verschillen in de eigen bijdrage die senioren 

moeten betalen voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het onderzoek keek naar negen verschillende typen 

huishoudens van AOW-gerechtigden.

Bedragen lopen op

In de eerste periode met langdurige zorg, vaak in een verpleeghuis, betaal je de zogenaamde ‘lage eigen bijdrage’. In 

veel gevallen ga je na vier maanden over naar een ‘hoge eigen bijdrage’. Deze hangt af van inkomen en vermogen. 

De bijdragen lopen echter snel op. Terwijl de lasten lang niet altijd afnemen. En sommige verpleeginstellingen bren-

gen soms extra kosten in rekening voor de was en zelfs voor ommetjes in het park of een stuk fruit. Dit is funest voor 

de bestedingsruimte van mensen die in die situatie zitten.

Alleenstaande senioren zonder aanvullend pensioen en vermogen betalen een eigen bijdrage van € 730 per maand. 

Voor alleenstaande senioren met een aanvullend pensioen van € 600 per maand (bruto) zonder vermogen, komt de 

hoge eigen bijdrage neer op € 1.060 per maand. De hoge eigen bijdrage voor alleenstaande AOW-gerechtigden met 

een vergelijkbaar pensioen en met een vermogen van € 50.000 of meer bedraagt circa € 1.130 per maand.

Als bij een echtpaar beiden in een zorginstelling verblijven, betalen ze een eigen bijdrage van € 870 per maand, als 

ze geen aanvullend pensioen hebben, en geen vermogen. Hun resterende bestedingsruimte bedraagt dan circa € 770 

per maand.

Bij een aanvullend pensioen van € 600 per maand, wordt de eigen bijdrage € 1.210 (indien geen vermogen), en is de 

resterende bestedingsruimte circa € 870, dus blijft slechts zo’n € 100 over van het aanvullend pensioen.

Indien in dat geval er wel een eigen vermogen is (van stel € 175.000), dan resteert een bestedingsruimte van € 710 

per maand.

Groet, Jos

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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Fietsen

Op 1 oktober stopt het fietsseizoen. Maar mocht het weer dit toelaten kunnen we in oktober evt.                       
nog een rit maken. Niet op woensdagmiddag bingomiddag.                   

 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: 088 2323300 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  7-16-19-20-66

 Bingo (9 oktober)

Op 9 oktober is de maandelijkse bingomiddag. Als vanouds in de Vossenkuil om 14.00 uur.

Entree: € 6,00 inclusief bingokaart, lotnummer, koffie/thee, koek en de prijzen.                                      

 Zorgloket (8 oktober)

Elke 2e dinsdagmorgen van de maand is het Zorgloket van 10.00 tot 12.00 uur in de Vossenkuil 
voor u geopend. De medewerkers van Vosmeer Zorgt zitten voor u klaar om eventuele vragen en 
problemen voor u op te lossen. Maak er gebruik van indien nodig.

Rabobank club  support (27 september)

Vanaf 27 september tot 11 oktober kunt u weer via de RABOclub support stemmen op uw ver-

eniging naar keuze. U dient hiervoor wel lid te zijn van de Rabobank. Het lidmaatschap van de 

Rabobank is geheel gratis. We hopen op uw stem en alvast dank hiervoor.                                      

Feestmiddag/-avond (19 oktober)

Op zaterdag 19 Oktober 2019 organiseren we weer een feestmiddag/-avond voor de leden van 

S.V.V.e.o. Programma: Aanvang 15.00 uur (koffie). Rond 15.30 uur naar de zaal voor een komi-
sche voorstelling over ouderwetse gebruiken e.d. In de pauze worden er weer enkele leden gehul-

digd. Na de pauze staan er rond de 88 likeuren, advokaatjes, bitters en jenevers voor u klaar om te 

proeven. Hopelijk niet allemaal.....Ook aan alcoholvrij is gedacht. Het belooft een leuke middag te 

worden.

Rond 18.30 willen we aan het stampottenbuffet beginnen, dit vooraf gegaan door een consumptie. Rond 21.00 uur 
klaar (dit voor de taxi’s). Entree voor deze middag/avond: € 10,00  vooraf te voldoen bij het aanmelden voor deze 

avond. (of per bank). Opgeven kan weer bij Leo Hartman  672937 of via e-mail: seniorenvosmeer@ zeelandnet.nl                                            

::: VOOR 1 OKTOBER :::                  

Modeshow (30 oktober)

30 oktober om 14.00 uur zal er weer een modeshow gelopen worden in de Vossenkuil.

Ook niet leden zijn van harte welkom dus breng gerust iemand mee.                                                                                    



“Vossepraet” november 2019
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 

Van de voorzitter

Prognose koopkracht 2020: lichte stijging voor gepensioneerden

Huishoudens van gepensioneerden zullen er in 2020 gemiddeld zo’n € 20 per maand op 

vooruitgaan qua koopkracht, althans als er niet gekort wordt (niet geïndexeerd) en mits de 

prijsstijging (cpi) beperkt blijft tot 1,5%. Dat blijkt uit een prognose van het Nibud.

Deze stijging is (naast de stijging van de AOW), onder meer het gevolg van diverse fiscale maatregelen en aanpas-
singen bij de toeslagen.

Bijvoorbeeld:

• De overgang  naar 2 schijven Inkomstenbelasting wordt versneld ingevoerd, het tarief van de lagere schijf (tot een 
belastbaar inkomen van € 68.507) is een gemiddelde van de oude tarieven, en voor de hogere schijf is het tarief 
verlaagd. (N.B. Voor AOW-ers lijken er 3 schijven te zijn, omdat geen AOW-premie wordt geheven).

• De maximale zorgtoeslag en de maximale algemene heffingskorting worden verhoogd, en daarna worden ze iets 
sneller afgebouwd naar nul. 

• De huurtoeslag wordt niet meer ineens afgekapt, maar geleidelijk afgebouwd.
• De IAB (Inkomens Afhankelijke Zorg Bijdrage) wordt met 0,25% punt verlaagd.
• De nominale zorgpremie zal stijgen met € 37 per jaar, maar pas medio november zal blijken wat de daadwerkelij-

ke premies zullen worden.

Hartelijke groet

Jos

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 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: 088 2323300 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  1-23-28-38-41

 Bingo (13 november)

Op 13 november is de maandelijkse bingomiddag. Als vanouds in de Vossenkuil om 14.00 uur.

Entree: € 6,00 inclusief bingokaart, lotnummer, koffie/thee, koek en de prijzen.                                      

 Zorgloket (12 november)

Elke 2e dinsdagmorgen van de maand is het Zorgloket van 10.00 tot 12.00 uur in de Vossenkuil 
voor u geopend. De medewerkers van Vosmeer Zorgt zitten voor u klaar om eventuele vragen en 
problemen voor u op te lossen. Maak er gebruik van indien nodig.

Uitslag Rabobank club  support

De Rabobank club support heeft voor de vereniging € 195,34 opgeleverd.

Bedankt voor uw stem.                                                         

Modeshow (30 oktober)

30 oktober om 14.00 uur zal er weer een modeshow gelopen worden in de Vossenkuil.
Ook niet leden zijn van harte welkom dus breng gerust iemand mee.                                                                                    

 Bingo (5 december)

Op 5 december a.s. is de jaarlijkse Sint en Piet bingomiddag. Als vanouds in de Vossenkuil om 
14.00 uur.

Entree: € 6,00 inclusief bingokaart, lotnummer, koffie/thee, koek en de prijzen.                                      

Bestuur
Voorzitter Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl - Algemene Zaken
Secretaris Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl - Nieuwsbrieven / Leden administratie
Penningmeester Leo Hartman, tel. 0166 672937,  nelleo@zeelandnet.nl - Financiële zaken
Leden Tonnie Oostdijk-Istha, tel. 0166 672419, leenentonnie@gmail.com - Bezorging brieven/Fruitmanden
 Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl -  Cijferspel
 Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536, jancapelle@zeelandnet.nl - Modeshow



Kerstbingo (18 december)

Op 18 December staat de kerstbingo alweer voor de deur. Voor deze kerstbingo dient u zich op te 
geven. Dit i.v.m. de aankopen van de prijzen.

Opgeven voor 1 dec. Na 1 dec. kunt u zich niet meer opgeven.

Entree € 10,00 vooruit te voldoen. Dit kan ook bij de bingo van 13 november a.s.

Voor 1 december inleveren a.u.b.   
Vooraf te voldoen bij het aanmelden voor deze avond (of per bank).
Opgeven kan weer bij Leo Hartman  672937 of via e-mail: seniorenvosmeer@ zeelandnet.nl 

::: VOOR 1 DECEMBER AANMELDEN:::                  

 Kerstviering voor ouderen in Oud-Vossemeer (12 december)

Op donderdag 12 december is de jaarlijkse oecumenische kerstviering voor ouderen.
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 medewer-
king aan deze middag

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. 672384 hroggeband@hotmail.com
Mevr. W. van Helten tel 06 34219768  w.vanhelten@telfort.nl
Mevr. M. de Bakker    tel. 677626  marja_de_bakker@hotmail.com

Wanneer u vervoer nodig hebt kunt u dat bij de aanmelding doorgeven.
U kunt enkel bij deze 3 personen opgeven voor de kerstviering.   

::: VOOR 1 DECEMBER AANMELDEN:::                                                           

....................................................................................................................................

Deelname Kerstbingo (18 december) strookje

Naam:.............................................................................................Aantal personen: .........................

 Kerststukjes maken (11 december)

Op 11 December a.s. gaan we op de creatieve toer.
Woensdagmiddag 11 december organiseren we een actieve middag. We gaan Kerststukjes ma-
ken. Dit doen we in de Vossenkuil om 14.00 uue o.l.v. Helma Hommel- Mosch.

De bijdrage is € 10,00 p.p. dit is incl. alle materialen voor het stukje en een kopje koffie/thee.

U dient zich wel voor 1 december aan te melden bij Leo Hartman 0166 672937 of Leen Oostdijk 06 43770865 of via: 
leen50@zeelandnet.nl. Afrekenen aan de zaal.

Na 1 december kunt u zich niet meer aanmelden i.v.m. aankopen kerstspullen.

::: VOOR 1 DECEMBER AANMELDEN:::                  



“Vossepraet” december 2019
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 

Van de voorzitter

De premie zorgverzekeringen in 2020.

Medio november zijn de premies 2020 bekend geworden. Gemiddeld stijgen de premies, zo blijkt 

uit een publicatie van MoneyView, met 2,2%. Dat is lager dan de door het ministerie van VWS 

verwachte 3,5% premieverhoging.

We moeten hierbij wel een aantekening maken. Er zijn zorgverzekeraars die de premie (beperkt) verlaagd hebben en 

er zijn zorgverzekeraars die de premie met meer dan 5% hebben verhoogd. Voor de duurste variant betaalt u maar 

liefst 23% meer dan de goedkoopste. Dat geldt zowel voor de natura- als de restitutiepolis.

Hoe komt dat?

De oorzaak is dat in 2017 de regering heeft besloten dat de maximale korting voor zogenoemde. “collectiviteiten ” 

met ingang van 2020 moet worden verlaagd van 10% tot 5%. In Nederland bestaan ongeveer 60.000 (!) van deze 

collectiviteiten waar 70% van de volwassen bevolking aan deelneemt. De collectiviteitskorting wordt door de zorg-

verzekeraars mede gefinancierd door een opslag te leggen op de door de overheid in de begroting berekende netto 
rekenpremie. Zij houden daarnaast  rekening met de samenstelling van hun verzekerden bestand. Uiteraard wordt 

ook rekening gehouden met een opslag voor hun uitvoeringskosten en de mogelijkheid om de premieverhoging in te 

perken met een investering vanuit hun opgebouwde vermogen uit winsten (ook voor 2020 wordt naar schatting € 200 

miljoen door zorgverzekeraars daarvoor gebruikt!   

Hartelijke groet

Jos

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 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: 088 2323300 of via www.regelzorg.nl.

Rijbewijs 75-plussers tijdelijk met maximaal 1 jaar verlengd. Dit gaat per 1 december 2019 in. 

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  11-34-42-45-68

Deze maand komt Gerrit weer het kwartaal bedrag ophalen met de bingo. Gelieve gepast betalen. U kunt ook kiezen 

voor per jaar afrekenen. Info bij Gerrit. 0166-672114.                                                                                          

 Zorgloket (10 december)

Elke 2e dinsdagmorgen van de maand is het Zorgloket van 10.00 tot 12.00 uur in de Vossenkuil 
voor u geopend. De medewerkers van Vosmeer Zorgt zitten voor u klaar om eventuele vragen en 
problemen voor u op te lossen. Maak er gebruik van indien nodig.

Kerstbingo (17 december) - DINSDAG

Op 17 December staat de kerstbingo alweer voor de deur. Voor deze kerstbingo dient u zich op te 

geven. Dit i.v.m. de aankopen van de prijzen.

Opgeven voor 1 dec. Na 1 dec. kunt u zich niet meer opgeven.

Entree € 10,00 vooraf te voldoen bij het aanmelden voor deze avond (of per bank). Opgeven kan weer bij Leo Hart-

man  672937 of via e-mail: seniorenvosmeer@ zeelandnet.nl

 

::: VOOR 1 DECEMBER AANMELDEN:::                  

 Kerstviering voor ouderen in Oud-Vossemeer (12 december)

Op donderdag 12 december vindt de jaarlijkse kerstviering voor ouderen plaats, dit in de Gerefor-
meerde Kerk in de hofstraat. Aanvang 14.30.

Voor deze viering kunt u zich tot 1 december opgeven bij de volgende personen:
Mevr. H. Roggeband: tel. 0166 672384 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                                       

 Kerststukjes maken (11 december) VOL

U kunt zich NIET meer opgeven voor kerststukjes maken.         

 Bingo (5 december)

Op 5 december a.s. is de jaarlijkse Sint en Piet bingomiddag. Als vanouds in de Vossenkuil om 

14.00 uur.

Entree: € 6,00 inclusief bingokaart, lotnummer, koffie/thee, koek en de prijzen.                                      



Bestuur
Voorzitter Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl - Algemene Zaken

Secretaris Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl - Nieuwsbrieven / Leden administratie

Penningmeester Leo Hartman, tel. 0166 672937,  nelleo@zeelandnet.nl - Financiële zaken

Leden Tonnie Oostdijk-Istha, tel. 0166 672419, leenentonnie@gmail.com - Bezorging brieven/Fruitmanden

 Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl -  Cijferspel

 Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536, jancapelle@zeelandnet.nl - Modeshow

 Toneelvereniging SINT-JOSEPH  (11 januari)

Op Zaterdag 11 januari zijn we uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse toneelvoorstelling.                                                             
Aanvang 14.00 uur in de Vossenkuil. 

Dit jaar brengen ze ten tonele: DRIE MAAL ZES IS TWEE TEVEEL. Entree: gratis                                                                                    

 Contributie 2020 - Nieuwjaarswens

Begin januari 2020 valt de nota voor de contributie weer bij u in de bus.        

2019 - Voor de laatste maand van het jaar 2019 wensen wij u prettige feestdagen en een gezonde 
afsluiting van het jaar. Wij danken u voor uw steun dit jaar.

2020 - Hopelijk kunnen wij ook in dit nieuwe jaar weer op u rekenen, alvast bedankt hiervoor. Wij 
wensen u geluk en een goede gezondheid toe.

Bestuur SeniorenVerenigingVosmeer.e.o.                                           

 Collectieve bedragen ziektekostenverzekeringen

Bij gesloten de nieuwe collectieve bedragen voor 2020 van de aangesloten verzekeringen.

 Fruitmand

Na minimaal 1 nacht in het ziekenhuis ontvangt u van de SVVeo 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!!

 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 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



“Vossepraet” januari 2020
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van de voorzitter

Beste Leden:

2019 loopt op z’n eind. Voor de SeniorenVerenigingVosmeer.e.o. een goed jaar. 2020 Staat voor 

de deur, hopelijk kunnen we hier ook weer een leuk jaar van maken samen met u. Langs deze weg 

wensen we u prettige Kerstdagen en zeker een gezond 2020.          

Bestuur S.V.V.e.o.                                                                                       

Ouderen en langer zelfstandig thuis wonen.

Veel wordt er gesproken en geschreven over het langer thuis wonen van ouderen.

1.       Zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen

Studiedag:

Onlangs was er een studiedag van zorgverleners, thuiszorgorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten over hoe de 

zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen verhoogd zou kunnen worden. De cijfers zijn bekend: Het aantal 65-plus-

sers zal in de komende 20 jaar met ruim 50% toenemen tot bijna 5 miljoen, het aantal 90 plussers zal in de komende 

20 jaar met 200% (!) toenemen tot 340.000! Maar het aantal medewerkers in de zorg zal niet evenredig gaan toene-

men. Er werken nu meer dan één miljoen mensen in de zorg, er is nu al een personeelstekort. De prognose is dat in 

2022 er 150.000 vacatures zullen zijn die niet vervuld kunnen worden.

De rol van de samenleving:

Het beleid van de overheid is erop gericht dat men zo lang mogelijk in een eigen huis blijft wonen.  Professionele hulp 

voor degenen die dat nodig hebben zal niet evenredig gaan toenemen, terwijl mantelzorg door kinderen of vrijwilligers 

ook maar beperkt mogelijk zal zijn. Er zit nog wel zorgpotentieel in de samenleving. Men zou bijvoorbeeld meer in 

voltijd of in ieder geval met grotere dienstverbanden kunnen werken en meer mogelijkheden kunnen creëren om werk 

beter met zorg te kunnen gaan combineren. Ook zal technologie (E-Health) en hulpmiddelen in de zorg en inrichting 

van woningen van ouderen tot minder zorg door professionals en mantelzorg kunnen leiden.

De zelfredzaamheid van ouderen zal ook verhoogd moeten worden. Maar belangrijk is ook dat veel mensen door 

gezond te leven meer jaren in goede gezondheid oud kunnen worden. Ook daar moet aandacht aan besteed worden 

in het belang van de ouderen zelf en de samenleving die qua leeftijdssamenstelling aan het veranderen is.

Wederom een hartelijke groet

Jos Hommel
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 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

 Cijferspel

 De laatste winnende cijfers van 2019 zijn:

 7-26-41-45-62 

 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

Ook dit jaar is het oud ijzer van harte welkom. Allen nog bedankt voor het oud ijzer in 2019.                                                       

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 ophalen. 

De opbrengst komt ten goede aan onze vereniging.

Bellen met: Jos Hommel   0166 672105 / 06 18227403  of Leen Oostdijk   06 43770865

 Zorgloket

Ook in de eerste maand van het jaar staan de vrijwilligers van het zorgloket voor u klaar. 

Dit op de tweede dinsdagmorgen van de maand (14 januari) van 10.00 tot 12.00 uur.

 Bingo (8 januari)

De eerste bingomiddag van 2020 vindt plaats op woensdag 8 januari a.s.  Als vanouds in de Vos-
senkuil om 14.00 uur.

Entree bingo € 6,00 incl. bingokaart, lotnummer, koffie/thee, koek en prijzen.

 Toneelvereniging SINT-JOSEPH  (11 januari)

Op Zaterdag 11 januari zijn we uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse toneelvoorstelling.                                                             
Aanvang 14.00 uur in de Vossenkuil. 

Dit jaar brengen ze ten tonele: DRIE MAAL ZES IS TWEE TEVEEL. Entree: gratis                                                                                    

Bestuur
Voorzitter Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl - Algemene Zaken

Secretaris Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl - Nieuwsbrieven / Leden administratie

Penningmeester Leo Hartman, tel. 0166 672937,  nelleo@zeelandnet.nl - Financiële zaken

Leden Tonnie Oostdijk-Istha, tel. 0166 672419, leenentonnie@gmail.com - Bezorging brieven/Fruitmanden

 Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl -  Cijferspel

 Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536, jancapelle@zeelandnet.nl - Modeshow
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 Contributie 2020

Begin januari 2020 valt de nota voor de contributie weer bij u in de bus.        



“Vossepraet” februari 2020
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van de voorzitter Uitstel Kortingen Pensioenfondsen nader toegelicht

Omdat er misschien misverstanden kunnen ontstaan in de loop van het komende half jaar, lichten 

we de regeling nader toe. Het is namelijk niet in alle gevallen zo dat een eventuele korting een 

jaar wordt uitgesteld. Daarnaast kan het zo zijn dat het bestuur van een pensioenfonds, dat wel 

volgens de oude regeling verplicht zou zijn tot korten en dat volgens de aangepaste regeling niet 

meer verplicht is, op grond van evenwichtige belangenafwegingen en/of gewichtige redenen, 

toch rechtsgeldig kan besluiten tot het (eenmalig of gespreid in de tijd) korten van de pensioenen. Deze informatie is 

ook van belang voor leden van verantwoordingsorganen op het moment dat een pensioenfonds toch besluit om tot 

kortingen over te gaan.

