
 
                                    
                      NIEUWSBRIEF 
                  DECEMBER  2017 
 

Pagina 1 
 
 

 

 

 

 

Bestuur (zie Bewaarboekje) 
   
 

 

Senioren Vereniging Vosmeer e.o. 
Weelhoekstraat 30 
4698 BN  Oud-Vossemeer 
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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- 

 
Contributie 2018 
 
In december valt de nota voor de 
contributie 2018 bij u in de bus. Het 
bedrag blijft gelijk aan dat van van 2017. 
 
Wilt u de contributienota voldoen voor 
31 januari 2018. 
 
Op uw medewerking wordt gerekend! 
                        -o-o-o- 
 

Van de voorzitter 

We hebben weer een mooi jaar gehad wat activiteiten betreft.                            
Wat gezondheid betreft, daar kunnen wij maar hopen dat dit goed 
verloopt en verder ligt dit niet in onze handen. Ik heb al eens verteld 
dat wij als bestuur ons stinkende best doen om u met raad en daad 
bij te staan en te vermaken, maar buiten het bestuur zijn er nog velen 
die ons met helpende handen terzijde staan. De partners van de 
bestuursleden denken en doen mee, dit is super want zoals u weet 
als iemand een hobby heeft en de partner staat er niet achter dan 
wordt het een hels karwei om dit voort te zetten. Naast de vaste 
zaken worden er vele activiteiten gevraagd vanuit de gemeente. Wij 
kunnen hier nee opzeggen maar dat is geen optie. Onze leefcultuur 
wijzigt voortdurend, als gevolg van het feit dat van hogerhand steeds 
meer op het bordje van de gemeente komt. Zij moeten vrijwilligers 
werven om hen te helpen, om - met het verkregen budget - rond te 
zien komen.                                           
Voorheen kon je met een bingo en zo af en toe een reisje moeiteloos  
“mee varen”, maar dat gaat nu niet meer en als bestuur hebben wij 
hier geen vrede mee. Wij willen er voor u zijn, wij willen met de tijd 
mee gaan. Stilstand is achteruitgang en dat willen wij niet.                               
Met al deze veranderingen mee gaan kost best veel energie en tijd. 
Ik wil langs deze weg dan ook mijn collega-bestuursleden bedanken 
voor hun begrip en inzet.          
 
Zoals u weet hebben wij ook het zorgloket “VOSMEER ZORGT” en 
de “BUURTBEMIDDELING” opgepakt. Gerealiseerd op iedere 2e 
dinsdagmorgen van de maand in de Vossenkuil. Dit doen we om 
onze mensen de leefbaarheid te geven waar zij recht op hebben. Dit 
is een service waarbij onze leden Henny Pons en Willy de Kreek ons  
terzijde staan, tevens is hier altijd de WMO ambtenaar Marianne de 
Bruin bij aanwezig die direct antwoord kan geven op uw vragen of 
anders korte lijnen heeft naar de gemeente wat uitstekend werkt.  
Wat denkt u van onze website en de site op facebook.  
 
En voor de leden die geen computer hebben: géén probleem. U krijgt 
dezelfde informatie als de andere leden. Daarom hebben wij een 
boekje gemaakt waarin alle informatie voor u is gebundeld en waar u 
altijd op kunt terugvallen. Binnenkort krijgt u het “Bewaarboekje” in 
de bus.  
 
