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Van de voorzitter

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

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 aanwezig 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 actieven 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 vertrouwen. 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				
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Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl - Cijferspel
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Cijferspel
De laatste winnende cijfers van 2020 zijn:

4-5-12-25-72
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

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 voorbehoud).

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

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.

Uitslag puzzel nieuwsbrief december 2020
Aantal deelname deze maand 87 leden (bedankt voor de deelname).
De winnaars van de 4 gevulde boodschappentassen 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
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