Vrijstellingsregeling

Pensioenfondsen die voor de zesde achtereenvolgende keer op 31 december 2019, het zogenaamde zesde ‘meetmo-

ment’, een dekkingsgraad onder 104,3% hebben, hoeven in 2020 toch geen korting door te voeren.

Pensioenfondsen die minder dan het vereiste eigen vermogen (meestal zo’n 120-130% van de verplichtingen) in kas 

hebben, maar door middel van een herstelplan kunnen aantonen dat ze binnen een termijn van 12 jaar (was voor-

heen:10 jaar) toch over voldoende vermogen zullen beschikken, hoeven niet te korten.

Voorwaarden Vrijstellingsregeling

Dekkingsgraad minimaal 90%

Alleen fondsen met een actuele dekkingsgraad (per 31-12-2019) van minimaal 90%, of fondsen die direct een onvoor-

waardelijke korting doorvoeren tot zij een dekkingsgraad van 90% hebben bereikt, kunnen van deze vrijstellingsrege-

ling gebruik maken.

Toelichting

Hoewel het krachtens deze regeling aannemelijk is dat het aantal pensioenfondsen dat verplicht wordt te korten onder 

de aangepaste regeling kleiner zal zijn dan onder de oude regeling (vooral de grote fondsen hebben dat al aange-

geven) is het dus niet zo dat alle kortingen daarmee van de baan zijn. Daarnaast is en blijft het al of niet korten erg 

afhankelijk van de ontwikkeling van de risicovrije rente en het beleggingsresultaat van een individueel fonds in 2019. 

Informeert u dus bij uw pensioenfonds in hoeverre er sprake is van een verwachting dat de pensioenen gekort zullen 

worden.

Groeten, Jos

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 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

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  23-42-46-50-52

 Jaarvergadering en bingo (12 februari)

Op 12 februari vindt de jaarvergadering plaats. Deze wordt gevolgd door
3 ronden bingo.                                                  

Deze bingomiddag is gratis. Aanvang 14.00 uur in de Vossenkuil.
Het jaar- en financieel verslag liggen een half uur voor aanvang ter inzage.

 Stramme vlôôienbal (15 februwoari)

Op 15 Februari a.s. wordt in de Vossenkuil het Stramme vlôôienbal - speciaal voor senioren - weer 

georganiseerd door carnavalsvereniging “De vlooientrappers”.

 Het bal begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur.

 Toneelvereniging De Rederijkers (15 februari)

Zaterdagmiddag 15 februari vind de toneelvoorstelling van de Rederijkers plaats. Te-

vens ook hun 150 jarige bestaan. Hiervoor zijn we als vereniging uitgenodigd.                                                        

Locatie: Meulvliet-- Tholen aanvang 14.00 uur.

Entree gratis - consumptie eigen rekening. 

 Contributie

 Wanneer u de contributie nog niet heeft betaald, zou u deze dan vóór 31 januari 2020 willen

 betalen?  Alvast bedankt.

 Zorgloket (11 februari)

Ook in februari staan de vrijwilligers van het zorgloket voor u klaar. 

Dit op de tweede dinsdagmorgen van de maand (11 februari) van 10.00 tot 12.00 uur.

 Fruitmand

Na minimaal 1 nacht in het ziekenhuis ontvangt u van de SVVeo 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                                                                                                                             

 Dikke dames schilderen

In de aankomende periode willen we een workshop Dikke Dames schilderen organiseren.Hier-

voor hoeft u niet creatief te zijn, het gaat vanzelf en is echt leuk. Maar wij willen toch even polsen 

of hier belangstelling voor is.(ook voor de heren). Dus als u voor deze activiteit interesse heeft 

laat het even weten. Dit kan bij Tonnie en/of  Leen Oostdijk: tel. 0166 672419 06 43770865 of via:  

leen50@zeelandnet.nl.
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“Vossepraet” maart 2019
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van de voorzitter - GIGANTISCH RENDEMENT, MAAR DE BURGER ZIET GEEN CENT  

Van 2009 tot en met 2019 is er bij de pensioenfondsen 910 miljard euro (!) méér binnengekomen 

dan er is uitgegaan. Alleen al het ABP zag het vermogen in 2019 met 67 miljard toenemen. Maar 

van dat gigantisch rendement ziet de burger geen cent! 50PLUS eist voor 2020 een indexatie van 

de pensioenen met minimaal 2,5 procent.

WE HEBBEN DE GROOTSTE PENSIOENPOT TER WERELD!

Onze pensioenreserve nadert nu de twee biljoen. We hebben de grootste pensioenpot ter wereld. Geen enkel ander 

land heeft zoveel reserves!

Ook goed voor de werkenden

Indexeren van de pensioenen is niet alleen voor de huidige gepensioneerden een noodzaak – hun pensioenen zijn 

al elf jaar niet meer aangepast aan de alsmaar stijgende prijzen – maar ook voor de werkenden. Elk jaar dat er niet 

geïndexeerd is, wordt ook hún pensioen minder waard. Dat merken zij niet meteen, niet nu, maar wél later als zij met 

pensioen gaan

.

De pensioenfondsen maakten de afgelopen tien jaar een gemiddeld rendement van 7 procent. Schitterende cijfers, en 

dat gemiddelde gaat dankzij een fantastisch jaar nog ietsje verder omhoog! Maar van dat gigantische rendement zag 

de burger geen cent. Pensioenen worden al jarenlang niet geïndexeerd en dat moet nu – nu de fondsen komen met 

wéér waanzinnig mooie rendementscijfers – afgelopen zijn. Indexeren moet, nog dit jaar!

                                                                                                                                                                                      

Zou wel eens goed zijn dat die zelfverzekerde grote partijen eens een keer gehoor zouden geven aan een kleinere 

partij die deze realiteit wel naar buiten brengt.

Hartelijke groet, Jos 

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 Toneeluitvoering Toneelclub Poortvliet (14 maart)

Uitnodiging zaterdagmiddag 14 Maart a.s. in de Wellevaete te St-Annaland aanvang 14.00 uur 
zaal open vanaf 13.30 uur Blijspel in drie bedrijven getiteld:Tumult en vertier in cafè  :DE BLAUWE 
STIER”  In de pauze een loterij. We hebben weer leuke prijzen. Entree is gratis. Consumptie voor 

eigen rekening.                               

 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: 088 2323300 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  6-17-20-54-67

 Paasbrunch en bingo (8 april)

Op woensdagmiddag 8 april a.s. organiseren we een paasbrunch- bingo. 
Deze start om 12.00 uur en wordt gevolgd door de paasbingo. Locatie De Vossenkuil.                             
De entree bedraagt € 10,- (brunch en bingo)   U kunt zich opgeven en betalen op de bingo van 11 
maart a.s.of bij Leo Hartman 0166 672937. Dit wel voor 11 maart a.u.b.             

 Bingomiddag (11 maart)

Op woensdag 11 maart is weer onze maandelijkse bingomiddag.

Deze begint om 14.00 uur in de Vossenkuil.

Entree: € 6,- incl. bingokaart, lotnummer, koffie/thee en koek.

 Vosmeerzorgt (10 maart)

Ook in maart staan de vrijwilligers van Vosmeerzorgt voor u klaar. 

Dit op de tweede dinsdagmorgen van de maand (10 maart) van 10.00 tot 12.00 uur.

 Busreis SVV.e.o. (19 mei)

Het is nog ver weg maar, u kunt zich al opgeven voor het dagtripje dinsdag 19 mei a.s.

Dat vanwege vol is vol.

Ditmaal gaan we naar Zeeuws-Vlaanderen naar het openuchtmuseum “Het Vlaamsche erfgoed “in 

Groede. Met bij terugkomst een diner in De Vossenkuil.

Kosten dagtrip € 50,- p.p. betalen op later tijdstip. 

Opgeven bij Leo Hartman.  0166 672937 of via seniorenvosmeer@zeelandnet.nl                                                  

....................................................................................................................................

Deelname Busreis (19 mei) strookje

Naam:.............................................................................................Aantal personen: .........................

 Dikke dames schilderen (24 april)

Op vrijdagavond 24 april a.s. organiseren we de ledenworkshop  “Dikke Dames Schilderen”

Aanvang 19.00 uur. Opgeven kan bij: Leen en Tonnie Oostdijk tel. 0166 672419 of 06 43770865  

of via  leen50@zeelandnet.nl. Entree € 10,00 

Voor degene die zich al opgegeven hebben of die dat nog gaan doen, zij krijgen een stuk of 18 

voorbeelden toegezonden, waaruit u een keuze moet maken voor deze avond. Uw keuze kunt u 

weer bij de bovenstaande personen aangeven. Opgeven voor 4 april a.s. a.u.b.                                                       
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“Vossepraet”   april 2020
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van de het bestuur

Het hele bestuur wenst u veel sterkte in deze moeilijke en voor velen lastige periode.
In verband met het rondwarende Coronavirus zijn we genoodzaakt om alle activiteiten af te lasten.

Hopelijk zien we elkaar na 1 juni a.s. weer gezond op een van de activiteiten.

Raadpleeg voor nieuws en updates ook onze website: www.svveo.nl

Let een beetje op elkaar en blijf gezond.

Jos Hommel (voorzitter)       tel. 0166 672105                                                                                       

Leen Oostdijk (secretaris)     tel. 06 43770865

Leo Hartman (penningmeester)  tel. 0166 672937

Tonnie Oostdijk (bestuurslid)   tel. 0166 672419

Gerrit de Gast (bestuurslid)    tel. 0166 672114

Joke Capelle (bestuurslid)    tel. 0166 672536                                                                                      

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 Paasbrunch en bingo (april)

Deze brunch/bingo wordt naar een latere datum verschoven. U wordt hierover t.z.t. geïnformeerd.
           



 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: 088 2323300 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  6-32-37-41-75

 Vosmeerzorgt (april)    Dikke dames schilderen (april)

Modeshow (april)    Busreis SVV e.o. (mei) 

   Hier de maatregelen tegen dit virus:

Heb je geen klachten?

Vermijd grote groepen,

Werk thuis als het kan,

Houdt min. 1,5 meter afstand van elkaar.

Heb je (milde) verkoudheidsklachten?

Niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten,

of een verhoging tot 38 graden?

Dan gelden de volgende extra maatregelen:

BLIJF THUIS.

BEPERK (SOCIALE) CONTACTEN.

       

VERGEET NIET:

Was je handen regelmatig.

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

Schud geen handen.

Gebruik papieren zakdoekjes.

Indien mogelijk betaal digitaal.                                              
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“Vossepraet”         mei 2020
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van de voorzitter

Lieve Mensen,

Graag wil ik een stukje uit eigen gevoel en als voorzitter van onze prachtige vereniging naar u 

doen.

Het is een hele nare tijd. Het besef en het geloof om elkaar te helpen is meer dan duidelijk waarneembaar. Er zijn dan 

geen actieve activiteiten zichtbaar, maar er gebeurt wel veel achter de schermen. Veel mensen doen een kijkje bij de 

buren, vele mensen houden zich goed aan de regels van het RIVM. 

Leen en Tonnie verzorgden de Paasgroet en zijn bezig met andere activiteiten om toch vooral het contact vast te 

houden wat voor ons belangrijk is. Leo verzet zijn geplande activiteiten van maand tot maand en ik kan u beloven 

wat in het vat, zit verzuurd niet. Het zorg-service loket VosmeerZorgt hield u op de hoogte via een mooie flyer. Dan 
wil ik de vrijwilligers Ingrid, Frank en Janine bedanken voor hun telefoontjes die zij doen met onze mensen, waarvan 

wij denken dat we hen hier goed mee doen.  De Spar die zijn best doet om iedereen van boodschappen te voorzien, 
de apotheek en onze huisarts, allemaal dank voor dat extra zetje. Het is voor velen zo gewoon, oke laten we dat dan 

allemaal gewoon oppakken, dan wordt het voor iedereen wat makkelijker.

Op de flyers die we allemaal hebben gekregen in Oud-Vossemeer staat dan ook, als u vragen heeft geef het a.u.b. 
aan. Wij doen voor zover wij kunnen ons best, maar in deze tijd is dat helaas redelijk beperkt. Een klein beetje licht is 

zichtbaar, maar mensen laten we er voor elkaar zijn en waar kan en nodig elkaar de helpende hand bieden.  Ik heb 

geloof in onze mensen en vraag u dan ook dit vast te houden en hoop dat we spoedig elkaar weer kunnen begroeten 

op een van onze  mooie activiteiten. Dank je wel, blijf gezond en een hartelijke groet, Uw voorzitter,

Jos Hommel     tel. 0166-672105

Leen Oostdijk (secretaris)     tel. 06 43770865

Leo Hartman (penningmeester)  tel. 0166 672937

Tonnie Oostdijk (bestuurslid)   tel. 0166 672419

Gerrit de Gast (bestuurslid)    tel. 0166 672114

Joke Capelle (bestuurslid)    tel. 0166 672536    

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419

Inhoud

Van de het bestuur .....................................................1

Cijferspel.....................................................................1

Prijspuzzel ..................................................................2
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 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  6-7-18-20-67
De prijzen worden thuisbezorgd.
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 Prijspuzzel (woordzoeker)

Deze maand hebben we een prijspuzzel (woordzoeker) voor u in elkaar gezet. Onder de goede 
oplossingen worden verscheidene prijzen verloot. U kunt de oplossing doorbellen naar: Leo Hart-
man tel. 0166 672937 of via: nelleo@zeelandnet.nl
U mag hem ook bij Leo in de bus gooien, wel uw naam vermelden. Print de puzzel en u bent 
dichtbij de oplossing. De oplossing moet voor 6 mei ingeleverd zijn. De prijzen worden bij u thuis 
afgeleverd.

Indien u niet in de gelegenheid bent om te printen, stuur even een mailtje, dan komt er een afge-

drukt exemplaar in de bus (leen50@zeelandnet.nl).
We wensen u SUCCES en zien uw oplossing tegemoet.

O G N I B I L J A R T E N K F I 

K S W B U I T E N L U I R O I R 

T R F R U I T M A N D E T O E R 

L E S P T E S H D L W T V T T E 

E S R N O I N F O D O O A E S K 

V S K A N O O E N L G W S S E O 

E I S N A O R O N E E E S S N E 

S V E I H L R T L E J N R I E R 

O T E S N G E V V T M R E N Z S 

O N T I O E R B N L U E P E I B 

R O E M L I V A B E I R O P U A 

B B K L E I A A K O E E R R H L 

S R E N O W N I T I R O T E R L 

J U D O Z P L G B S V H S H E E 

E E N L E P S R E F J I C C V N 

N J I W N E L O H C S S I S A B 
  

  

BASISSCHOLEN POORTVLIET 
BIER ROEMENEN 
BILJARTEN ROOSEVELT 
BINGO SCHERPENISSE 
BOTSHOOFD SCHROBBELAAR 
BUITENLUI STAVENISSE 
CIJFERSPEL STROPERS 
FIETSEN TENNIS 
FRUITMAND THOLEN 
GRONDWERK VEILING 
INWONERS VERHUIZEN 
JUDO VISSERS 
KLEI VOGELVRIENDEN 
KOERSBALLEN WATER 
LIKEUR WIJN 
LOTTO ZWAANTJES 
POLEN 

Oplossing 

 



“Vossepraet”         juni 2020
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van de voorzitter

Beste leden,

Met alle versoepelingen per 1 juni zitten we op de weg vooruit. Op weg naar de controlefase 

waarin we met het virus moeten leven, in afwachting van een vaccin of behandeling. Dat is goed 

nieuws. Ik hoop at zoveel mogelijk mensen in ons land dat ook zo ervaren.

Maar ik hoop ook, dat we elkaar niet uit het oog verliezen, wetende dat dit voor veel mensen een ongelooflijk moeilijke 
tijd is. Met alle onzekerheid over de toekomst en van mensen over hun baan. Met al het verdriet om geliefden die aan 

het virus zijn overleden. En met alle eenzaamheid en onzekerheid in de verpleeghuizen, in de gehandicaptenzorg en 

onder andere kwetsbare groepen.

We hebben de laatste maanden veel hartverwarmende initiatieven en acties gezien om juist hen een hart onder de 

riem te steken. Nu we weer vooruit kunnen kijken, is het des te belangrijker dat we blijven omzien naar de mensen die 

het ‘t zwaarst hebben.

Daarom ben ik blij dat de bezoekregeling voor de verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg verder wordt versoepeld 

nu het aantal besmettingen ook daar afvlakt. De beperking van het bezoek was onvermijdelijk, maar ook hartver-

scheurend. Gelukkig kunnen we weer ruimte bieden voor bezoek.

We gaan zachtjes aan de goede richting uit, hopelijk mag dit zo doorgaan en kunnen we elkaar spoedig weer ontmoe-

ten. Alle goeds en gezond blijven!

Jos Hommel     tel. 0166-672105

Leen Oostdijk (secretaris)     tel. 06 43770865

Leo Hartman (penningmeester)   tel. 0166 672937

Tonnie Oostdijk (bestuurslid)   tel. 0166 672419

Gerrit de Gast (bestuurslid)    tel. 0166 672114

Joke Capelle (bestuurslid)    tel. 0166 672536    

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419

Inhoud
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 Oud ijzer

Langs deze weg willen we iedereen die heeft bijgedragen aan het inzamelen van oud ijzer har-

telijk bedanken. 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 ophalen. De opbrengst komt ten goede aan onze vereniging.

Bellen met: Jos Hommel   0166 672105 / 06 18227403  of Leen Oostdijk   06 43770865
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Uitslag puzzel nieuwsbrief mei 2020

De oplossing van de woordzoeker was: “Ik worstel en kom boven”.

De winnaars van de vier gevulde boodschappentassen zijn:

1. Helma Hommel

2. Coba Vis

3. Toon Lindhout

4 Truus Rijnberg

De zes winnaars van een doos bonbons zijn:

1. Willem Bosters

2. G. Suurland

3. Nel Minnaard

4. Marietje Potappel

5. P. van Pelt

6. Wim Deurloo

De andere deelnemers kregen allemaal een kleine troostprijs....bedankt voor uw deelname.

Puzzel nieuwsbrief juni 2020

Ook deze maand - gezien de belangstelling - een woordzoeker.

Onder de goede oplossingen worden verscheidene prijzen verloot.

De oplossing kunt u doorbellen / mailen naar:

Leo Hartmen, tel. 0166 672937 of via nelleo@zeelandnet.nl of gooi het in de bus Prins Mauritsstraat 3 Oud-Vosse-

meer (vergeet uw naam niet te vermelden!). 

De oplossing moet voor 10 juni ingeleverd zijn. De prijzen worden bij u thuis afgeleverd.....

 Vosmeerzorgt

Vanwege het corona virus kunt u voor het zorgloket contact opnemen om eventueel een afspraak 
te maken met Jos Hommel, 06-18227403.

 Busreis S.V.V. e.o. 2020

Helaas ging, ook weer i.v.m. het corona virus, het uitstapje van dit seizoen niet door. Degenen die 

al betaald hadden, krijgen hun geld terug.

Jammer dat het niet door kon gaan!                                   

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  3-46-47-55-73
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“Vossepraet”         juli 2020
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van de voorzitter
Ons pensioenstelsel is en blijft ongeëvenaard 

Het pensioenvermogen van onze fondsen is ongeëvenaard: Nederlanders bezitten samen 

twee-derde van alle pensioenreserves in de eurozone! Juist voor zware financiële tijden als nu 
hebben we met z’n allen gespaard. Laat ons stelsel nu maar werken!

 

Na tien fantastische jaren verwerken we momenteel een grote klap op de financiële markten als gevolg van alle on-

zekerheden rondom het coronavirus. Wij zijn van mening dat ons collectieve en kapitaal-gedekte pensioenstelsel veel 
beter in staat is om deze storm te doorstaan dan de pensioenstelsels in andere landen

Onze pensioenreserves zijn ongeëvenaard. Dit is precies waarvoor we gespaard hebben. 
Allen een gezonde groet.

Uw voorzitter,

Jos Hommel      tel. 0166-672105

Leen Oostdijk (secretaris)     tel. 06 43770865
Leo Hartman (penningmeester)   tel. 0166 672937
Tonnie Oostdijk (bestuurslid)   tel. 0166 672419
Gerrit de Gast (bestuurslid)    tel. 0166 672114
Joke Capelle (bestuurslid)    tel. 0166 672536    

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 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 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
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Uitslag puzzel nieuwsbrief juni 2020

De oplossing van de woordzoeker was: ““Op naar betere tijden” 

Deelname  70 leden (bedankt allen)”.

De winnaars van de vier gevulde boodschappentassen zijn:

1e Nel v. Dijke

2e Anje v. Went
3e John Petie
4e A. Havermans

Ook werden 6 dozen bonbons verloot onder de goede oplossingen.

