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

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		
Frans Graauwmans
Vervoer		
Kees de Jonge		
Jan Hommel
Helpende hand		
Jos de Klerck		
Joyce Havermans
Digitaal		
Hans de Bruijn		
Miranda
Medisch Centrum Vosmeer
Marja Pieper
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.

Huis bezoek en vervoer
Techniek en vervoer
Techniek
Belasting vragen
Begeleid fietsen

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 gesloten maar hebt u vragen bel dan Jos Hommel 0618227403
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Cijferspel
De winnende cijfers van deze maand:
		
14-21-24-38-51

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 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)

Contributie
Beste Leden: Voor degene die de contributie nog niet hebben voldaan, houdt u a.u.b. de einddatum 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

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!

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!!
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