
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. 

                             

 

 

                                                                                          

   