Daarnaast kregen de resterende deelnemers een kleine troostprijs.

 Vosmeerzorgt

Vanwege het coronavirus kunt u voor het zorgloket contact opnemen om eventueel een afspraak 
te maken met Jos Hommel, 06-18227403.

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  9 - 10 - 17 - 48 - 69

 Dikke dames schilderen (4 september)

Op vrijdagavond 4 september a.s. om 19.00 uur willen we de workshop “Dikke Dames” schilderen 
alsnog organiseren. Locatie: De Vossenkuil  (grote zaal 1,5 m)
Degenen die zich al opgegeven hebben, kunnen zich indien nodig afmelden.
Degenen die hier wel aan meedoen, hoeven niets te doen.

Ook degenen die zich nog willen opgeven, neem contact op met Leen of Tonnie
Deze activiteit is alleen voor leden. Graag voor 1 augustus opgeven of afmelden
Leen en/of Tonnie Oostdijk - telefoon 0166 672419 of via leen50zeelandnet.nl                                       

 Starten activiteiten

Vanaf september wordt weer geprobeerd de activiteiten op te starten. Natuurlijk onszelf houdend 
aan de noodzakelijke corona maatregelen die dan gelden.                 

 Paasbrunch wordt herfstbrunch en bingo (14 oktober)

Op woensdag 14 oktober a.s. willen we de afgelaste paasbrunch omzetten naar een herfstbrunch 
en bingo. Ook weer met inachtname van de nodige corona maatregelen die dan gelden. Dit wordt 
in de grote zaal georganiseerd. Hierover krijgt u meer informatie in de nieuwsbrief van augustus.      
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Puzzel nieuwsbrief juli 2020

Ook voor de maand juli is weer een puzzel in elkaar gezet.                    

Onder de goede oplossingen worden verscheidene prijzen verloot.

De oplossing kunt u doorbellen / mailen naar:

Leo Hartmen, tel. 0166 672937 of via nelleo@zeelandnet.nl of gooi het in de bus Prins Mauritsstraat 3 Oud-Vossemeer 
(vergeet uw naam niet te vermelden!). 

De oplossing moet voor 8 juli ingeleverd zijn. De prijzen worden bij u thuis afgeleverd.....

1. Hoe noemt men Oud-Vossemeer tijdens de carnaval?
2. Nu het Schelde-Rijnkanaal, voorheen de ....... .
3. Op het Smidsklokje staat een jaartal, gebruik hiervan het laatste cijfer.
4. Op 4 mei 1809 besloot Napoleon dat Vosmeer gesplitst moest worden in Oud-Vossemeer en......
5. Dat is als een ...... bij heldere hemel.

6. Op welke dag vindt de wekelijkse markt in Oud-Vossemeer plaats.

7. Oud monumentaal pand in Oud-Vossemeer.

8. Op de hoek Voorstraat/Zilverstraat stond een cafe/bar dat is afgebrand. Hoe heette dit cafe?
9. Al onze S.V.V. e.o. leden stammen uit de ..... eeuw.

10. Wat was de achternaam van Piet de bakker?

Bij de juiste invulling ontstaat de oplossing. Die is te vinden van boven naar beneden in de grijze 

vakjes.



“Vossepraet” augustus 2020
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van de voorzitter
ZORG, WELZIJN EN WONEN

Wonen en Zorg voor ouderen Uit allerlei onderzoeken blijkt dat er (ook) grote behoefte is aan 

geschikte woningen voor ouderen. Daarvan de groeiende groep 85-plussers. Van die laatste groep 

woont een heel hoog percentage “gewoon” zelfstandig, met of zonder hulp, thuis. Maar lang niet 

altijd in een geschikte of passende woning. Welzijn en leefbaarheid liggen in het verlengde daar-

van. Belangrijk.

De opgaven liggen vooral op lokaal niveau. Van gemeenten wordt verwacht, beter gezegd geëist, dat zij een zoge-

noemde woonvisie maken. In overleg met onder andere de corporaties en de zorginstellingen. Er is dus nog een 

lange weg te gaan. De Taskforce Zorg en Wonen heeft 2020 benoemd als het jaar waarin zij de gemeenten aanjaagt, 

stimuleert en hulp biedt. Ook is een platform gemaakt waarin knelpunten worden gemeld, oplossingen worden aange-

dragen en, heel belangrijk, goede voorbeelden worden uitgewisseld. Hardnekkige vraagstukken worden via werkses-

sies aangepakt. Hiervoor wordt menskracht beschikbaar gesteld om de gemeenten te ondersteunen. En wat doet u? 

In het ideale plaatje zijn er voldoende, ook bij u, passende woningen. Verhuizen wij dan ook? De verhuisbereidheid 

van ouderen is te laag. Het voorbereiden op het ouder worden zit niet bepaald in onze genen. Aanpassen van de 

woning heeft geen prioriteit en verhuizen doen wij als het echt niet anders kan. Vaak is dat ook het moment dat er ge-

zondheidsproblemen zijn. 2 Wellicht schetsen wij het wat zwart-wit en bent u er wel mee bezig. Het overgrote deel is 

zich echter onvoldoende bewust van het tijdig plannen maken en die plannen ook uitvoeren. Tijdig de woning aanpas-

sen of tijdig verhuizen naar een passend huis of woon-zorgcomplex met bijvoorbeeld geclusterd of gemeenschappelijk 

wonen kan u veel opleveren.

 Commissie Zorg, Welzijn en Wonen.

Beste mensen daarom is het ook van zo groot belang dat wanneer u vragen heeft langs het zorg/service loket te 

gaan, dit zorg/service loket is er gekomen voor u zodat u bij uw vertrouwde mensen en in uw eigen omgeving raad 

kunt vragen

Goeds en groet Jos hommel

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 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
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Uitslag puzzel nieuwsbrief juli 2020

De oplossing van de puzzel juli was: “Gezondheid” 

Deelname:  60 leden (bedankt allen)”.

De winnaars van de 4 gevulde boodschappentassen zijn.:

1e Marina Geuze

2e Harry Havermans

3e Izak Potappel

4e Lenie v Wezel

Ook werden 6 dozen bonbons verloot onder de goede oplossingen.

Daarnaast kregen de resterende deelnemers een kleine troostprijs.

 Vosmeerzorgt (11 augustus)

Deze maand opent het zorgloket weer haar deuren.
Dit vanouds in de bieb in de Vossenkuil. 
Deze maand op dinsdag 11 augustus van 10 tot 12.00 uur zitten de vrijwilligers weer voor u klaar. 
(corona 1,5 m )

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  10 - 50 - 63 - 68 - 72

 Dikke dames schilderen (4 september)

Op vrijdag 4 September organiseren we de workshop dikke dames schilderen. Dit wordt in de 

grote zaal van de Vossenkuil georganiseerd, zodat er voldoende ruimte is voor iedereen. Vanwege 

de corona maatregelen(1,5 m). De aanvang is om 19.00 uur. 

Degene die zich al hebben opgegeven kunnen zich indien nodig afmelden. Degene die hier wel 

aan meedoen hoeven niets te laten weten. 

Ook is er de mogelijkheid om u als nieuwe deelnemer te kunnen opgeven. Dit voor 5 augustus a.s. (kosten € 10,-).

Opgeven/afmelden Leen en/of Tonnie Oostdijk tel.0166-672419 of via leen50@zeelandnet.nl                                  

Fietsen

Dit voor degene die willen fietsen, neem met elkaar contact op als u een ritje wilt gaan ma-

ken. Wij als vereniging kunnen hiervoor de verantwoording niet nemen, nu het coronavirus 

weer de kop op steekt. Ook de 1,5 m wordt moeilijk. Helaas, wij zien het ook liever anders.                                                                                                                                          

                                                                                                                                                           

Bestuur
Voorzitter Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl - Algemene Zaken

Secretaris Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl - Nieuwsbrieven / Leden administratie

Penningmeester Leo Hartman, tel. 0166 672937,  nelleo@zeelandnet.nl - Financiële zaken

Leden Tonnie Oostdijk-Istha, tel. 0166 672419, leenentonnie@gmail.com - Bezorging brieven/Fruitmanden

 Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl -  Cijferspel

 Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536, jancapelle@zeelandnet.nl - Modeshow
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Puzzel nieuwsbrief augustus 2020

Ook voor Augustus hebben we weer een puzzel. Ditmaal weer een woordzoeker. 

De oplossing kunt u weer inleveren bij:

Leo Hartman tel. 0166 672937, via nelleo@zeelandnet.nl of in de bus: Pr.Mauritsstraat 3 Oud-Vos-

semeer

Inleveren voor 12 augustus a.s.   



“Vossepraet” september 2020
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van de voorzitter
‘Nee’  bij de apotheker

Medicijnentekort loopt op.

De helft van alle patiënten die met een recept bij de apotheek komen, krijgt het voorgeschreven 

medicijn niet direct mee. Dat meldt Patiënten Federatie Nederland op basis van onderzoek onder 

bijna 10.000 mensen.

Patiënten die het middel niet meekrijgen moeten later terugkomen, krijgen een ander medicijn met dezelfde werkzame 

stof of krijgen in het uiterste geval helemaal geen medicijnen mee. Van één patiënt is bekend dat zelfs de kankerthe-

rapie stopgezet moest worden vanwege een gebrek aan medicijnen.

Gezondheid in gevaar

Daarmee zijn de leveringsproblemen van medicijnen volgens de belangenorganisatie groter geworden. Vijf jaar ge-

leden bleek uit een vergelijkbaar onderzoek dat een op de drie het medicijn niet direct meekreeg. ‘Patiëntenfederatie 

Nederland vindt het onbestaanbaar dat zoveel mensen moeten wachten op voorgeschreven medicijnen. Het brengt 

de gezondheid in gevaar en tast de kwaliteit van leven aan.’

De patiëntenorganisatie wil dat overheid, fabrikanten, zorgverzekeraars, apothekers en patiënten snel met elkaar in 

gesprek gaan om ‘de chaos rond medicijnen’ te beëindigen. Het onderzoek is gedaan in opdracht van televisiepro-

gramma Zembla.

Goeds en groet Jos hommel

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 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
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 Uitslag puzzel nieuwsbrief augustus 2020

De oplossing van augustus: Vakantieweer

Aantal deelname deze maand 70 leden. (bedankt voor de deelname).

De winnaars van de 4 gevulde boodschappentassen zijn:

1e. Lenie den Hollander

2e. Anja van Tilbeurgh

3e. Annie Suurland

4e. Coba Vroegop

Ook werden 6 dozen bonbons verloot onder de goede oplossingen.

Daarnaast kregen de resterende deelnemers een kleine troostprijs.

 VosmeerZorgt (8 september)

Ook deze maand kunt u weer terecht bij het zorgloket: VosmeerZorgt.
Dit vanouds in de bieb in de Vossenkuil. 
Deze maand op dinsdag 8 september van 10 tot 12.00 uur zitten de vrijwilligers weer voor u klaar. 
(Corona 1,5 m )

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  6-10-13-26-40

Binnenkort komen er enkele cijferspel loten vrij. Voor info: Gerrit de Gast  tel.06 23511985

 Dikke dames schilderen (4 september)

Op vrijdag 4 september organiseren we de workshop Dikke dames schilderen.                                                                                                                           

Voor degenen die zich opgegeven hebben.

De inloop is 18.30 uur. De start om 19.00 uur. Locatie: De Vossenkuil                                                                                                  

Entree: € 10,00 incl. 1 x koffie/thee. Gelieve gepast betalen bij binnenkomst (Coronaproef).
                    

Bestuur
Voorzitter Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl - Algemene Zaken

Secretaris Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl - Nieuwsbrieven / Leden administratie

Penningmeester Leo Hartman, tel. 0166 672937,  nelleo@zeelandnet.nl - Financiële zaken

Leden Tonnie Oostdijk-Istha, tel. 0166 672419, leenentonnie@gmail.com - Bezorging brieven/Fruitmanden

 Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl -  Cijferspel

 Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536, jancapelle@zeelandnet.nl - Modeshow

 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

 Herfstbrunch en bingo (14 oktober)???

Voor de maand oktober hadden we de brunch in gedachten. Maar gezien het nog aanwezige 
coronavirus gaan we nader bekijken of dit in oktober wel plaats kan vinden. Wellicht wordt het ver-
plaatst naar een later tijdstip. U hoort het van ons in de volgende nieuwsbrief.      
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Puzzel nieuwsbrief september 2020

Voor september staat ook weer een puzzel klaar. Gezien de reacties het liefst een woordzoeker.                                                            

De oplossing kunt u weer inleveren bij: Leo Hartman tel.0166 672937 of via nelleo@zeelandnet.nl  

of bij Leo in de bus: Pr. Mauritsstraat 3  Oud- Vossemeer

Succes!



“Vossepraet” oktober 2020
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van de voorzitter - Senioren en veiligheid – Babbeltrucs

Babbeltrucs

Oplichters komen vaak betrouwbaar over. Ze bellen bij je aan, spreken je op straat aan of bellen 

je op. Zogenaamd namens de bank, de thuiszorg of zelfs om een toiletbezoek voor hun kind. 

Eenmaal binnen worden op die manier elk jaar vele mensen van hun bezittingen beroofd. Ook 

proberen oplichters mensen aan de deur te laten pinnen. Als ze de pincode af kunnen kijken en je 

vervolgens van je pas kunnen beroven, halen ze zoveel mogelijk geld van je rekening.

Waar moet je op letten?

• Doe niet zomaar de deur open voor een onbekende. Of gebruik bijvoorbeeld een kierstandhouder om de deur op 

een kier te kunnen zetten

• Laat nooit een onbekende binnen en sluit de deur als je binnen iets gaat halen

• Pin nooit zomaar aan de deur als je niet zelf iets hebt besteld waarvan je weet dat je het moet afrekenen;

• Geef je pinpas nooit uit handen. Ook niet als iemand je op die manier aanbiedt om te helpen bij het pinnen. 

• Pin ook niet wanneer iemand anders de betaalautomaat wil vasthouden. Op die manier kan iemand mogelijk mee-

kijken met je pincode.

Telefonische babbeltruc

Ook via de telefoon benaderen oplichters mensen, bijvoorbeeld om een bezoek aan te kondigen. Of ze doen zich voor 

als de bank (met telefoonnummer van de bank) en proberen je te overtuigen om overboekingen te maken (spoofing) , 
in te loggen of je gegevens, pincodes of beveiligingscodes te geven. Soms wordt zelfs gevraagd om direct toegang te 

geven tot je computer. Banken vragen dit soort zaken nooit!! Voor meer tips zie ook de Nieuwsflits 2020-05

Waar moet je op letten?

• Vertrouw je het niet helemaal? Bel de organisatie die het betreft zelf om het te controleren. Zoek zelf het telefoon-

nummer op.

• Banken vragen nooit via de telefoon of SMS om je gegevens, pin- of beveiligingscode of om overboekingen te 

doen. 

• Ook vragen banken je niet om directe toegang tot je computer te krijgen.

Ben je toch slachtoffer geworden?
• Doe altijd aangifte bij de politie via 0900-8844;
• Meld het direct bij je bank en laat je pas blokkeren;

• Is de oplichter nog in de buurt? Bel direct 112.

Groet, Jos

              1

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 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: 088 2323300 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  2-13-31-33-48

                       Er zijn weer enkele cijferloten beschikbaar

 Koffie-/borrelmiddag (14 oktober)

Op woensdagmiddag 14 oktober organiseren we een koffie-/borrelmiddag met het rad van avon-

tuur (leuke prijsjes). Dit vindt plaats in de Vossenkuil om 14.00 uur. Entree: € 6,- (graag gepast) 
incl. 2x koffie/thee met bolus 2x drankje. Bolus gesponsord door de SPAR.

Gezien de corona regels zitten we op 1,5m afstand. Voor de goede orde moet u zich aanmelden.
Dit kan met het strookje hieronder. Inleveren bij Leo Hartman 0166 672937 voor 8 oktober.
Mag ook via: seniorenvosmeer@zeelandnet.nl

 Zorgloket (13 oktober)

Elke 2e dinsdagmorgen van de maand is het Zorgloket van 10.00 tot 12.00 uur in de Vossenkuil 
voor u geopend. De medewerkers van Vosmeer Zorgt zitten voor u klaar om eventuele vragen en 
problemen voor u op te lossen. Maak er gebruik van indien nodig.

Rabobank club support (5 oktober)

Vanaf 5 oktober tot 25 oktober kunt u weer stemmen bij de RABO Club Support aktie .                                                                                                
Het liefst op onze vereniging. Dit voor activiteiten volgend jaar wanneer we 70 jaar bestaan. Alvast 
bedankt. U moet wel lid zijn van de RABObank om te kunnen stemmen. Dit lidmaatschap is gratis.                                                                                                

 Uitslag puzzel nieuwsbrief september 2020

De oplossing van september: Bloemenpracht

Aantal deelname deze maand 82 leden. (bedankt voor de deelname).

De winnaars van de 4 gevulde boodschappentassen zijn:
1e. mevrouw Boogaart

2e. de heer Wil Bosters
3e. mevrouw Van Driel

4e. mevrouw Jannie v.d. Jagt

Ook werden 6 dozen bonbons verloot onder de goede oplossingen. De resterende deelnemers ontvingen een troost-
prijs. Voor de maand oktober geen puzzel, omdat we 14 oktober een koffie-/borrelmiddag met rad organiseren. Als 
deze niet doorgaat vanwege coronaregels, volgt er weer een puzzel.

....................................................................................................................................

Deelname koffie-/borrelmiddag                              Inleveren vóór 8 oktober a.s.

Naam:.............................................................................................Aantal personen: .........................

Inleveren bij Leo Hartman 0166 672937 of via seniorenvosmeer@zeelandnet.nl         
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“Vossepraet” november 2020
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van de voorzitter - Nieuw pensioenstelsel

Langzaam dringt tot het land door dat de uitwerking van het pensioenakkoord op hoofdlijnen de 

belangrijkste vraagstukken nog openlaat. Het gaat om vragen als: wanneer worden de pensioen-

uitkeringen eindelijk weer eens geïndexeerd, hoe wordt het collectieve pensioenvermogen van 

1600 miljard euro uitgesplitst over de deelnemers, hoe worden ouderen gecompenseerd voor het 

feit dat er jarenlang geen kostendekkende premie is betaald?

Tot nu toe steunt een meerderheid van de Tweede Kamer het vage en onvolledige hoofdlijnenakkoord. Maar de twijfel 

groeit. De politieke partijen en ouderenorganisaties die de afbraak van het beste pensioenstelsel van de wereld tot 

zover met open ogen hebben laten gebeuren, worden bedolven onder toenemende kritiek van hun leden.

Op verzoek vanuit de Tweede Kamer komt minister Koolmees met een uitleg van het beoogde nieuwe pensioenstelsel 

in maximaal drie pagina’s en op het niveau van de gemiddelde Nederlander. Dat kan een eerste brandbom worden. 

Zegt de minister in zijn voorlichting eerlijk dat een hele generatie gepensioneerden tussen 2010 en 2020 verstoken 

bleef van indexatie van de pensioenen, terwijl de pensioenpotten in die periode groeiden van 800 miljard naar 1600 

miljard euro? 

• Wij willen inhaalindexatie over de afgelopen jaren, want de rendementen zijn immers wel gerealiseerd, maar nooit 

aan de deelnemers gegeven.

• Wij willen dat de rechten die iedereen heeft opgebouwd meegenomen worden, 

• Wij willen dat iedere generatie profiteert van de rendementen. Geen verplicht lager rendement voor ouderen on-

der het mom van ‘bescherming’. 

Laten we hopen op een gezond en eerlijk verstand en niet lachend de tanden verliezen

Goeds,
Jos

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 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: 088 2323300 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  28-30-52-56-63

                       

 Zorgloket (10 november)

Elke 2e dinsdagmorgen van de maand is het Zorgloket van 10.00 tot 12.00 uur in de Vossenkuil 
voor u geopend. De medewerkers van Vosmeer Zorgt zitten voor u klaar om eventuele vragen en 
problemen voor u op te lossen. Maak er gebruik van indien nodig.

 Enquête

Onder de deelnemers van de vragenlijst worden wat kleine prijsjes verloot.

Met dank voor het deelnemen. Er zaten wel wat suggesties bij maar gezien de huidige situatie, 

kunnen we ze niet tot uitvoering brengen.

 2

 Kerstviering voor ouderen

Elk jaar organiseren drie kerken in Oud-Vossemeer een kerstmiddag voor ouderen.                                                                                                                                       
Door de huidige situatie kan deze middag helaas dit jaar niet doorgaan.
We wensen ieder een gezegend en een gezond Nieuw Jaar. We hopen volgend jaar weer een 
mooie middag te kunnen organiseren.

