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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

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Jos Hommel: Algemene zaken. 0166 672105/06 18227403 joshommel@zeelandnet.nl
Secretaris: Leen Oostdijk: Ledenadm./ Nieuwsbrieven 0166 672419 / 06 43770865
		
leen50@zeelandnet.nl / seniorenvosmeer@zeelandnet.nl
Penningm: Leo Hartman: Financiële zaken 0166 672937 / 06 18486026 nelleo@zeelandnet.nl
Bestuurslid: Tonnie Oostdijk-Istha: Fruitmanden/nieuwsbrieven 0166 672419 /06 21339634 leen50@zeelandnet.nl
Bestuurslid: Nellie Verbiest-Havermans: Diversen 0166 672233 / 06 27401652 nellieverbiest@zeelandnet.nl
Cijferspel: Rinus Hommel
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Cijferspel
De winnende cijfers van deze maand:
		
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

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.

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)

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 Vossenkuil. Entree € 10,00 inclusief koffie/thee, 2 consumpties en mosselmaaltijd, betalen bij binnenkomst.
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.

Herfstbrunch en bingo (14 oktober)
Op woensdagmiddag 14 oktober organiseren we de lang uitgestelde brunch. Het begon als paasbrunch 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 opgegeven 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.
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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 fruitmandje 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@zeelandnet.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@zeelandnet.nl. Als u zich heeft opgegeven en u komt niet - zonder geldige reden - dan wordt het bedrag in
rekening gebracht.
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