Ook de sponsoren, de mensen die oud ijzer voor ons bewaren, het                   
premieplan en de gemeente die de nieuwe activiteiten die wij 
oppakken financieel ondersteunen willen we bedanken. Al deze 
factoren spelen mee bij de wens om volgend jaar u weer een mooi 
jaar met activiteiten te kunnen presenteren.                                                               
 
Wethouder Kees van Dis zei het op de keutjesavond, het bestuur is 
de kartrekker maar de leden zijn onze wielen en zonder wielen kun je 
trekken tot je een ons weegt maar er zal weinig bewegen. 
Het bestuur wenst u een goede jaarwisseling en een heel gezond 
2018 en wij hopen nog lang van uw wielen gebruik te mogen maken. 
Namens het bestuur,                                                                                                                    
Jos Hommel 
voorzitter 
 
 
 
                                                         -O-O-O- 

 

 
 
 
 



 
                                    
                      NIEUWSBRIEF 
                  DECEMBER  2017 
 

Pagina 2 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabletcafé 
 
Op 30 november a.s. is in de Bieb in de Vossenkuil het tabletcafé 
weer geopend. Belangstellenden kunnen hier hun tabletkennis verder 
ontwikkelen. Aanvang: 13.00 uur. 
 
Ook starters zijn van harte welkom. 
 
        -o-o-o- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
  
Cijferspel 
 

 
 
De winnende cijfers van deze maand: 
 
                 19 – 22 – 38 – 63 – 75  
 
Er zijn weer enkele lotnummers vrijgekomen. 
 
Gerrit de Gast zal bij de Kerstbingo op 13 
december a.s. de jaarlijkse betaling van het 
cijferspel op halen. Wilt u daar a.u.b. rekening 
mee houden? Namens Gerrit: bedankt! 
 -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. 
 -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- 
 

 
 
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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SPAR Oud-Vossemeer gaat verbouwen. 
 
Zoals u hebt kunnen zien is de buitenkant 
van onze winkel al veranderd van uitstraling. 
Nu komt het moment dat wij de binnenkant 
van onze winkel gaan verbouwen. Dit gaat 
gebeuren aan het begin van het nieuwe jaar.  
 
Op zaterdag 30 december 2017 om 17: 00 
gaat onze winkel 2 weken dicht. In deze twee 
weken gaat de hele winkel leeg en komt er 
een super moderne winkel voor het dagelijks 
gemak voor terug. Op dinsdag 16 januari 
2018 gaat de nieuwe SPAR dan weer open.  
 

Graag willen wij alle leden uitnodigen 
voor de openingsreceptie op maandag 

15 januari 2018 om 19:00 uur. 

 
Waar we onder het genot van een hapje en 
een drankje de schitterende vernieuwde 
SPAR kunnen bekijken.  
Nu hoor ik de iedereen al denken ”hoe moet 
het dan met de boodschappen” 
 
Met Vosmeer Zorgt en onze collega SPAR 
ondernemers zijn we in overleg of het 
mogelijk is om gedurende de verbouwing 
toch boodschappen te kunnen doen bij de 
collega SPAR winkels. Hoe we dit gaan 
regelen, wordt de komende weken duidelijk.  
 
Maar voor het zover is gaan we eerst nog de  
decembermaand vieren. Een maand die vol 
staat van feestdagen en samenzijn. Hou de 
brievenbus in de gaten want komende 
weken verschijnen daarin onze folders met 
de aanbiedingen voor de kerst en informatie 
over de verbouwing en openings-
aanbiedingen. 
 
Janet en Paul van Wijnen willen iedereen 
een gezellige decembermaand wensen. 

 
 -o-o-o- 
 

 
 
Kerstbingo 
 
Op 13 december 2017 organiseert de vereniging een Kerstbingo.  
De Bingo vindt plaats in de Vossenkuil. Aanvang: 14.00 uur 
 
Entree: € 6,00 per persoon, inclusief koffie/thee, hapje en drankje, lotnummer 
en leuke kerstprijzen. Gelieve gepast betalen. 
 

 
 
 
 
 
 

 

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 

 

 
 
Vosmeer Zorgt 
U kunt elke 2e dinsdag van de maand terecht in de Bieb (De 
Vossenkuil). Van 10.00 tot 12.00 uur. U leest er meer over in het 
Bewaarboekje. Maak er gebruik van! 

mailto:hroggeband@hotmail.com
mailto:liatris@planet.com
mailto:marjadebakker@hotmail.com