Namens de drie kerken: Wil van Helten, Hetty Roggeband en Marja de bakker.                                                     

 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 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

 Bedankt

Langs deze weg eenieder bedankt voor het verzamelen van oud ijzer voor onze vereniging. Een 

extra bedankje gaat uit naar Tweewieler service v/d  Zande.

Bestuur
Voorzitter Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl - Algemene Zaken

Secretaris Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl - Nieuwsbrieven /

 Leden administratie

Penningmeester Leo Hartman, tel. 0166 672937,  nelleo@zeelandnet.nl - Financiële zaken

Leden Tonnie Oostdijk-Istha, tel. 0166 672419, leenentonnie@gmail.com - Bezorging

 brieven/Fruitmanden

 Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl -  Cijferspel
 Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536, jancapelle@zeelandnet.nl -

 Modeshow



Puzzel nieuwsbrief november 2020

Gezien het feit, dat het coronavirus ons nog dwarszit, moeten we het doen met weer een puzzel.

U kunt de oplossing weer inleveren bij: Leo Hartman tel. 0166 672937  Pr. Mauritsstraat 3 

Oud-Vossemeer of via nelleo@zeelandnet.nl

Inleveren voor 18 november a.s
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Beste Leden 

 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2020. Hier een terugblik in dit roerige jaar voor de 
vereniging. 
 

Het jaar begon goed met in januari de Nieuwjaarsbingo. 
 
Februari lukte de bingo ook nog, de carnavalsmiddag pakten we ook nog mee. Ook de carnavalsoptocht hebben                          
we gered.  
 
Daarna begon het gelazer, het coronavirus. 
 
Vanaf Maart hebben we maar heel weinig kunnen organiseren. De paasbrunch stond al op het programma, het 
uitstapje stond ook al in de steigers. Dikke dames schilderen was ook al geregeld. Ook de fietsmiddagen mochten 
geen doorgang vinden. Dikke dames schilderen hebben we vanwege de versoepeling nog kunnen organiseren in 
september. Dit met ong. 40 deelnemers. De feestavond viel ook in het water.  
 
Al met al het was knudde. De paasbrunch wilden we omzetten naar een herfstbrunch, maar dat ging ook niet door, dan 
maar een kerstbrunch maar helaas. Hopelijk kunnen we de brunch in 2021 een naam geven.                                         
 
Om toch nog in contact te blijven hebben we elke maand een puzzel rond gestuurd, dit met bijhorende prijsjes. Ook is 
er rond gebeld naar alleenstaande leden.  De hoop is dat we in 2021 weer samen met u de draad weer op kunnen 
pakken. 
 

  BLIJF ALLEN GEZOND 
  Bestuur S.V.V.e.o. 

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

 
De winnende cijfers van deze maand: 

 

5-54-56-57-63 

 

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: 088 2323300 of via 
www.regelzorg.nl. 

 

 

Zorgloket (8 december) 
 

Het zorgloket VosmeerZorgt  staat in de maand december weer voor u klaar. Dit op dinsdagmorgen  
8 december van 10.00 tot 12.00 uur. Maak er gebruik van indien nodig.                                                       

 
Dank aan de vrijwilligers die ook weer dit jaar voor u klaar stonden.  

 
 

Fruitmand 

Na minimaal 1 nacht in het ziekenhuis ontvangt u van de SVVeo 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 

 

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 

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 

 

Contributie 2021 - Nieuwjaarswens 

Begin januari 2021 valt de nota voor de contributie weer bij u in de bus. 

2020 - Voor de laatste maand van het jaar 2020 wensen wij u prettige feestdagen en een gezonde 
afsluiting van het jaar. Wij danken u voor uw steun dit jaar. 

2021 - Hopelijk kunnen wij ook in dit nieuwe jaar weer op u rekenen, alvast bedankt hiervoor. Wij  
wensen u geluk en een goede gezondheid toe. Daarnaast blijf veilig en let een beetje op 
elkaar. 

 
 

Bestuur 
Voorzitter  Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl - Algemene Zaken 

Secretaris Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl - Nieuwsbrieven / Leden administratie 

Penningmeester  Leo Hartman, tel. 0166 672937, nelleo@zeelandnet.nl - Financiële zaken 
Leden  Tonnie Oostdijk-Istha, tel. 0166 672419, leenentonnie@gmail.com - Bezorging brieven/Fruitmanden 

Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl - Cijferspel 

Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536, jancapelle@zeelandnet.nl - Modeshow 
 

 
 

http://www.regelzorg.nl/
mailto:joshommel@zeelandnet.nl
mailto:leen50@zeelandnet.nl
mailto:nelleo@zeelandnet.nl
mailto:leenentonnie@gmail.com
mailto:gdegast41@zeelandnet.nl
mailto:jancapelle@zeelandnet.nl
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Puzzel nieuwsbrief december 2020 
 
De uitslag van de november puzzel:  spring maar achterop 

 
De winnaars van de november puzzel: 
Mevr. N. Deurloo, mevr. T. Heyboer, mevr. R. v/d Zande en mevr. J. Havermans. 
Er werden 6 extra prijsjes verloot en voor de andere deelnemers was er een troostprijs. 
 
Ook deze december maand weer een puzzel. 
De oplossing kunt u weer sturen naar Leo Hartman 
Prins Mauritsstraat 3  Oud-Vossemeer tel. 0166 672937 
Of via seniorenvosmeer@zeelandnet.nl 
 
Succes:  Inleveren voor 15 december 

 
 

 

 

mailto:seniorenvosmeer@zeelandnet.nl


“Vossepraet” januari 2021
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van de voorzitter

Geachte leden,

Namens het bestuur wil je jullie bedanken. Dank je wel, beste mensen, voor het vertrouwen in jullie 

bestuur. Dit vertrouwen is voor ons fijn en werkt motiverend om dit werk te blijven doen.

Hopelijk gaan we spoedig weer samen aan tafel om mooie dingen te doen, zodat het sociale contact weer actief aan-

wezig kan zijn.

We krijgen van veel mensen complimenten voor wat wij nog doen in deze vervelende tijd ..... dank je wel hier voor.

Er zijn ook mensen die jaren lang altijd hebben mee gedaan aan alle activiteiten en nu zeggen “We stoppen er mee”.

Dit is erg jammer in het bijzonder omdat wij niets kunnen doen aan deze vervelende tijd. Daarnaast zijn wij nog actie-

ven dan wanneer alles gewoon door kon/kan gaan.

Ik wil daarom langs deze weg mijn collega’s bijzonder bedanken voor hun inzet en jullie bedanken voor het vertrou-

wen. Het is zo makkelijk het bijltje er bij neer te gooien maar beste mensen kijk eens terug naar wat wij samen hebben 

opgebouwd. Daar mogen we met zijn allen bijzonder trots op zijn.

Als laatste: vergeet niet ..... wat in het vat zit, verzuurd niet. Als het ons gegeven is, gaat 2021 een spetterend jaar 

worden.

Allen gezond het jaar 2021 in.

Dank 

Jos    

     

              -1-

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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Bestuur
Voorzitter Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl - Algemene Zaken

Secretaris Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl - Nieuwsbrieven / Leden administratie

Penningmeester Leo Hartman, tel. 0166 672937,  nelleo@zeelandnet.nl - Financiële zaken

Leden Tonnie Oostdijk-Istha, tel. 0166 672419, leenentonnie@gmail.com - Bezorging brieven/Fruitmanden

 Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl -  Cijferspel

 Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536, jancapelle@zeelandnet.nl - Modeshow

             



 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

 Cijferspel

 De laatste winnende cijfers van 2020 zijn:

 4-5-12-25-72 

 Kadokaart

Bij deze dank voor de vele positieve reacties op de kadokaart van de Spar, die bij u namens 

SVV.e.o.in de bus viel. Hier doen we het voor. Dank u wel.

De kaart kan tot 1 april a.s. verzilverd worden.

 Zorgloket (12 januari)

Ook in de eerste maand van het jaar zitten de vrijwilligers van het zorgloket Vosmeerzorgt weer 
voor u klaar. 

Dit op de tweede dinsdagmorgen van de maand (12 januari) van 10.00 tot 12.00 uur (onder voor-
behoud).

 Fruitmand

Na minimaal 1 nacht in het ziekenhuis ontvangt u van de SVVeo 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                                                                                                                             

 Uitslag puzzel nieuwsbrief december 2020

Aantal deelname deze maand 87 leden (bedankt voor de deelname).

De winnaars van de 4 kerstpakketten zijn:

De heer Van Pelt, de heer Wessels, mevrouw Weezenaar, mevrouw Van Putten.

Ook ontvingen alle deelnemers een prijsje.                                                                  

Prijsvraag nieuwsbrief januari 2021

Beste leden, dit maal voor de verandering een prijsvraag. Tel de leeftijd van de bestuursleden en 

het aantal leden van onze vereniging (per 1 januari 2021) bij elkaar op, dan krijgt u het totaal.                     

Jos Hommel  ........................ jaar

Leo Hartman  ........................ jaar

Leen Oostdijk  ........................ jaar

Gerrit de Gast  ........................ jaar

Joke Capelle  ........................ jaar

Tonnie Oostdijk  ........................ jaar

Aantal leden SVV.e.o.  (per 1 januari 2021)  ........................ leden

 --------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAAL:  ........................

Onder de goede oplossingen worden weer prijzen uitgereikt. Ook zijn de troostprijzen weer aanwezig. De oplossing 

kunt u sturen naar Leo Hartman. Let wel, ook hij weet de oplossing nog niet. Graag voor 12 januari a.s. aan Leo 

Hartman: 0166 672937 Pr. Mauritsstraat 3 Oud-Vossemeer of via: seniorenvosmeer@zeelandnet.nl

SUCCES!!             -2-



“Vossepraet” februari 2021
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van de voorzitter: Seniorenorganisaties steunen beleid

Seniorenorganisaties steunen beleid om ouderen nu voorrang te geven bij vaccinatie coro-

na 

Minister Hugo de Jonge was er duidelijk over in het coronadebat in de Tweede Kamer deze week: 

ouderen zijn nu eerst aan de beurt om gevaccineerd te worden. Dat is in lijn met het advies van de 

Gezondheidsraad en heeft de volledige steun van de seniorenorganisaties.

 

Hoewel berichten in de media soms anders doen vermoeden, constateren seniorenorganisaties dat alles in het werk 

wordt gesteld om ouderen zo snel mogelijk te vaccineren. 

Dankzij aanpassingen in de vaccinatiestrategie wordt op 18 januari begonnen met het vaccineren van verpleeghuis-

bewoners en bewoners van grotere instellingen voor gehandicaptenzorg met het Pfizer vaccin. Vanaf 25 januari zijn 
bewoners van kleinschalige woonvormen aan de beurt.

Uiterlijk medio februari, mogelijk eerder afhankelijk van de snelheid waarmee de vaccins binnenkomen, start de vacci-

natie bij thuiswonende ouderen. Ouderen kunnen er op rekenen dat er voldoende vaccins voor hen zijn gereserveerd, 

zo heeft de minister toegezegd. 

We zijn nog niet van het coronavirus af, maar dat moment komt nu gelukkig wel in zicht voor degenen die er het 

meest kwetsbaar voor bleken. 

Groeten, Jos

 

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 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

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  1-35-47-72-75

 Contributie

Beste Leden:  Voor degene die de contributie nog niet hebben voldaan, houdt u a.u.b. de eindda-

tum van 31 januari in de gaten. Dit als herinneringstip. Alvast bedankt.

 Zorgloket (9 februari)

Ook in februari staan de vrijwilligers van het zorgloket voor u klaar. 

Dit op de tweede dinsdagmorgen van de maand (9 februari) van 10.00 tot 12.00 uur.

 Fruitmand

Na minimaal 1 nacht in het ziekenhuis ontvangt u van de SVVeo 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                                                                                                                             

 Uitslag puzzel nieuwsbrief januari 2021

De oplossing van de prijsvraag van Januari was: 736

De leeftijd van het bestuur is/was  428
Het aantal leden per 1 Januari:  308 
Totaal:     736                                                                                                                      

Er waren 2 goede inzendingen. De bijbehorende prijzen en troost prijzen zijn reeds rond gebracht.                                                          

Prijsvraag nieuwsbrief februari 2021

Deze maand gooien we weer een woordzoeker in de strijd.

Deze kunt u weer inleveren bij: Leo Hartman  tel.0166-672937
Pr.Mauritsstraat 3 Oud-Vossemeer
Dit voor 16 februari a.s. Kan ook via: seniorenvosmeer@zeelandnet.nl

Succes!      

Bestuur
Voorzitter Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl - Algemene Zaken
Secretaris Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl - Nieuwsbrieven / Leden administratie
Penningmeester Leo Hartman, tel. 0166 672937,  nelleo@zeelandnet.nl - Financiële zaken
Leden Tonnie Oostdijk-Istha, tel. 0166 672419, leenentonnie@gmail.com - Bezorging brieven/Fruitmanden
 Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl -  Cijferspel
 Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536, jancapelle@zeelandnet.nl - Modeshow
             

 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

-2-
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“Vossepraet” maart 2021
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Jaarverslag 2020 SVV eo

Beste Leden

Het jaarverslag van 2020 wijkt af van de normale jaarverslagen. Dit vanwege het alom bekende 

coronavirus.

We starten in:

Januari 2020

Hier is er nog niets aan de hand. De nieuwsjaarbingo was op 8 januari 2020. Op 11 januari waren we te gast bij To-

neelvereniging St.-Joseph.

Februari 2020

Op 12 februari werd de jaarvergadering gehouden gecombineerd met een bingo. Op 15 februari waren we te gast bij 

de toneelvereniging De Rederijkers. Deze voorstelling was in Meulvliet te Tholen. Gelijktijdig ook het Stramme Vlooi-

enbal in de Vossenkuil. Op 22 februari was de carnavals optocht, waar we samen met de St-Anthonius school een 

bijdrage aan hebben geleverd. 

Maart 2020

11 maart was er weer de maandelijkse bingo. Op 14 maart waren we uitgenodigd bij Toneelvereniging Poortvliet. Dit 

als vanouds in St.-Annaland in de Wellevaete. Deze maand kon u zich opgeven voor de Paasbrunch, reisje en voor 

de workshop Dikke dames schilderen. Dit alles kon vanwege de coronamaatregelen geen doorgang vinden. Voor de 

Paasbrunch had bijna iedereen al betaald, dus probeerden we deze te verzetten in een herfstbrunch. Maar helaas dat 

viel ook in het water. We hopen, dat we het dit jaar kunnen organiseren.

April 2020

Nou daar gaan we dan de LOCKDOWN werd van kracht....

Mei 2020

Deze maand zijn we begonnen met de puzzels, hier was en is nog steeds veel animo voor. Je moet wat. Deze maand 

werden ook tekeningen gemaakt door kinderen van de St- Anthonius school voor de alleenstaande ouderen. Dank 

jullie wel daarvoor.

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 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

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  34-39-64-68-70

 Zorgloket (9 maart)

Ook in maart staan de vrijwilligers van het zorgloket voor u klaar. 

Dit op de tweede dinsdagmorgen van de maand (9 maart) van 10.00 tot 12.00 uur.

 Fruitmand

Na minimaal 1 nacht in het ziekenhuis ontvangt u van de SVVeo 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                                                                                                                             

 Uitslag puzzel nieuwsbrief februari 2021
De oplossing van de prijsvraag van Februari:

Wat vliegt de tijd

De prijzen zijn weer uitgedeeld, aantal deelnemers 83 leden. 

Prijsvraag nieuwsbrief maart 2021

Voor de maand Maart hebben we een paaspuzzel met daarbij ook paasprijzen.                                                                                                                    

Deze kunt u weer inleveren bij: Leo Hartman  tel. 0166-672937 - Pr. Mauritsstraat 3 Oud-Vosse-

meer of via seniorenvosmeer@zeelandnet.nl (Leen Oostdijk).

Inleveren voor 16 maart a.s.

Succes!      

-2-

Vervolg - jaarverslag 2020

Juni 2020

Deze maand kwamen de versoepelingen, we besloten om in september de

activiteiten weer op te starten. We hebben alleen  de workshop Dikke Dames

schilderen kunnen organiseren. Dit met zo’n 40 deelnemers. (leuke avond).

Oktober 2020

De ellende met corona begon opnieuw.

De rest van het jaar konden er geen activiteiten, op de puzzel en de nieuwsbrieven na, worden georganiseerd.

Ook de wekelijkse fietstrip is in 2020 in het water gevallen. Hopelijk dit jaar beter van start.

2021

Ook dit jaar kan de jaarvergadering geen doorgang vinden.

Wel is de kascommissie om de beurt bij elkaar gekomen voor het financiële gedeelte. Dit is akkoord bevonden.

Hopelijk de aanstaande maanden wat versoepelingen zodat we iets kunnen gaan organiseren.

Blijf gezond,

Goeten Leen Oostdijk (secr.)



        -3-

Bestuur
Voorzitter Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl - Algemene Zaken

Secretaris Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl - Nieuwsbrieven / Leden administratie

Penningmeester Leo Hartman, tel. 0166 672937,  nelleo@zeelandnet.nl - Financiële zaken
Leden Tonnie Oostdijk-Istha, tel. 0166 672419, leenentonnie@gmail.com - Bezorging brieven/Fruitmanden

 Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl -  Cijferspel

 Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536, jancapelle@zeelandnet.nl - Modeshow

             

 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

 Jaarvergadering 2021

De leden jaarvergadering van 2021 kan vanwege de corona maatregelen niet doorgaan. Het jaar-

verslag 2020 is wel toegevoegd. Dit is vanwege de maatregelen in 2020 korter dan normaal.



“Vossepraet”   april 2021
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van het bestuur

Nederlanders van boven de 65 jaar zijn doorgaans actief (mentaal en/of fysiek), positief, sociaal en 

komen tijd tekort. Ze wonen zelfstandig, rijden auto en doen betaald werk of vrijwilligerswerk. En 

dan hebben ze ook nog een druk sociaal leven met familie en vrienden en zijn oppas-opa of oma. 

Er is genoeg tijd voor de meest uiteenlopende hobby’s.

Natuurlijk worden er ook fysieke gebreken ervaren, maar dat doet niets af aan hun geluk of aan hun gevoel om 

waardevol bij te kunnen dragen aan de maatschappij. Het hoort erbij. Ze zijn financieel zekerder, dankbaar en ervaren 
minder druk om van alles te moeten, maar blijven leergierig. Ze staan ontspannen in het leven, voelen zich onderdeel 

van de maatschappij en zijn milder, meer begripvol, relaxter, zelfbewuster en wijzer dan toen ze jong waren. 

Kortom: een zeer diverse groep mensen die volwaardig meedoet in onze samenleving.

En dat is maar goed ook. Over tien jaar telt Nederland ruim 2 miljoen mensen van 75 jaar of ouder. En dat zijn 

600.000 ouderen meer dan vandaag. Behalve dat ouderen zelf graag actief onderdeel blijven van de samenleving, 

heeft de samenleving hun betrokkenheid hard nodig.

Er zit veel maatschappelijk potentieel in deze groep; ouderen bezitten meer kennis, kunde en ervaring dan jongeren. 

De hele maatschappij kan hier de vruchten van plukken.

Let een beetje op elkaar en blijf gezond.

Jos Hommel (voorzitter)       tel. 0166 672105 

Leen Oostdijk (secretaris)     tel. 06 43770865

Leo Hartman (penningmeester)   tel. 0166 672937

Tonnie Oostdijk (bestuurslid)   tel. 0166 672419

Gerrit de Gast (bestuurslid)    tel. 0166 672114

Joke Capelle (bestuurslid)    tel. 0166 672536                                                                                      

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 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: 088 2323300 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  6-40-55-65-71

2

 Zorgloket (13 april)

Ook deze maand zitten (onder voorbehoud) de vrijwilligers van het zorgloket VOSMEERZORGT 
weer voor u klaar. Deze maand op dinsdagmorgen 13 April van 10.00 tot 12.00 uur.                                                       

Indien er vanwege corona maatregelen geen zorgloket is, kunt u contact opnemen met
Jos Hommel. Tel. 0166 672105

 Uitslag Paaspuzzel nieuwsbrief maart 2021

De oplossing van de paaspuzzel:

Paaseieren gaan zoeken.

De 4 hoofdprijzen (paasmand) en de troostprijzen zijn weer uitgereikt. Dit maal met een nieuw 

record aan deelnemers: 96 leden.                             

Rijmpje

Gelijk met de oplossing van de paaspuzzel werd er een rijmpje meegezonden.   Dank je wel.

“Paaseieren zoeken in een letter veld.

Heb je ze gevonden, altijd prijs is mij verteld. 

SVVosmeer, zeer attent.

Ook in coronatijd steeds present.”

