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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  Tabletcafé 
2  Oud IJzer 
2 De blauwe Olifant 
2  Rijbewijskeuring 
2  Sinterklaasbingo 
3  Koersballen 
3  Kerstbingo 
3  Kerstviering voor ouderen 
 
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 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! 
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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- 
 

 
 
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 
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