 Paaswens

ALLEN FIJNE PAASDAGEN TOEGEWENST

Bestuur S.V.V.e.o.                                                                                 

 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



Prijsvraag nieuwsbrief april 2021

Voor de maand April weer een woordzoeker. Inleveren voor 14 april a.s.                                                                                                              

Deze kunt u weer inleveren bij: Leo Hartman  tel. 0166-672937 - Pr. Mauritsstraat 3 Oud-Vosse-

meer of via seniorenvosmeer@zeelandnet.nl (Leen Oostdijk).

Succes!      
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“Vossepraet”   mei 2021
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van de voorzitter

Na uitholling pensioen is nu AOW aan de beurt 

Het AOW-bedrag dat alleenstaande gepensioneerden ontvangen is krap 17 euro meer dan vorig 

jaar. Toch gaan veel senioren er niet op vooruit. Dat komt door de vele stijgende kosten die ook 

ouderen voor hun kiezen krijgen.

Naast hogere kosten voor huur, zorgpremie en energiekosten gaan de gemeentelijke heffingen met 4,4 procent om-

hoog ten opzichte van vorig jaar. “De AOW wordt zo uitgehold”

Mensen gaat er in hun portemonnee niet op vóór-, maar op achteruit. Oorzaak is een waslijst aan prijsverhogingen. 

De nominale én de inkomensafhankelijke zorgpremie gaan omhoog, de huur- en energieprijzen stijgen gewoon door 

en de boodschappen worden er ook niet goedkoper op. Daarnaast gaan gemeenten dit jaar de lokale lasten buiten-

proportioneel verhogen. Met 4,4 procent, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat daarbij om riool-
heffing, afvalstoffenheffing en de OZB.

Afgeknepen

“Het kabinet maakt AOW’ers dus blij met een dode mus”. Elk jaar weer wordt rondom Prinsjesdag geroepen dat ook 

de gepensioneerden er op vooruit moeten gaan. Zij lopen qua koopkracht ver achter op de werkenden. Ouderen en 
gepensioneerden kunnen een belangrijke motor zijn om de economie en de consumptie aan te jagen. Ik vind het 

onbegrijpelijk dat vooral deze groep steeds verder wordt afgeknepen. Juist in dit crisisjaar is dat niet alleen pijnlijk voor 

hen, maar ook zeer onverstandig voor de economie en de werkgelegenheid.”

Let een beetje op elkaar en blijf gezond. Groet Jos

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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Bestuur
Voorzitter Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl - Algemene Zaken
Secretaris Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl - Nieuwsbrieven / Leden administratie
Penningmeester Leo Hartman, tel. 0166 672937,  nelleo@zeelandnet.nl - Financiële zaken
Leden Tonnie Oostdijk-Istha, tel. 0166 672419, leenentonnie@gmail.com - Bezorging  brieven/Fruitmand
 Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl -  Cijferspel
 Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536, jancapelle@zeelandnet.nl - Modeshow



 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: 088 2323300 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  7-8-20-36-38

2

 Zorgloket (11 mei)

Ook deze maand zitten (onder voorbehoud) de vrijwilligers van het zorgloket VOSMEERZORGT 
weer voor u klaar. Deze maand op dinsdagmorgen 11 mei van 10.00 tot 12.00 uur.                                                       

Indien er vanwege corona maatregelen geen zorgloket is, kunt u contact opnemen met
Jos Hommel. Tel. 0166 672105

 Uitslag puzzel nieuwsbrief april 2021

Oplossing puzzel april:                                                                      

lekker gevulde bolussen

 Ditmaal met 85 deelnemers. Bedankt. De prijzen worden/zijn weer rond bezorgd.
                         

Prijsvraag nieuwsbrief mei 2021

Voor de maand mei ook weer een woordzoeker.

Deze in het teken van koningsdag.

Inleveren voor 12 Mei. 

Deze kunt u weer inleveren bij: Leo Hartman Tel. 0166 672937 Prins Mauritsstraat 3 Oud-Vosse-

meer. Mag ook via: seniorenvosmeer@zeelandnet.nl (Leen Oostdijk)
     

 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

 Bingo

Helaas laten de bingomiddagen vanwege het corona virus nog steeds op zich wachten. Hopelijk 

komt hier snel verandering in. Dus nog steeds moed houden, er komt een middag dat we weer 

kunnen.

Tot dan:  “Blijf gezond”.

 Fruitmand

Na minimaal 1 nacht in het ziekenhuis ontvangt u van de SVVeo 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                                                                                                                             
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“Vossepraet”   juni 2021
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van de voorzitter

Onze secretaris zei dat er leden hadden gevraagd om een positief stukje.

Nou hierbij dan een positief stukje wat misschien eerst negatief leek.

Een nieuwsbrief is er - zoals de naam al zegt – oom het laatste nieuws door te geven aan de be-

trokkenen, het is realiteit en actueel.

Het overkoepelend orgaan waar wij bij aangesloten zijn vraagt dit ook.

Ik heb altijd geleerd om op te komen voor de doelstellingen waar je voor staat en die je vertegenwoordigd.

Gelukkig zijn er mensen die dit van hogerhand ook voor ons doen en dit gelezen hebbende, doe ik aan u mededelin-

gen via onze nieuwsbrief.

Je kunt het mooi brengen maar je weet rozen met doornen daar prik je de vingers aan, niet iets mooier maken dan het 

is.

Maar Oké enkele voorbeelden.

In onze pensioen pot zitten biljarden en toch willen ze doen denken dat het niet genoeg is. Gelukkig dat er mensen 

zijn die onze belangen hierin behartigen, die onze spaarpot bewaken voor de huidige  maar ook voor de aankomende 

senioren.

Zijn we de afgelopen 7 jaar gecompenseerd met de verhoging van de levensbehoeften; nee. Moeten we hier blij mee 

zijn, gelukkig is het positieve dat er mensen zijn die hier aandacht aan schenken.

Dan de tijd waar we nu in leven moeten we daar blij mee zijn, nee! Maar het positieve is dat we elkaar een belletje 

doen van hoe gaat het; dat we nu weer waarderen wat we hadden en kunnen krijgen; dat er mensen zijn die bezig zijn 

met wanneer er weer activiteiten gepland mogen worden; dat ook de mensen van onze buurgemeenten een belletje 

doen van, “he Jos, ik heb wat oud ijzer kom je dat op halen?”; dat een Pa tegen zijn zoon zegt bij zijn verbouwing 

“denk er om dat oud ijzer is voor ons”.

Volgend jaar maart gaan we weer stemmen voor de gemeente, toen ik nog CDA actief was bij de vorige verkiezingen 

had het CDA een prachtig programma voor jong en oud, alhoewel ik nog actief ben voor de jeugd werd mij gevraagd 

om op de lijst te komen voor de senioren, ja natuurlijk wil ik dat, onze senioren op ons eiland direct vertegenwoordi-

gen. Niets was waar ik werd verweten een eigen agenda te hebben, ja natuurlijk ik had een agenda van de mensen 

hier op ons eiland ik luisterde naar onze mensen, had dan ook verwacht van een zich sociale noemende partij dat hier 
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 Vosmeerzorgt (8 juni)

Ook in de maand Juni zitten de vrijwilligers van het zorgloket weer voor u klaar. Deze maand 
weer in de bieb in de Vossenkuil. Open op dinsdagmorgen 8 Juni van 10.00 tot 12.00 uur.                                         
Maak er gebruik van indien nodig.

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  33-35-46-54-70

Fietsen (2 juni)

Gezien de versoepelingen op het coronavirus willen we het fietsen weer opstarten. Vanaf 
woensdagmiddag 2 Juni 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 versna-

pering. Tot dan.

 Uitslag woordzoekerpuzzel nieuwsbrief mei 2021

Oplossing puzzel Mei: De klant is koning.

De 4 winnaars van de boodschappentas zijn: 

Moniek v. Driel-de Bruin, Jopie de Graaff-Pollie, Willem Bosters en Anneke Heijdra-v.Tienen.

Aantal deelnemers deze maand 90 leden. Deze maand geen puzzel, i.v.m. andere traktatie.

 Traktatie (12-6)

Op zaterdag 12 juni trakteert S.V.V.e.o. u op een kermistaartje. Dit voor elk lid. Voor de le-

den buiten Oud-Vossemeer zal het taartje op vrijdag 11 Juni zoveel mogelijk bezorgt worden.                                                  

Dit in samenwerking van de SPAR. Laat het u smaken.

 Bestuurswijziging

We hebben geen jaarvergadering kunnen houden, vandaar deze mededeling.  
Gerrit de Gast en Joke Capelle hebben aangeven te stoppen, na een lange periode in het be-

stuur van de vereniging. Hartelijk bedankt hiervoor. Dit laten we natuurlijk niet geruisloos passeren.

Gevolg hiervan was dat we een nieuw bestuurslid moesten zoeken, dit is gelukt. Binnen de nieuwe wet WBTR kan het 
bestuur zelf een kandidaat aanbrengen voor deze plaats. We hebben Nelly Verbiest-Havermans bereid gevonden 

om deze plaats op te vullen. Ook dank hiervoor. 

Van de voorzitter (vervolg)

iets mee gedaan zou worden, dus niet.  Dat deed zeer, dit is toch niet wat de kiezer beloofd is?  Maar wat ontzettend 

positief was dat ik veel stemmen kreeg dat er veel mensen waren die in mij geloofden, dit heeft de teleurstelling over-

wonnen. Toch weer positief.

We hebben geen jaarvergadering kunnen houden Gerrit en Joke hebben aangegeven te stoppen, volledig terecht na 
zo’n lange periode je beste beentje voor zetten voor de vereniging. Hier komen we uiteraard op terug, maar wat zeer 

positief is dat Nelly Verbiest- Havermans vanaf heden ons komt helpen, tja positiever kan ik het niet maken.

Nog eentje dan, bij het service zorgloket VOSMEERZORGT komen allerlei vragen, deze vragen proberen we bijna 

altijd samen met de betreffende ambtenaren om te zetten in het positieve.
Als je dit tussen de regels door leest, dan is er zoveel positiefs wat je uit die negativiteit (als je het zo ziet) kunt halen.

Kijk eens naar de corona testen, als je negatief bent dan ben je positief.

Als je positief bent dan ben je negatief, verwarrend hè?

Al bij al het is niet negatief maar realiteit en als je de negatieve gedachten laat gaan komt het positieve in beeld.

Beste allen, hoop hier mee dat u het negatieve toch nog positief kan benaderen.

We gaan er voor en tot gauw. Jos
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Ingezonden brief Huys van Roosevelt (daghap)

Beste leden van S.V.V. e.o.

Recentelijk hebben wij op het hele dorp onze nieuwe menukaart verspreid. Zoals jullie mogelijk hebben gelezen op de 

voorpagina, is Huys van Roosevelt vanaf maandag 17 mei begonnen met De Dagelijkse Dagspecial.

Op deze manier wil Huys van Roosevelt het voor iedereen mogelijk maken om voor een prikkie te genieten van een 

heerlijk diner. Het verschil met de Daghap (van voor de lockdown) is dat we vanaf nu een vast ritme gaan aanhouden:

Maandag: Schnitzeldag                     

Dinsdag: Aziatische Wokdag (wekelijks wisselend)

Woensdag: Kippen- en Haantjesdag

Donderdag: Fish & Chipsdag (gebakken vis)               

Natuurlijk zit er bij deze gerechten de toepasselijke garnituur inbegrepen. 

Er is nog een verschil met de daghap. Voorheen betaalden onze gasten normaal € 9.95 en was er alléén voor de 

leden van S.V.V. e.o. een korting.

Huys van Roosevelt gaat vanaf nu deze korting ook mogelijk maken voor iedereen die regelmatig een daghap komt 

eten. 

We gaan dit doen met een stempelkaart/vriendenkaart. Elke keer als iemand van onze dagspecial komt genieten, ont-
vangt deze een stempel. Op vertoon van een volle kaart (5 stempels) eet u dan de volgende keer (de 6e dagspecial) 

GRATIS. 

Dit komt neer op een korting van 20%, hetgeen enigszins vergelijkbaar is met de korting die normaal alleen geldig 

was voor leden van de Seniorenvereniging.

We hopen dat we daarmee (naast alle leden van SVV e.o.) nóg meer mensen een plezier kunnen doen met deze 
service.

Met vriendelijke groet,

Uw mede-lid van SVV e.o.

Bas Quist

Nieuwe bestuurssamenstelling

Voorzitter: Jos Hommel: Algemene zaken.Tel. 0166 672105 / 06 18227403 Raadhuisstraat 38 4698 AV
 Oud-Vossemeer E-mail: joshommel@zeelandnet.nl

Secretaris:  Leen Oostdijk: Ledenadm./ Nieuwsbrieven.Tel.0166 672419 / 06 43770865Weelhoekstraat 30 
 4698 BN Oud-Vossemeer E-mail: leen50@zeelandnet.nl / seniorenvosmeer@zeelandnet.nl 

Penningmeester:  Leo Hartman: Financiële zaken. Tel.0166 672937 / 06 18486026 Prins Mauritsstraat 3 
 4698 BH Oud-Vossemeer E-mail: nelleo@zeelandnet.nl 

Bestuurslid:  Tonnie Oostdijk-Istha: Fruitmanden/nieuwsbrieven.Tel: 0166 672419 /06 21339634 
 Weelhoekstraat 30 4698 BNOud-Vossemeer E-mail: leen50@zeelandnet.nl

Bestuurslid:  Nellie Verbiest-Havermans: Diversen.Tel: 0166 672233 Vierwindenstraat 8 

 4698 AC Oud-VossemeerE-mail: nellieverbiest@zeelandnet.nl 

Cijferspel:  Rinus Hommel     



“Vossepraet”    juli 2021
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 EVEN EEN ONDERONSJE

Hoe kan dit? Hoe is dit mogelijk? Hoe doen jullie dat toch? Dat zijn vragen die komen na de actie 

van de taartjes. Telefoontjes, berichtjes vele woorden van dank en terwijl je de traktatie rond bracht 

de mensen die je tegen kwam te bemoedigen om ook lid te worden.

Beste mensen, dit is mogelijk door een goed beleid en door uw vertrouwen in ons, mede door een 

ondersteuning van de RABO en Paul van onze SPAR.

Door mensen die ons zijn voor gegaan om een financiële bodem te leggen en dan komt bij mij altijd de naam van Co 
Vroege naar boven, Let wel, dit is een persoonlijk gevoel. Ja inderdaad, het is een hele financiële uitgave eerst met 
nieuwjaar en nu weer met een jammerlijk niet door gaande kermis deze traktatie

In deze vervelende periode waarin velen van ons wel iemand heeft moeten afstaan, hetzij van nabij of van dierba-

ren rond u. Dan is juist de band die wij hebben met de leden zo belangrijk, wij doen dan ook super ons best om u\ te 

horen, u te bereiken.

Iedere maand de prijsjes rond brengen van de puzzel is hier een onderdeel van; we zien elkaar weer eens, we 

spreken elkaar weer eens, een telefoontje, bezoekje of bij een ziekenhuisopname een mandje. Dit komt voort uit de 

inventiviteit en gedrevenheid van onze bestuursleden en daar ben ik als voorzitter super trots op.

Ook het service/zorgloket is een onderdeel, Als je kijkt dat we al vele mensen met vragen, samen met onze ambtelijke 

molen tot een goede afloop hebben weten te brengen.
Ik ben nu dik 12 jaar uw voorzitter, had ook vragen om bestuurlijk vertegenwoordigd te zijn bij andere verenigingen, 

maar heb er geen dag spijt van dat ik deze keuze heb gemaakt. Je wordt zeker wel eens tegen je schenen geschopt 

en wanneer dit onterecht is dan doet dit pijn.

Ja inderdaad, het wordt zo dikwijls gezegd...er is zo veel veranderd, Inderdaad stilstand is achteruitgang maar ook 

u hebt hier aan bijgedragen. Alleen al door te laten blijken vertrouwen in uw bestuur te hebben en dit is de motivatie 

voor ons om ons best te blijven doen. Ik moet er niet aan denken dat er vroeger een bode of iemand van het bestuur 

was die de nieuwsbrieven rond bracht een vergoeding opeiste, dit was dan ook het eerste dat ik als verse voorzitter 

afschafte. Je weet immers wanneer je in een bestuur gaat dat dit energie kost en dat je er financieel niet op vooruit 
gaat maar dat het geld kost. Heb je dit er niet voor over, dan moet je ook nooit in een bestuur gaan dat bestaat uit 

vrijwilligers, echte vrijwilligers. De laatste tijd zijn we veel leden verloren door overlijden, dit doet op de eerste plaats 

pijn als mens, maar het geeft ook aan hoe kwetsbaar we zijn. Daarom is het ook zo belangrijk dat we iets voor elkaar 

kunnen betekenen en om dit samen te doen geeft ons als bestuur de motivatie om in het bestuur van uw SVV e.o 

te mogen functioneren. We hopen binnenkort weer samen te mogen komen en dit jaar, het 70e, samen goed af te 

mogen sluiten. Er staat nog veel op het programma en wij als bestuur staan te trappelen om u dit aan te bieden en 

samen te gaan beleven. U allen dank en tot gauw. Uw voorzitter - Jos Hommel
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Inhoud

Van de voorzitter ........................................................1

Cijferspel....................................................................2
Vosmeerzorgt (13 juli)................................................2

Bingo 14 juli (ONDER VOORBEHOUD)....................2

Fietsen op de woensdagmiddag................................2

Starten activiteiten .....................................................2

Ledenwerving ............................................................2

Oud ijzer ....................................................................2

Bestuurssamenstelling ..............................................2

1



2

 Vosmeerzorgt (13 juli)

Ook deze maand zitten de vrijwilligers van het zorgloket weer voor u klaar. Deze maand weer op 
dinsdagmorgen 13 juli van 10.00 tot 12.00 uur.

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  3 - 13 - 22 - 37- 69

 Starten activiteiten

Voor dit jaar(70 jaar) staan er nog verscheidene activiteiten op de plank. Hier een kleine greep: 

maandelijkse bingo’s, herfstbrunch, modeshow, mosselavond, feestavond, sinterklaasbingo en 

kerstbingo.We hopen toch zo, dat dit allemaal door kan gaan!

 Bingo 14 juli (ONDER VOORBEHOUD)

Op woensdagmiddag 14 juli willen we de eerste bingo na tijden weer organiseren. Maar eerst moe-

ten we hiervoor groen licht krijgen. Als dit doorgaat en in welke vorm laten we u tijdig weten, met 

een extra nieuwsbrief voor 14 juli a.s.. 

Fietsen op de woensdagmiddag

Ook deze maand weer fietsen op de woensdagmiddag. We starten om 13.30 bij de Vossenkuil.                                                                      
De route 25/30 km met een tussenstop voor een versnapering. 

Als de bingo doorgaat dan die woensdagmiddag geen fietsen.

Ledenwerving

In de afgelopen periode (corona) zijn er toch wat leden uit onze vereniging verdwenen (ongeveer 

10 /12 leden). Dit om verschillende redenen.

Vandaar deze oproep. Kent u iemand uit uw familie of kennissen kring, die er wat voor voelen om 

ook lid te worden. Laat het weten aan een van onze bestuursleden en we komen langs. U kunt dit 

ook mailen naar:  seniorenvosmeer@zeelandnet.nl

Alvast bedankt voor uw evt. medewerking. We zien graag nieuwe leden tegemoet!

 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

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     



“Vossepraet” augustus 2021
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van de voorzitter

Kan de verplichte rijbewijskeuring van 75-plussers worden afgeschaft?

Om iedereen veilig aan het verkeer te laten deelnemen, gelden in Nederland allerlei regels. Die 

gaan over hoe u zich moet gedragen in het verkeer, maar ook over uzelf. Het is belangrijk om te 

weten of u een aandoening heeft of medicijnen gebruikt die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. 

De overheid noemt dat de medische rijgeschiktheid.

Om te beoordelen of u medisch geschikt bent, is een keuring nodig. Voor mensen van 75 jaar en ouder met een 

rijbewijs is zo’n keuring verplicht. Natuurlijk neemt de kans op gezondheidsproblemen toe als u ouder wordt, maar dat 

geldt niet voor iedereen.

De cijfers geven gelijk: bij slechts 0,5% van de mensen die worden gekeurd, wordt het rijbewijs ingetrokken. Het stan-

daard medisch keuren van 75-plussers is dus niet efficiënt.

Gelukkig is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (dat over het verkeer gaat) het met ons eens. Daarom 

wordt gekeken of het ook anders kan, zodat de verplichte keuring van 75-plussers kan worden afgeschaft.

Zodra wij hier omtrent meer weten dan hoort u dit.

Goeds en groet,

Jos

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 Vosmeerzorgt (10 augustus)

Deze maand opent het zorgloket weer haar deuren.
Dit vanouds in de bieb in de Vossenkuil. 
Deze maand op dinsdag 10 augustus van 10 tot 12.00 uur zitten de vrijwilligers weer voor u klaar. 
(corona 1,5 m )

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  8 - 16 - 36 - 40 - 52

Fietsmiddag

Ook deze maand weer fietsen op de woensdagmiddag, behalve op de evt. bingomiddag.
De start is om 13.30 uur bij de Vossenkuil, wanneer het goed fietsweer is.

De route is 25/30 km met een tussenstop voor een versnapering.

 Bingo (11 augustus - ONDER VOORBEHOUD)

Beste leden ook deze maand gaan we weer proberen de bingo op te starten. Hopelijk met meer 

medewerking van de gemeente Tholen.

Op woensdagmiddag 11 Augustus om 14.00 uur staat de bingo op het programma.

Locatie: De Vossenkuil. Entree: € 6,-  incl. bingokaart, kaartnr. Koffie/ thee /koek.

Hopelijk kan het doorgang vinden, zo niet laten we het weten voor 11 Augustus. 

Ledenwerving

De ledenwerving deze maand heeft toch weer een bevredigend resultaat opgeleverd.

Er hebben zich 36 nieuwe leden aangemeld.  Allen welkom en dank hiervoor.

Kent u iemand uit uw familie of kennissen kring, die er wat voor voelen om ook lid te worden. Laat 

het weten aan een van onze bestuursleden en we komen langs. U kunt dit ook mailen naar: 

seniorenvosmeer@zeelandnet.nl. We zien nog steeds graag nieuwe leden tegemoet!

Mosselavond (2 oktober)

Op zaterdag 2 Oktober organiseren we mosselavond in de Vossenkuil. 

Bij de volgende nieuwsbrief de mogelijkheid om u op te geven voor deze avond.

Hopelijk gooit ook hier het coronavirus geen roet in het eten. 

 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 SVVeo 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                                                                                                                             



“Vossepraet” september 2021
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van de voorzitter

VOOR-MORGEN, digitale wilsverklaring

Iedereen, jong en oud, kan de regie over zijn leven verliezen en kan wilsonbekwaam worden. Het 

opstellen van een wilsverklaring geeft rust voor jezelf en je naasten. De digitale Wilsverklaring bij 

“Voor-Morgen” kan 24 uur geheel zelfstandig thuis online worden opgesteld.

De wilsverklaring is betaalbaar, rechtsgeldig en bovendien eventueel voorzien van een persoonlijke toelichting in een 

video. De gegevens zijn beveiligd, versleuteld en alleen door de opsteller te wijzigen. Een arts kan de wilsverklaring 

digitaal inzien en de echtheid controleren. “Voor-Morgen” zendt een jaarlijkse herinnering om uw verklaring up-to-date 

te houden! De arts weet dus altijd wat het laatste exemplaar is.

Voor-Morgen pleit ervoor dat een ieder een medische wilsverklaring opstelt. Hierin leg je vast welke behandelingen je 

wel/niet wenst of welke zorgwensen je hebt, voor als je het zelf niet meer kan en wijs je een vertegenwoordiger aan.

Met uw Digitale Wilsverklaring voorkomt u verder een hoop gedoe en narigheid. (www.Voor-Morgen.nl)

Heel veel mensen hebben dit gelukkig al geregeld.

Indien u niet bekend bent met het digitale gebeuren, raadpleeg dan uw familie ook uw huisarts kan u hier verder in 

helpen. 

Goeds en groet Jos hommel
Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 VosmeerZorgt (14 september)

Ook deze maand kunt u weer terecht bij het zorgloket: VosmeerZorgt.
Dit vanouds in de bieb in de Vossenkuil. 
Deze maand op dinsdag 14 september van 10 tot 12.00 uur zitten de vrijwilligers weer voor u klaar. 
(Corona 1,5 m)

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  2-28-29-49-63

 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

 Herfstbrunch en bingo (14 oktober)

Op woensdagmiddag 14 oktober organiseren we de lang uitgestelde brunch. Het begon als paas-
brunch in 2020 en eindigt als herfstbrunch in oktober 2021.

De brunch start om 12.00 uur hierna volgt de bingo. Velen van u hebben zich in 2020 al opgege-
ven voor de toen paasbrunch en betaald. Voor de goede orde,....wilt u zich nogmaals opgeven 
voor deze brunch (betaling staat reeds genoteerd) 

Ook diegene die zich nog op willen geven voor de brunch en bingo bestaat de mogelijkheid. Dit alles weer via het 
strookje en/of via seniorenvosmeer@zeelandnet.nl Het strookje inleveren bij Leo Hartman voor 1 oktober a.s Dit kunt 
u ook bij de bingo van 8 september doen.                                              

Fietsen op de woensdagmiddag

Ook deze maand weer fietsen op de woensdagmiddag. We starten om 13.30 bij de Vossenkuil.                                                                      
De route 25/30 km met een tussenstop voor een versnapering. 

Als de bingo doorgaat dan die woensdagmiddag geen fietsen.

 Bingo (6 september) 

Op woensdagmiddag 6 september willen we de maandelijkse bingo organiseren. 

Locatie: Vossenkuil om 14.00 uur.

Entree: € 6,- inclusief bingokaart, radnummer, koffie/thee/koek.

 Mosselavond (2 oktober)

Op Zaterdag 2 oktober organiseren we een mosselavond. De avond start met koffie/thee en een 
optreden van: “Dansen met Roos”. Hierna volgt de mosselmaaltijd. Aanvang: 17.30 uur in de Vos-
senkuil. Entree € 10,00 inclusief koffie/thee, 2 consumpties en mosselmaaltijd, betalen bij binnen-
komst.

Opgeven bij Leo Hartman via bijgevoegd strookje (inleveren bij de bingo op 8 september) en/of via 

seniorenvosmeer@zeelandnet.nl. Opgeven vóór 25 september a.s. 
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 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 SVVeo 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!!

 Deelname Mosselavond (2 oktober)kje

Naam:.............................................................................................Aantal personen: .........................

Inleveren bij Leo Hartman voor 25 september a.s. 0166-672937 of via seniorenvosmeer@zeeland-

net.nl. Als u zich heeft opgegeven en u komt niet - zonder geldige reden - dan wordt het bedrag in 

rekening gebracht.

 Deelname Herfstbrunch (14 oktober)kje

Naam:.............................................................................................Aantal personen: .........................

Inleveren bij Leo Hartman voor 25 september a.s. 0166-672937 of via seniorenvosmeer@zeeland-

net.nl. Als u zich heeft opgegeven en u komt niet - zonder geldige reden - dan wordt het bedrag in 

rekening gebracht.                                                                                                  



“Vossepraet” oktober 2021
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 

Van de voorzitter

Kritiek op pensioenakkoord uit eigen kring

Na meer dan tien jaar steggelen (waarin werkenden minder pensioen opbouwden, gepensioneer-

den koopkrachtverlies leden en de politiek vrij spel kreeg om de AOW-leeftijd te verhogen), sloten 

vakbonden en werkgevers met het kabinet Rutte 3 in 2019 een pensioenakkoord. 

Een akkoord dat de ophoging van de AOW-leeftijd afremde, indexatie dichterbij moest brengen, ertoe zou leiden dat 

fl exwerkers en zzp-ers pensioen gingen opbouwen, dat na 45 jaar werken pensioen mogelijk zou maken, het nabe-
staandenpensioen zou verbeteren en mensen in zware beroepen tijdelijk de mogelijkheid gaf eerder uit te treden.

Nu, dik twee jaar later, zijn de meeste van die beloftes niet ingelost (na 45 jaar met pensioen en betere pensioenop-
bouw voor fl exwerkers en zzp-ers), hebben ze nog geen ‘handen en voeten gekregen’ (eerdere indexatie en verbete-
ring van het nabestaandenpensioen) of voldoen ze niet aan de verwachtingen. 

Dat laatste geldt voor de uittredingsregeling voor mensen in zware beroepen. Daarover worden best wel regelmatig 

afspraken gemaakt in cao’s. Maar het aantal mensen dat er daadwerkelijk gebruik van maakt, valt vies tegen. De re-
den: het pensioen dat je dan ontvangt (1847€ bruto), is te laag. Niet genoeg om redelijk van rond te komen. Zeker als 
je geen eigen geld hebt om je uitkering aan te vullen. En dat  is vooral het geval voor de mensen voor wie de regeling 

bij uitstek bedoeld was: mensen die zwaar werk hebben verricht voor een allesbehalve hoog salaris.

Er moet nu echt wat gaan gebeuren bij de uitwerking van het pensioenakkoord. De tijd dringt, de ontevredenheid on-

der met name gepensioneerden (ook binnen de vakbonden) neemt toe en het geduld raakt op.

Werk aan de winkel dus!

Groeten, Jos Hommel

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 VosmeerZorgt (12 oktober)

Ook deze maand kunt u weer terecht bij het zorgloket: VosmeerZorgt.
Dit vanouds in de bieb in de Vossenkuil. 
Deze maand op dinsdag 12 oktober van 10 tot 12.00 uur zitten de vrijwilligers weer voor u klaar. 
(Corona 1,5 m)

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  10-40-52-54-73

 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

 Herfstbrunch en bingo (13 oktober)

Op woensdag 13 oktober organiseren we de lang uitgestelde herfstbrunch.
De brunch start om 12.00 uur en wordt gevolgd door de bingomiddag. 

Dit alles in de Vossenkuil. Velen van u hebben zich al in 2020 al opgegeven en betaald. Dit alles 
staat genoteerd.

Voor de goede orde, er zijn nog een aantal leden die zich nog niet opnieuw hebben opgegeven. Dit is belangrijk voor 
de bestellingen van die middag. Opgeven bij Leo Hartman  0166 672937 GELIEVE NIET VERGETEN.  A.U.B.

Fietsen op de woensdagmiddag

Als het weer het toelaat ook deze maand nog fi etsen. Dit nog steeds op de woensdagmiddag on 
13.30 uur bij de Vossenkuil.

Behalve op de woensdag bingomiddag, tweede woensdag van de maand en alleen bij fi etsweer.

 Mosselavond (2 oktober)

Zaterdag 2 oktober organiseren we een mosselavond.

Velen van u hebben zich al opgegeven voor die avond, dit kan tot 25 september.

Aanvang : 17.30 uur  Locatie: De Vossenkuil    Entree € 10,00 aan de zaal.                                   

Rabobank club  support (4 oktober)

Op 4 oktober kunt u weer stemmen bij de RABO clubsupport aktie. U kunt hier voor onze vereni-
ging stemmen voor een bijdrage van de Rabobank.   

Hoe meer stemmen des te meer euro’s. U moet wel lid van de RABObank zijn om te mogen stem-
men.

Alvast bedankt voor uw stem                                  

 Modeshow (20 oktober)
 
Op woensdagmiddag 20 oktober staat na lange tijd de modeshow weer op het programma. 

Deze start om 14.00 uur in de Vossenkuil. Dit is uw kans om uw garderobe weer aan te vullen.
IEDEREEN is WELKOM !! Het eerste bakje koffi  e/thee is gratis.
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 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 SVVeo 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!!

 Deelname Mosselavond (2 oktober)kje

Naam:.............................................................................................Aantal personen: .........................

Inleveren bij Leo Hartman voor 25 september a.s. 0166-672937 of via seniorenvosmeer@zeeland-

net.nl. Als u zich heeft opgegeven en u komt niet - zonder geldige reden - dan wordt het bedrag in 

rekening gebracht.

 Deelname Herfstbrunch (13 oktober)kje

Naam:.............................................................................................Aantal personen: .........................

Inleveren bij Leo Hartman voor 25 september a.s. 0166-672937 of via seniorenvosmeer@zeeland-

net.nl. Als u zich heeft opgegeven en u komt niet - zonder geldige reden - dan wordt het bedrag in 

rekening gebracht.                                                                                                  

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     



“Vossepraet” november 2021
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van de voorzitter - Cash moet blijven

Hoewel er sinds corona veel minder contant geld in omloop is, denken de meeste mensen over vijf 

jaar nog steeds met contant geld te kunnen betalen.

De Nederlandse Bank vindt ook dat dat moet kunnen. Banken maken het  betalen met contant 

geld er ondertussen niet aantrekkelijker op.

ABN Amro bijvoorbeeld laat klanten die jaarlijks meer dan €12.000 contant geld pinnen, voortaan betalen:€ 5,- per  

opname plus een half procent van het opgenomen bedrag.Rabobank rekent sinds kort € 0,75 per opname als je niet 

bij de gele automaat pint

Wist je dat 68 procent van de Nederlanders het liefst briefjes van € 5,00 op zak heeft?

Op www.locatiewijzer.geldmaat.nl kun je alle geldmaten vinden, ook die met vijf euro biljetten.

Goeds, Jos

CORONA:

Beste Leden

Wij zijn verplicht u te vragen om een geldige QR-code of papieren vaccinatie bewijs, of een negatieve test binnen 24 

uur. Dit bij elke activiteit in de Vossenkuil.

Helaas het is niet anders.

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 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: 088 2323300 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  5-35-40-41-68

                       

 Zorgloket (9 november)

Elke 2e dinsdagmorgen van de maand is het Zorgloket van 10.00 tot 12.00 uur in de Vossenkuil 
voor u geopend. De medewerkers van Vosmeer Zorgt zitten voor u klaar om eventuele vragen en 
problemen voor u op te lossen. Maak er gebruik van indien nodig.

 Feestmiddag/-avond 70 jaar (27 november)

Op 27 november organiseren we de feestmiddag/-avond voor ons 70 jarige bestaan (ANBO/

SVV.e.o.)

De middag start om 15.30 uur (Vossenkuil). Rond 16.00 uur een optreden van Peter & Anja The 

Dutch Vocals met in de pauze de huldiging van enkele leden. Na het optreden volgt het avond-

maal. Dit wordt deze keer een Chinees buffet.
Het avondprogramma wordt verzorgd door Duo Window dan kunnen eventueel de voetjes van de vloer. Tegen 24.00 

uur naderen we het einde van dit gebeuren. Mede i.v.m. de corona maatregelen. Daarnaast zijn we verplicht u te vra-

gen om een geldige QR-code (papieren code mag ook) of een negatieve test binnen 24 uur.

Opgeven voor deze middag/avond kan bij:

Leo Hartman  0166-672937   e-mail  nelleo@zeelandnet.nl Pr. Mauritsstraat 3 Oud-Vossemeer of via seniorenvos-

meer@zeelandnet.nl, of met strookje.

De kosten hiervoor zijn € 10,00. Deze dienen vooraf worden voldaan bij Leo Hartman. Opgeven kan tot 12 november. 

Hierna worden geen aanmeldingen meer aangenomen. U kunt zich opgeven bij de bingo op 10 november. Vol is Vol.

Bij afmelding alleen geld teruggave met goede reden.

 2

Fietsen op de woensdagmiddag

De maand november nadert snel, tijd om de fiets - voor de fietsclub - op stal te zetten.
In 2022 hopen we ze snel weer van stal te halen.

Bedankt voor uw deelname in dit seizoen.

 Bingo (10 november)

Op 10 november is de maandelijkse bingomiddag. Als vanouds in de Vossenkuil om 14.00 uur.

Entree: € 6,00 inclusief bingokaart, lotnummer, koffie/thee, koek en de prijzen.                                      

Modeshow (16 november)

Op 16 November toch nog een modeshow. We hebben op de valreep nog een bedrijf ge-

vonden die nog een ochtend beschikbaar had, de middagen zitten allemaal vol. De mo-

deshow begint om 10 uur en duurt tot 12.00 uur.  We hebben een poster bij gevoegd.                                                                 

Ook niet leden welkom, breng gerust iemand mee. Dit is uw kans om uw kast weer aan te vullen.                                                                               
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 Sinterklaas bingo (3 december)

Op vrijdagmiddag 3 december organiseren we na lange tijd weer de Sinterklaas bingo.

Locatie:  De Vossenkuil om 14.00 uur.
Entree: € 6,-  incl.  Koffie/thee, consumptie, bingokaart en radnr.

 Kerststukjes maken (8 december)

Op 8 december a.s. gaan we op de creatieve toer. Woensdagmiddag 8 December organiseren 
we een actieve middag. We gaan kerststukjes maken. Dit doen we in de Vossenkuil om 14.00 uur   
o.l.v. Helma Hommel-Mosch. 

De bijdrage is € 10,00 p.p. dit is incl. alle materialen voor het stukje en een kopje koffie/thee. 
U dienst zich wel voor 1 December aan te melden bij Leo Hartman 0166 672937 of via
seniorenvosmeer@zeelandnet.nl (leen oostdijk)  Gelieve van tevoren betalen bij Leo Hartman.
Na 1 Dec. kunt u zich niet meer aanmelden.  

::: VOOR 1 DECEMBER AANMELDEN:::                  

 Kerstviering voor ouderen in Oud-Vossemeer (9 december)

Na een jaar met veel beperkingen organiseren we dit jaar weer een kerstviering voor ouderen.
Dit jaar bent u welkom op donderdagmiddag 9 december.

Wij zijn verplicht u te vragen om een geldige QR-code (bij voorkeur digitaal, maar op papier kan 
natuurlijk ook).
Een geldige QR-code krijg je na volledige vaccinatie of na een negatieve test binnen 24 uur. 

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:::                                                           

....................................................................................................................................

Deelname Feestmiddag/-avond 70 jaar  (27 november)trookje

Naam:.............................................................................................Aantal personen: .........................

OPGEVEN VOOR 12 NOVEMBER!!!                          



“Vossepraet” december 2021
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van de voorzitter - Kabinet

Ergert u zich ook groen en geel als u in de kranten leest, naar de TV kijkt of op de radio hoort hoe 

dit kabinet keer op keer vele mensen in Nederland achterstelt? Of het nu om het niet-indexeren 

van de aanvullende pensioenen gaat, het mondjesmaat aanpassen van de AOW, het verkwanse-

len van het beste pensioenstelsel ter wereld (ons geld!).

Dat is niet alleen voor de senioren, maar ook voor de mensen die hier nog niet aan toe zijn, want wat nu al 13 jaar niet 

aangepast wordt gaat ook ten koste van de werkenden. Zij zijn ook al jaren het kind van de rekening.

Reken eens uit 13 jaar geen aanpassing dan praat je toch al over honderden euro’s netto. Zoals gezegd gaat dit ook 

ten koste van de werkenden want wat ons nu wordt onthouden gaat er straks ook niet bij komen. De politici zien ons 

letterlijk en figuurlijk als de sluitpost op de begroting. Ze gaan ervan uit dat we het toch wel pikken. Ze zeggen; “Ja het 
zijn nu eenmaal afspraken die gedaan zijn destijds”. O, wat is dat gemakkelijk want als het wel uit komt dan kan alles 

terug gedraaid worden.

Groet en Goeds

Jos

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 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: 088 2323300 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  15-16-50-53-70

                       

 Zorgloket (14 december)

Elke 2e dinsdagmorgen van de maand is het Zorgloket van 10.00 tot 12.00 uur in de Vossenkuil 
voor u geopend. De medewerkers van Vosmeer Zorgt zitten voor u klaar om eventuele vragen en 
problemen voor u op te lossen. Maak er gebruik van indien nodig.
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 Kerststukjes maken (8 december ?)

Indien deze activiteit nog door kan gaan, laten we het tijdig weten aan de leden die zich hebben 
opgegeven.

We wachten 26 november en 3 december af (persconferentie).  

 Corona maatregelen

Bij deze willen we even in gaan op onze eigen activiteiten. Zoals u weet gaan alle geplande activi-
teiten voorlopig weer niet door; de modeshow, sinterklaas bingo, (kerststukjes maken?), de geza-
menlijke kerstviering, de bingo en natuurlijk onze jubileum avond.
Wij doen ons best om leuke daginvullingen te bedenken maar helaas we worden steeds weer 
terug gefloten.

Langs deze weg willen wij u bedanken voor het vertrouwen dat u ons geeft en we zullen wanneer het mogelijk is u 
zeker niet teleurstellen. Samen gaan we dit overwinnen en de afgelaste activiteiten gaan we zeker een andere keer 
inhalen.

Een woord van dank aan de gemeente die hun best doet om het financiële verlies zo goed mogelijk te compenseren. 
Dank hiervoor.



“Vossepraet” Januari 2022
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van het bestuur

Beste leden

Het jaar 2021 nadert snel zijn einde. Ook het oude jaar weer met de nodige strubbelingen.

We starten het nieuwe jaar nog steeds met die strubbelingen, wie weet hoe lang nog.

Laten we hopen dat deze problemen snel de wereld uit zijn, zodat we als bestuur weer aan de slag kunnen gaan om 

activiteiten te organiseren.

Langs deze weg willen we u een prettige jaarwisseling toe wensen en het belangrijkste gezond blijven in het nieuwe 

jaar.

Bestuur:

Jos Hommel:  voorzitter

Leo Hartman: penningmeester

Leen Oostdijk: secretaris

Tonnie Oostdijk-Istha: bestuurslid

Nel Verbiest- Havermans: bestuurslid                                                                               

     GELUKKIG NIEUWJAAR 

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 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: 088 2323300 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  16-22-23-29-45                       

 Zorgloket

Ook in het nieuwe jaar staan de vrijwilligers van het zorgloket weer voor u klaar. De maand Januari 
wordt moeilijk vanwege de coronamaatregelen.

Voor inlichtingen: Jos hommel 0166-672105
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 Uitslag puzzel nieuwsbrief december 2021

De uitslag van de puzzel december: Gezond nieuwjaar toegewenst.

Ditmaal met 100 deelnemers. Bedankt. 

Winnaars van de 2 hoofdprijzen: Marina Geuze en Leo van Wezel. Alle deelnemers ontvingen een 

troostprijs. Voor Januari staat er geen puzzel op het programma.                

 Eenmalige uitkering (?)

De Eerste Kamer roept het kabinet op om AOW-ers in 2022 een eenmalige extra uitkering te geven 

van € 200 vanwege de hoog oplopende inflatie. Een motie daartoe van 50PLUS-senator Martin 
van Rooijen kreeg dinsdag 21 december 2021 de steun van alle oppositiepartijen in de Eerste 

Kamer.

De partijen, die het nieuwe kabinet gaan vormen - VVD, D66, CDA en ChristenUnie – stemden als enige tegen. Deze 

toekomstige regeringspartijen hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. De motie werd aangenomen met 43 

stemmen voor en 32 stemmen tegen.

Senator Martin van Rooijen stelde in zijn motie dat de inflatie over 2021 en over 2022 veel hoger uitkomt dan waar 
de regering in september nog van uit ging in de macro-economische verkenningen. De regering rekende in septem-

ber nog met 1,8% inflatie over 2020. Inmiddels heeft ze deze verwachting bijgesteld naar 2,7%. Voor 2022 gaat het 
kabinet uit van 1,8% inflatie. Ook dat getal moet inmiddels fors bijgesteld worden. De Nederlandsche Bank heeft de 
verwachting uitgesproken, dat de inflatie volgend jaar op 3% uit komt.

De koopkracht van AOW’ers komt dit jaar en volgend jaar hoe dan ook aanzienlijk slechter uit dan in de prognoses 

van de regering. De nieuwste inflatiecijfers en de trend rechtvaardigen op zijn minst een incidentele compensatie van 
de koopkrachtdaling in 2022. Voor de toekomstige AOW ers is dit ook van groot belang, want hoe later de compensa-

tie hoe lager de uitkering voor de toekomstige AOW ers  

Heel veel gezondheid en goeds voor 2022 





“Vossepraet” Februari 2022
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van het bestuur/Zorgloket

Ook vanuit het service/zorgloket alle goeds voor 2022.

Zoals velen weten kunt u altijd met al uw vragen terecht bij het service/zorgloket: Vosmeer Zorgt.

Waarom het service/zorgloket?

Dit doen een aantal vrijwilligers met professionals om u dicht bij huis uw vragen te kunnen stellen.

Voorheen dacht u, ja laat maar want ik moet naar Tholen of elders.

Nu kunt u uw vragen stellen dicht bij huis aan mensen die u kent en privacy is hier natuurlijk geboden.

We zijn nu enkele keren gesloten vanwege de corona maar indien u vragen hebt kunt u die nu ook telefonisch doen.

Normaal zijn we de tweede dinsdagmorgen  van de maand van 10.00 tot 12.00 uur geopend.

Zal u een inzicht geven van de vrijwilligers die ons behulpzaam zijn. 

Henny Pons en Jos Hommel     Coördinatie

Marianne de Bruin                     WMO gemeente

Kees Steijn                                Stadlander

Deze mensen komt u tegen op het service/zorgloket Vosmeer Zorgt.

Vrijwilligers:

Mariëlle van Houd Huis bezoek  Jose Beurkens  Huis bezoek en vervoer

Frans Graauwmans Vervoer  Kees de Jonge  Techniek en vervoer

Jan Hommel Helpende hand  Jos de Klerck  Techniek

Joyce Havermans Digitaal  Hans de Bruijn  Belasting vragen

Miranda	 Medisch	Centrum	Vosmeer	 	 Marja	Pieper	 	 Begeleid	fietsen
Ook het SVV e.o. bestuur denkt mee en helpt waar zo nodig.

Mag ook vermeld worden dat de gemeente waar het mogelijk is mee denkt en helpt.

De heren Rien Wessels en Cees de Leeuw doen al vele jaren de belasting vragen voor u beantwoorden.

Deze mensen mogen ook best eens een bedankje hebben, zij hebben dit zeker verdiend.

Cees de Leeuw gaat verhuizen en zal dit jaar voor de laatste keer uw vragen beantwoorden.

Hans de Bruijn stelt zich beschikbaar om dit over te nemen. Tijdens de corona lockdown is het service/zorgloket ge-

sloten maar hebt u vragen bel dan Jos Hommel   0618227403

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419

Inhoud
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 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: 088 2323300 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  14-21-24-38-51                      

 Zorgloket (8 februari)

Deze maand februari gaat het zorgloket waarschijnlijk weer open.
Dit wordt dinsdagmorgen 8 februari. Van 10.00 tot 12.00 uur.
De vrijwilligers zitten weer voor u klaar.
Locatie: de bieb (Vossenkuil)
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 Gymnastiek

Bewegen is goed voor de mens.

Bij interesse kunt u terecht bij de Spido. Dit op donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur.

Ook bij  Sport & Spel 55+ kunt u terecht dit dinsdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur.

Alle twee in de gymzaal aan de Bou Kooimanstraat.

Neem gerust eerst een kijkje.

Blijven bewegen is goed voor u! 

 Contributie

Beste Leden:  Voor degene die de contributie nog niet hebben voldaan, houdt u a.u.b. de eindda-

tum van 31 januari 2022 in de gaten. Dit als herinnering. Alvast bedankt.

 Verjaardagskalender

Vanwege het 70 jarige bestaan (2021) hebben we gedacht aan een kleine attentie voor de leden. 

Vandaar de kalender die bij u in de bus is gevallen.  

 Bingo/jaarvergadering (9 februari) 

Op woensdagmiddag 9 Februari a.s. mogen we weer de maandelijkse bingomiddag organiseren. 

Ditmaal in combinatie met de jaarvergadering. Jaarvergadering/bingo:

Entree	gratis	incl.	bingokaart,	koffie/thee,	consumptie.	(3	ronden	bingo)		Aanvang	14.00	uur																																								
Locatie: De Vossenkuil 

 Blauwe olifant
Zoals velen weten staat er bij elke activiteit de blauwe OLIFANT die in 1987 geschonken is door de 

heer Jan Rijstenbil, de toenmalige directeur van de MNS bank. De olifant staat op een tafel bij de 

ingang van de zaal in de Vossenkuil.

Het is de bedoeling dat de leden een kleine bijdrage storten bij het binnenkomen of het weggaan 

(beide keren mag ook!). Deze olifant bevat het potje waaruit de mensen die korte of langere tijd in 

een ziekenhuis hebben doorgebracht een fruitmandje ontvangen. Dit als teken van betrokkenheid 

en sociale ondersteuning. Kortom: medeleven voor onze medeleden!!



“Vossepraet” maart 2022
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van het bestuur We mogen weer !!!!

Beste leden,

We mogen weer met de kippen van stok.                                                                      

Na 2 jaar sukkelen mogen we de draad hopelijk weer oppakken. We starten in maart weer met de maandelijkse bingo, 

ditmaal weer in de foyer en niet meer in de grote zaal. Dus de extra wollen sokken voor de kou in de grote zaal hoeft 

niet meer.    

In April staat de modeshow weer op het programma, en de lang uitgestelde paasbrunch komt weer op tafel. Ver-

der gaan we weer volop  aan de slag met de aankomende activiteiten. We hopen dat we jullie weer kunnen 

verwelkomen bij de activiteiten onze vereniging. (S.V.V.e.o.) Ook het ledental is keurig op peil gebleven (335)                                                       

Bij deze bedankt voor jullie vertrouwen in ons.

Bestuur:   S.V.V.e.o. 

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419

Inhoud

Van het bestuur We mogen weer !!!! ..........................................1

Bestuurssamenstelling ...............................................................1

Eerste Kamer: trek AOW-plan in! ...............................................2

Cijferspel.....................................................................................2

Rijbewijskeuringen......................................................................2

Zorgloket (8 maart) .....................................................................2

Bingo (9 maart)  ..........................................................................2

Modeshow (12 april) ...................................................................3

Paasbrunch + bingo (13 april) ....................................................3

Oud ijzer .....................................................................................3

-1-

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 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

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  23-45-55-62-66

 Zorgloket (8 maart)

Ook in maart staan de vrijwilligers van het zorgloket voor u klaar. 

Dit op de tweede dinsdagmorgen van de maand (8 maart) van 10.00 tot 12.00 uur.

-2-

 Eerste Kamer: trek AOW-plan in!

Op Valentijnsdag riepen de Koepel Gepensioneerden en andere seniorenorganisaties de Eerste 

Kamer op om de AOW-plannen van het kabinet te torpederen. Seniorenorganisaties vragen aan-

dacht op Valentijnsdag. | Koepel Gepensioneerden

En dat is precies wat de Senaat een dag later heeft gedaan. Maar liefst drie moties werden ingediend om de koppe-

ling tussen AOW en minimumloon (volledig) in stand te houden. Een daarvan (ingediend door JA21) werd zelfs door 

alle oppositiepartijen ondertekend. Alle? Nou ja, op één na dan: FvD deed niet mee. Eerste Kamer: toch koppeling 

AOW met minimumloon | NOS

Maar dat zal het verschil niet maken: volgende week dinsdag, als over de deze week ingediende voorstellen wordt 

gestemd, zal deze motie een meerderheid halen (regeringspartijen hebben in de Eerste Kamer namelijk een min-

derheid). Dat zet nòg meer druk op het kabinet om z’n onzalige ontkoppelingsplan van tafel te halen. En dat is goed 

nieuws. Maar opletten blijft geboden: dat dat plan nu van tafel gaat, is nog geen automatisme. Daar blijven we als 

Koepel dus bovenop zitten.

Net zo interessant was overigens dat het CDA in de Senaat (anders dan in de Tweede Kamer) aangaf dat het de 

hoogste tijd is voor verhoging van de pensioenen. Het voorstel van het kabinet dat indexatie dichterbij zou moeten 

brengen, maar dat door Koepel-voorzitter John Kerstens in de krant eerder een “fopspeen” werd genoemd, gaat ook 

de christen-democraten in de Eerste Kamer niet ver genoeg. En dat klinkt veelbelovend. Ook hier geldt echter: eerst 

zien, dan geloven. De eerste contacten met de CDA-senaatsfractie zijn inmiddels overigens  gelegd.

In de tussentijd blijft de Koepel Gepensioneerden, samen met andere seniorenorganisaties, net zoals rondom de 

AOW ook met betrekking tot de uitvoering van het pensioenakkoord de druk op het kabinet opvoeren. Want dat is 

(helaas) nodig.

 Bingo (9 maart) 

Op 9 maart organiseren we weer de maandelijkse bingomiddag.

De bingo start om 14.00 uur. Locatie: De Vossenkuil

Entree: € 6,-  incl. bingokaart, radkaart, koffie/thee en consumptie



        -3-

 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

 Modeshow (12 april)
 

Hier alvast de datum voor de modeshow. Deze vindt plaats op dinsdagmorgen 12 april a.s.                                                      
Locatie: De Vossenkuil  van 10 tot 12.00 uur.

Deze wordt verzorgt door: Van de Kloostermode.

 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. Dit kan al bij de bingo van 9 maart a.s.



“Vossepraet” april 2022
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Waarscnuwing

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 medewer-

kers 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.

                                                                                 

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419

Inhoud
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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 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

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  6 – 53 – 55 – 56 - 66

 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!                      

 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

   2

 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. 

                                               

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 versna-

pering. Tot dan.



“Vossepraet”   mei 2022
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van het bestuur

HOOIKOORTS  onder de Leden.

Veel mensen hebben last van hooikoorts. Hier enkele tips tegen dit euvel.

Hooikoorts buiten:

Wandel, fiets en sport liefst voor 10 uur ‘morgens. Dan is de pollenconcentratie lager. Draag een 
zonnebril of sportbril om je ogen tegen de pollen te beschermen.
Smeer wat vaseline rond de neus, zodat een deel van de pollen blijft plakken.

Tijdens en vlak na een regenbui is de pollenconcentratie lager. Heb je veel last van graspollen, vraag een ander dan 
het gras te maaien, of schaf een robotmaaier aan. Doodmoe van al dat hoesten en proesten? Ga een dagje naar zee; 
daar zweven nauwelijks pollen rond. Houd het raam van de auto gesloten en laat zo nodig een pollenfilter op de lucht-
circulatie installeren. De meeste nieuwe auto’s  beschikken al over zo’n filter.                                                                                         

Hooikoorts binnen:

Droog de was binnen, zodat jij via het wasgoed geen pollen naar binnenhaalt.  Houd de ramen en deuren dicht en 
lucht je huis alleen in de vroege ochtend.  Ramen open? Plaats dan speciale pol horren. Zonder pollen naar bed? 
Kleed je buiten je slaapkamer uit en ga  douchen voor je gaat slapen. Houd de hond en kat schoon en vrij van pollen. 
Zorg voor een stofzuiger met een anti-allergiefilter.Stofzuig vaak en verwissel het stofzuigerfilter elke zes maanden.                            

Misschien zitten er een paar tips bij, waar u wat aan hebt, misschien ook niet.
Het blijft een lastig probleem.

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 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: 088 2323300 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  3-26-65-73-74

2

 Zorgloket (10 mei)

Ook deze maand zitten de vrijwilligers van het zorgloket VOSMEERZORGT weer voor u klaar. 

Deze maand op dinsdagmorgen 10 mei van 10.00 tot 12.00 uur.                                                       

 Reisje/dagtrip dinsdag 17 mei a.s.

De dagtrip gaat dit keer naar Zeeuws Vlaanderen.

Voor degene die zich opgegeven hebben voor deze trip de volgende info:

08.30 uur: Vertrek bij het tankstation Tamoil. Dit op de hoek Bou-Kooimanstraat – Patrijzenweg,
10.15 uur: Bij aankomst koffie/thee met paptaart,
11.15 uur: Musea in het straatje van het Vlaemsche Erfgoed,
12.15 uur: Lunch,
13.30 uur: Naar wijnboerderij Chateaux Waterlandskerkje. Daar kunnen we wijn, jam en port proeven.
Rond 17.45 uur weer terug in Oud-Vossemeer voor het diner. Ditmaal bij Huys van Roosevelt,

De tijden zijn ongeveer behalve de vertrektijd van 8.30 uur.

 Bingo (11 mei)

Op woensdagmiddag 11 mei organiseren we weer de maandelijkse bingomiddag.

Entree : € 6,00 inclusief bingokaart, radkaart, koffie/thee.
Locatie : De Vossenkuil 
Aanvang : 14.00 uur                                                              

 High tea en bingomiddag (8 juni)

Op 8 juni organiseren we een high tea bingomiddag.
Tussen de drie bingorondes door wordt een high tea geserveerd.
Voor deze bingo dient u zich op te geven. Dit kan bij Leo Hartman 0166-672937 of via 
seniorenvosmeer@zeelandnet.nl 
Entree € 10,00 
Gelieve dit weer vooruit te betalen bij Leo Hartman.
Mag/kan ook bij de bingo van 11 mei a.s.                                                                                                                                

Fietsen

In de maand mei starten we weer met de woensdagmiddag fietsmiddag.(alleen niet 
op de woensdagmiddag bingomiddag), U kunt weer aanschuiven om mee te fietsen.                                                             
Start bij de Vossenkuil om 13.30 uur. Dit weer voor een rit van 25-30 km met een tussenstop voor 
een versnapering. Dit als het weer dit toelaat.                                                                                              



“Vossepraet”   juni 2022
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van het bestuur

STROOI MINDER ZOUT!!

Nederlanders krijgen elke dag nog teveel zout binnen, en dat is slecht voor de gezondheid van 

hun nieren. Het merendeel van de mensen die zout toevoegen (85%) is zich hiervan onvoldoende 

bewust, stelt de Nierstichting. “In een jaar eten we per persoon gemiddeld 1 kilo zout te veel.”

De Nierstichting vraagt tijdens haar zoutcampagne opnieuw aandacht voor het verminderen van het zout gebruik, net 

als in de voorgaande jaren. Met deze campagne willen wij laten zien hoe je met minder zout lekker gezond kan eten. 

Alledaagse producten, zoals vleeswaren, kant-en-klare vleesvervangers, kaas, sauzen, smaakmakers of bewerkt 

vlees, bevatten meer zout dan mensen beseffen. Met een aantal simpele aanpassingen eet u zout bewuster en is 
beter voor de nieren.

Dit geldt voor iedereen en speciaal voor diegene die risico lopen op (verergering van) chronische nierschade, zoals 

mensen met overgewicht, diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten. Inmiddels heeft al 1 op de 10 mensen in 

Nederland chronische nierschade ( dit zijn circa 1,7 miljoen mensen).

Dus voor uw gezondheid houdt u uw zout gebruik in de gaten.

Voor meer info: Nierstichting  Nederland

Verkrijgbaar digitaal receptenboekje bij Nierstichting Nederland.

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 Vosmeerzorgt (14 juni)

Ook in de maand juni zitten de vrijwilligers van het zorgloket weer voor u klaar. Deze maand 
weer in de bieb in de Vossenkuil. Open op dinsdagmorgen 14 juni van 10.00 tot 12.00 uur.                                         
Maak er gebruik van indien nodig.

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  24 – 47 – 58 – 64 – 69

Ingezonden brief Huys van Roosevelt (VOSMEERSE KERMIS 10-11 JUNI)

Beste mede-leden van de SVV.e.o.,

Voor het eerst in 3 jaar kunnen we op 10 en 11 juni eindelijk weer Vosmeerse kermis vieren!

Bj Huys van Roosevelt waren we altijd gewend om op de vrijdagmorgen vanaf 10 uur de senioren 

te ontvangen.

We willen jullie graag uitnodigen om deze traditie weer op te pakken.

De gouwe ouwe kermismuziek staat nu al klaar!

Vanzelfsprekend zorgen wij weer voor het eerste rondje: koffie of een ander drankje met iets lekkers erbij.
De kermis, het is al honderden jaren de mooiste traditie op ons dorp, en altijd de eerste vrijdag na de tweede donder-

dag in juni.

We kunnen het eindelijk weer opnieuw vieren, dus laten we er een ouderwets feest van maken!!

Tot ziens op 10 juni!

Groetjes,

Bas

 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: 088 2323300 of via www.regelzorg.nl

Fietsen

Op de woensdagmiddag gaan we weer fietsen (behalve op de bingomiddag)
Start 13.30 bij de Vossenkuil voor een rit van 25-30 km met tussenstop.

Ook niet leden zijn welkom.

 High tea en bingomiddag (8 juni)

Op 8 juni organiseren we een high tea bingomiddag.
Tussen de drie bingorondes door wordt een high tea geserveerd.
Voor deze bingo dient u zich op te geven. Dit kan bij Leo Hartman 0166-672937 of via 
seniorenvosmeer@zeelandnet.nl 
Entree € 10,00 
Gelieve dit weer vooruit te betalen bij Leo Hartman.



“Vossepraet”    juli 2022
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Het loopt gesmeerd

De lente zit er weer op de zomer staat voor de deur. Dit betekent wel dat er gesmeerd moet wor-

den.

 

Karin van Poppelen huidarts maakt zich flinke zorgen over het snel toenemend aantal gevallen van 
huidkanker in Nederland. Ze staat daarin niet alleen. Haar naaste collega’s en vakgenoten elders 

in het land, zijn net zo verontrust: 

Slechte bescherming tegen de zon maakt steeds meer slachtoffers. Bescherm jezelf, zon met mate en smeren helpt. 
Insmeren is niet alleen voor op vakantie.

Zonschade loopt je ook op bij wandelen, tuinieren, fietsen of tennissen. Huidkanker is de meest voorkomende vorm 
van kanker, ongeveer 1 op de 6 Nederlanders krijgt het. Melanoom, de agressieve vorm, is bovendien de snelst stij-

gende kanker in de leeftijdsgroep dertig tot zestig jaar en ouder.

Daarom het advies: Hou de zonnebrandcrème bij de hand en smeren maar.

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 Vosmeerzorgt (12 juli)

Ook deze maand zitten de vrijwilligers van het zorgloket weer voor u klaar. Deze maand weer op 
dinsdagmorgen 12 juli van 10.00 tot 12.00 uur.

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  5 – 31 – 32 – 46 – 71

 Bingo (13 juli)

Op woensdag 13 juli a.s. organiseren we de maandelijkse bingomiddag.
Entree: € 6,00 incl. bingokaarten, koffie/thee.                                                                                                         
Aanvang: 14.00 uur.

Locatie: De Vossenkuil                                                                                      

Fietsen op de woensdagmiddag

Op de woensdagmiddag fietsen (behalve niet op de woensdag bingomiddag).
Start 13.30 uur bij de Vossenkuil voor een rit van  25-30 km met tussenstop.

Ook niet leden welkom.                                                                                                

 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

70 jarig jubileum (3 september)

Op zaterdag 3 september vieren we ons 70 jarig jubileum.
Vanwege de corona iets later.

We starten op zaterdagmiddag om 15.30 uur met koffie/thee.
Om 16.00 start het optreden van de The Dutch Vocals (Volendam).

Na ongeveer drie kwartier volgen de jubilarissen die gehuldigd worden door de burgemeester.

Ook “ kern met pit” staat op het programma.

Hierna volgt nog een optreden van The Dutch Vocals.

Na dit optreden maken we ons op voor het koud en warm buffet.
Het restant van de avond mag u zelf invullen.

Voor deze middag/avond kunt u zich nog opgeven tot 15 augustus a.s.

Dit is de uiterste opgeef datum. Hierna kunt u zich niet meer opgeven. 
Entree: € 10,00.

Opgeven bij Leo Hartman 0166-672937 of via:  seniorenvosmeer@zeelandnet.nl.
Gelieve vooruit betalen bij: Leo Hartman.

Vol is vol.

 Biljart

Wist u dat er in de recreatiezaal nabij de Vossenkuil ook een potje gebiljart kan worden? 

Er kan iedere doordeweekse dag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur gespeeld 
worden.

Voor informatie en/of reserveringen kunt u contact opnemen met: 
Frans Graauwmans   tel. 06 39628100



“Vossepraet” augustus 2022
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

 Van het bestuur

LAAT U OOK GELD LIGGEN??

Weet u op welke regelingen u aanspraak kunt maken??

AIO:

Algemene inkomensvoorziening Ouderen.Voor gepensioneerden met weinig inkomen en spaar-

geld, die geen volledige AOW hebben, bijvoorbeeld omdat ze in het buitenland hebben gewoond.

BIJZONDERE BIJSTAND:

Gemeentelijke bijdrage voor inwoners met een laag inkomen die voor hoge kosten staan, Bijvoorbeeld voor een ver-

huizing, een medische ingreep of een grote reparatie.

AFTREK ZORGKOSTEN:

Zorgkosten die niet vergoed worden zijn aftrekbaar voor de belasting. Denk aan aanpassingen voor fiets of auto, niet 
verzekerde kosten gehoorapparaat, vervoerskosten van en naar ziekenhuis of arts, reiskosten ziekenbezoek, onder 

voorwaarden extra gezinshulp.

ZORGTOESLAG EN OF HUURTOESLAG:

Ook hiervoor komt u misschien in aanmerking (proberen).

KWIJTSCHELDINGEN:

Kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen, als de riool- of afvalstoffenheffing, OZB, hondenbelasting of water-
schapslasten.

ENERGIETOESLAGEN: 

De eerste toeslag van € 800,- geldt voor inwoners die iets meer daneen “sociaal minimum inkomen” hebben. Dat 

“meer” varieert van 10 tot 20%. Het spaargeld telt niet mee, ook de toeslagen niet. Er volgt de komende tijd zeker nog 

een tweede toeslag, met weer andere voorwaarden.

Al deze inkomensvoorzieningen moet u zelf aanvragen. 

Info bij het zorgloket VOSMEERZORGT

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 Vosmeerzorgt (9 augustus)

Ook in de maand augustus zitten de vrijwilligers weer voor u klaar.
Deze maand op de dinsdagmorgen 9 augustus. Van 10 tot 12.00 uur.

Maak er gebruik van indien nodig.                                                                               

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  13 - 35 - 49 - 53 - 65

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.                                                                                                  

 Bingo (augustus)

De bingomiddag in Augustus komt te vervallen.

Dit i.v.m. vakantie periode van de Vossenkuil. In september staan ze weer voor ons klaar

70 jarig jubileum (3 september)

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

U kunt zich nog tot 10 AUGUSTUS opgeven voor dit evenement. Na deze datum kunt u zich niet 

meer opgeven.

Opgeven bij: Leo Hartman 0166 672937 of via: seniorenvosmeer@ zeelandnet.nl 

Kosten: € 10,- gelieve dit vooraf te voldoen bij Leo Hartman.                                                                                        

Diegene die zich voor de coronaperiode hebben opgegeven voor de jubileum middag/avond en misschien al betaald 

hebben, willen die zich nu alsnog aan- of afmelden. Dit geldt niet voor degene die zich nu al hebben aangemeld. 

Alvast bedankt.                                                                  

 70 Jaar boek

In dit boek komen foto’s. In verband met de privacy zijn we verplicht u te vragen of u geen bezwaar 

heeft tegen het plaatsten van foto’s waarop u staat.

Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen deze foto’s, laat het dan even weten aan Jos Hommel 

(0166 672105). Wij zullen dan de betreffende foto(s) niet opnemen in het jaarboek.
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“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.
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            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!!

3



“Vossepraet”   oktober 2022
De maandelijkse 

nieuwsbrief

van de

Van het bestuur

De afgelopen maanden is het levensonderhoud sterk gestegen.

Alles is fl ink duurder geworden. Hier enkele besparingstips:

• Draai de thermostaat wat lager.
• Douche wat minder lang.
• Plaats goede tochtstrippen.

• Plaats radiatorfolie.

• Ventileer voldoende, zeker als het buiten kouder is. Klinkt tegenstrijdig, maar door te ventileren is er minder vocht 
in huis en droge lucht warmt sneller op dan vochtige lucht.

• Ventileer als u kookt of was ophangt. Zo voorkomt u ook schimmelvorming. 
• Probeer eens wat anders in de super. Dus geen A-merken.
• Neem liever een douche dan een bad.
• Maak een boodschappenlijstje en houd u daaraan.
• Schakel de oven op tijd uit, benut de restwarmte.
• Vul de vriezer zoveel mogelijk, dan gebruikt deze de minste energie.
• Zet elektrische apparaten altijd helemaal uit. Dus geen stand-by.
• Gebruik de droogtrommel minder. Dit is een energie slurper.
• Spaar uw kleingeld. Doe al uw losse muntjes en nu en dan ook eens een munt van € 1,00 of € 2,00 in een spaar-

pot. U zult verbaasd zijn hoe snel het bedrag oploopt zonder dat u daar veel moeite voor hoeft te doen       

Dit zijn enkele tips.
Er zijn nog meer tips om te besparen in deze dure tijd, kijk hiervoor op onze website: 
https://www.svveo.nl 

Doe er uw voordeel mee.

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 

maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 Vosmeerzorgt (11 oktober)

Ook in de maand oktober zitten de vrijwilligers weer voor u klaar.
Deze maand op de dinsdagmorgen 11 oktober van 10 tot 12.00 uur. Locatie: de Vossekuil (bieb).

Maak er gebruik van indien nodig.                                                                               

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  12 - 44 - 50 - 64 - 69

 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                                                                               

 Bingo (12 oktober)

Op woensdagmiddag 12 oktober a.s. weer de maandelijkse bingomiddag, ditmaal gevolgd door 
een rondje patat (snack).
Entree: € 6,00 incl. bingokaart, radkaart. Koffie/thee, koek en ditmaal incl. patat (snack).                                                                                               
Locatie: De Vossenkuil.
Aanvang 14.00 uur.                                                                 

Modeshow (18 oktober)

Op dinsdagmorgen 18 oktober organiseren we de najaar modeshow.
Deze vindt plaats in de Vossenkuil van 10.00 uur tot 12.00 uur.
U heeft de poster al ontvangen. 

Mis het niet.                                                           

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     

 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                                                                                                                             

Fietsmiddag

Op 1 oktober staat het clubfietsen weer op stal.

Gezien het goede weer hebben we toch best wat ritjes kunnen maken.
Hopelijk zijn we volgend jaar weer allemaal present.                                                                                                 



“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                                                                                                                             



“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.



“Vossepraet” Januari 2023
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

Van het bestuur / CORAZON CARITAS BOX

Beste leden
Alles wordt duurder en veel mensen hebben moeite om rond te komen.
Stichting Corazon bezorgt in onze regio de Corazon Caritas box: Een box vol met gratis groenten 
en fruit voor wie te weinig te besteden heeft. 

Deze wordt gefi nancierd door deelnemers en donateurs van voedsel-actie.nl. Zo heeft iedereen dagelijks genoeg te 
eten!!!  Meer informatie vindt u op genoemde website.
Heeft u een buur, familie, kennis of uzelf, of weet u iemand die deze box goed kan gebruiken, laat het weten. U hoeft 
zich absoluut niet te schamen, al uw vragen worden volgens de privacy regels bewaakt.   

Aanmelden/vragen voor deze box kunt u richten aan:
Jos Hommel   0166 672105
e-mail: joshommel@zeelandnet.nl 

Namens het hele bestuur:

GELUKKIG EN EEN GEZOND NIEUWJAAR 

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:

  14 - 25 - 37 - 45 - 64                      

 Zorgloket (10 januari)

Op dinsdagmorgen 10 januari zitten de vrijwilligers van zorgloket weer voor u klaar. 

Locatie: De bieb in de Vossenkuil van 10.00 tot 12.00 uur             
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 Nieuwjaars bingo (woensdag 11 januari)

Op woensdag 11 Januari 2023 alweer de eerste bingo van het jaar. 

Aanvang 14.00 uur.
Locatie De Vossenkuil.
Entree  € 6,00  incl. bingokaart, radnummer, koffie/thee en de prijzen.                                                                                           

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.

 Toneel St Joseph - “Tel uit je winst”

Op zaterdag 14 Januari a.s. zijn we uitgenodigd voor het bijwonen van de toneelvoorstelling van 
St Joseph. “Tel uit je winst” is een klucht in twee bedrijven.
Locatie: De Vossenkuil.
Aanvang: 14.00 uur.

Dit is na enkele jaren afwezigheid de moeite waard om weer te bezoeken.                                                                                                          

 Fruitmanden

Ter informatie: in het afgelopen jaar zijn er 35 fruitmanden uitgereikt.
In het jaar 2021 waren dat er 38. Hopelijk worden het er steeds minder, wat een goed teken zou 
zijn,
Bij een nachtje in het ziekenhuis kunt u dat nog steeds laten weten bij: Tonnie Oostdijk 0166 
672419 of leen50@zeelandnet.nl. Dan wordt er een mandje bezorgt.

Dit wordt gefinancierd uit de blauwe olifant. 

 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!!



“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!!
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“Vossepraet”   Maart 2023
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

Van het bestuur/Zorgtoeslag

Heeft u dit jaar wél recht op zorgtoeslag?

Het is dus de moeite waard om te kijken of ook u voor zorgtoeslag in aanmerking komt. U moet 
dan een schatting maken van uw inkomen over 2023. Dat is niet zo eenvoudig. Veel zaken rondom 
het inkomen van gepensioneerden veranderen namelijk in 2023. De AOW gaat omhoog, terwijl

sommige pensioenfondsen voor het eerst in jaren de aanvullende pensioenen verhogen. Volg onderstaande stappen 
en u weet of het in uw situatie verstandig is om voor 2023 zorgtoeslag aan te vragen.

 
U heeft de AOW-leeftijd en geen toeslagpartner
• Weet u het nieuwe maandbedrag van uw aanvullend pensioen in 2023 al? Vermenigvuldig dan het nieuwe 
 bedrag met 12. U heeft dan het jaarbedrag van uw pensioen.
• Heeft u meerdere aanvullende pensioenen? Doe deze berekening dan voor ieder pensioen.
• Tel het jaarbedrag aan AOW bij die bedragen op. Dat is naar verwachting € 18.150,-
• Is het totaal minder dan € 38.520,-? Dan komt u in aanmerking voor zorgtoeslag. 

U heeft de AOW-leeftijd en een toeslagpartner
• Weet u het nieuwe maandbedrag van uw aanvullend pensioen in 2023 al? Vermenigvuldig dan het nieuwe
 bedrag met 12. U heeft dan het jaarbedrag.
• Heeft u meerdere aanvullende pensioenen? Doe deze berekening dan voor ieder pensioen
• Tel het jaarbedrag aan AOW bij die bedragen op. Dat is naar verwachting € 12.330,-
• Doe dezelfde berekening met de gegevens van uw toeslagpartner
• Is het totaal van u en uw partner minder dan € 48.225,-? Dan komen u en uw toeslagpartner in aanmerking
 voor zorgtoeslag

De inkomensgrenzen voor de zorgtoeslag zijn met ingang van 1 januari 2023 fl ink hoger geworden.
Hierdoor komen er veel meer mensen in aanmerking voor de zorgtoeslag. In dit artikel kunt u de zorgtoeslag check 
doen om te ontdekken of u er voor in aanmerking komt.
Hierbij telt eigen woning bezit niet mee.

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

  3 - 39 - 50 - 59 - 67                   
Er is een lot vrij gekomen. Inl. Leo Hartman: 0166 672937

 Zorgloket (14 maart)

Ook in de maand maart zitten de vrijwilligers van het zorgloket weer voor u klaar. Ditmaal op dins-
dag 14 maart a.s.
Locatie : de Bieb in de Vossenkuil.
Tijd  : van 10.00 t0t 12.00 uur.
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 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.)

 Bingo (8 maart)

Op woensdagmiddag 8 maart staat de maandelijkse bingo weer op het programma.
Entree: € 6,- incl. bingokaart, radnummer, koffie/thee.

Locatie: De Vossenkuil.
Aanvang: 14.00 uur.                                        

 Huisbezoek langdurig zieken en...(maart)

In de maand maart gaan de dames van het bestuur (Tonnie & Nel ) bij leden van 80+ die niet meer 
op de activiteiten kunnen verschijnen en de langdurige zieken, een bloemetje bezorgen.

We hebben dit zo zorgvuldig mogelijk bekeken. Mocht er toch iemand tussen de mazen door zijn 
geslopen, laat het ons voor eind maart weten.                                                                                                                                  

Toneelclub Poortvliet (11 maart)

Op zaterdagmiddag 11 maart a.s. zijn we weer uitgenodigd door de Toneelclub Poortvliet.

Locatie: “De Wellevaerte” te Sint- Annaland.
Aanvang: 14.00 uur.  

Zaal open13.30 uur. In de pauze een verloting met leuke prijzen.                                                                      

Oud-Vossemeer’s Muziekvereniging (24 maart)

OVM presenteert een concert samen met het Italiaanse koor: Coro la Rocca.
DatuM: 24 maart
Aanvang: 19.30 uur, zaal open: 19.00 uur
Locatie:  De Vossenkuil.
Entree:  € 2,50

De opbrengst van de toegang gaat naar de goede doelen. “sta voorde6”en Klimmen voor Ria en 
Denise””  Kaarten:  ovm1925@gmail.com    of bel naar 06 29387281                                                       
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 Paasbrunch + bingo (5 april)

Op 5 april a.s. organiseren we de jaarlijkse paasbrunch & bingo.
Entree voor deze middag € 10,00 incl. brunch & bingo.

Locatie: De Vossenkuil. Aanvang 12.00 uur.

U kunt zich opgeven voor deze brunch en bingo bij:
Leo Hartman: 0166 672937  nelleo@zeelandnet.nl
Leen Oostdijk: 06 43770865  leen50@zeelandnet.nl
Opgeven: Voor 10 maart of bij de bingo op 8 maart.

Gelieve vooruit te voldoen bij Leo Hartman.
Deze bingo is een week eerder als gebruikelijk omdat Pasen anders voorbij is.

 Busreis (17 mei)

Op woensdag 17 mei a.s. organiseren we weer een dagtrip.
Die dag vertrekken we om 9.30 uur.
Opstappen Bou Kooimanstraat bij de hoek tankstation (Tam-Oil).

We gaan richting Middelburg voor een rondvaart, aan boord koffie/thee met
wat lekkers. Ook de lunch wordt tijdens de rondvaart geserveerd.

Om ongeveer 13.45 uur is de rondvaart ten einde en vertrekken we naar
kaasboerderij Schellach. Rond half vier vertrekken we weer richting Oud-Vossemeer.

Rond 5 uur zijn we in De Vossenkuil waar we nog van een borrel uurtje genieten en rond
de klok van zessen staat het diner op het programma.

Kosten voor deze dag bedragen € 50,00.
U kunt zich opgeven voor deze dag bij Leo Hartman: 0166 672937 of via nelleo@zeelandnet.nl 

Voor 8 maart opgeven. 

Betaling voor 15 april.
Betaling kan contant of via:  NL 63 RBRB 0941502627  t.n.v seniorenverenigingvosmeer met ver-
melding “reisje”         
Bij verhindering tot een week van tevoren ontvangt u uw inleg terug. Daarna alleen met geldige 
reden ziekte of erger. 

VOL = VOL                                               

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     



Concert samen met

OVM PRESENTEERT

CORO LA ROCCA

24/03
Aanvang: 19.30 uur
Zaal open: 19.00 uur 

De Vossenkuil
Bou Kooijmanstr. 48

Oud-Vossemeer
 

Entree €2,50
De opbrengsten van de toegang gaat naar de goede doelen

'StaVoord6' en  'Klimmen voor Ria en Denise'.
 

Kaartjes zijn verkrijgbaar via
ovm1925@gmail.com of bel naar 06-29387281. 

Het Italiaanse koor 
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De maandelijkse 
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van de
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 Zorgloket (14 maart)

Op dinsdagmorgen 11 april zitten de vrijwilligers van het zorgloket weer voor u klaar.     

Locatie : de Bieb in de Vossenkuil.
Tijd  : van 10.00 tot 12.00 uur.

 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!!

 Fruitmanden

Voor eenieder die een nacht in het ziekenhuis heeft moeten verblijven, staat een fruitmand te 
wachten. Dit moet wel kenbaar gemaakt worden.
Dit kan bij Tonnie Oostdijk. Tel 0166 672419 of via leen50@zeelandnet.nl 

Dan wordt er een bij u bezorgd.

Dit	wordt	gefi	nancierd	uit	de	blauwe	olifant.	

 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



 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:

  1 – 29 - 30 – 41 – 67                   
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 Paasbrunch / -bingo (5 april)

Op 5 april a.s. organiseren we de jaarlijkse paasbrunch/-bingo voor iedereen die zich hiervoor 
opgegeven heeft.

We starten om 12.00 uur met een borrel.
Hierna volgt de paasbrunch, daarna de bingomiddag.                                               

 Koningsbingo (27 april)

Het voorjaar zit eraan te komen, en het bruist van de inzamelings  acties voor goede doelen  Ook 
willen wij als vereniging ons steentje bijdragen. 

Het doel wat we voor ogen hebben is KIKA .(kinderen kankervrij)                                                      
Als senioren de link naar de jeugd die het op dat moment niet makkelijk hebben. We gaan dit doen 
met de koningsbingo op 27 april a.s.
De entree van die middag willen we aan dit goede doel schenken. Zodat we het leed bij die kinde-
ren toch iets kunnen verzachten. Als vereniging moeten we voorzichtig zijn met het schenken aan 
goede doelen, maar dit lijkt ons een prima doel om hier eenmalig aan te schenken. Alvast bedankt 
voor jullie medewerking.

Datum : donderdag 27 april Koningsbingo.
Entree	 :	€	6,00		incl..	koffie/thee	koek	en	de	prijsjes.
Locatie : De Vossenkuil.
Aanvang : 14.00 uur

 Modeshow (18 april)
 
Op dinsdagmorgen 18 April staat de voorjaars modeshow weer op het programma.

Locatie : De Vossenkuil.
Aanvang : van 10 tot 12.00 uur

Zie ook de bijgesloten poster.

 Busreis (17 mei)

De op woensdag 17 mei georganiseerde dagtrip is helemaal vol.

Diegenen die de kosten voor de busreis nog niet hebben voldaan, gelieve dit voor 15 april a.s. te 
doen bij Leo Hartman. 
Alvast bedankt.

Vertrek : 09.30 uur.
Locatie : bij het tankstation (Tam-Oil) Bou Kooimanstraat.                                      
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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     

                    

 

Modeshow !!!
Nieuwe  voorjaarscollectie + SALE aanbiedingen.

In De Vossenkuil, Bou Kooimanstraat 48
Oud-Vossemeer.  

   
Dinsdagmorgen 18 april 2023

Aanvang show 10.00 uur.
Wij trakteren op een kopje koffie/thee.

Nu ook met sieraden verkoop.

De verkoop is tot ca. 12.00 uur.

* Gemakkelijk winkelen! (Pinnen is mogelijk)
* Bezoek ook eens onze website: www.vdklmode.nl
* Telefoon: 0172-212636
* Email: info@vdklmode.nl


