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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 
 
 

 
 
Bingo 
Op woensdagmiddag 10 januari a.s. wordt 
de maandelijkse bingo gehouden, start 
om 14.00 uur in de Vossenkuil. 
Entree: € 6,-- inclusief bingokaart, 
lotnummer, koffie/thee en koek. 

 
                         -o-o-o- 
Bewaarboekje 
Wanneer u géén Bewaarboekje in de 
brievenbus ontvangen heeft  wilt u dit dan 
aan één van de bestuursleden melden.  
Er zal dan een boekje bij u bezorgd 
worden.                        
                          -o-o-o- 
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 één van onder-
staande telefoonnummers en wij komen 
het ophalen, opbrengt voor de vereniging! 
 
Jos Hommel  0166 672105 
Leen Oostdijk  06 43770865 
 
                          -o-o-o- 
Cijferspel 
De winnende getallen zijn deze maand: 
 
                  32 – 41 – 57 – 60 – 75 
 
                          -o-o-o- 
 

Bestuur 
Voor de bestuurssamenstelling verwijzen wij naar het Bewaarboekje 
(pagina 9). 
 
Van de voorzitter 
Voor het voorwoord verwijzen wij deze keer naar het Bewaarboekje 
(pagina 7). 
 
Koersballen 

Voor informatie: zie het Bewaarboekje (pagina 33) 
 
Rijbewijskeuringen: 
Voor informatie: zie het Bewaarboekje (pagina 21) of: 
www.regelzorg.nl 
 
Toneelvereniging Sint Joseph 

 

  Op 13 januari a.s. zijn wij als Seniorenvereniging Vosmeer 
e.o. uitgenodigd om de jaarlijkse uitvoering van de 
toneelvereniging Sint Joseph bij te wonen. Er wordt de klucht 
opgevoerd: “Geruchten” 
Aanvang: 14.00 uur in de Vossenkuil. 
 
                          -o-o-o- 

Verbouwing SPAR    
Zoals u weet hebben wij een commissie Vosmeer Zorgt. 
Deze commissie heeft contact op genomen met Paul van 
Wijnen van de SPAR. Omdat de SPAR gaat verbouwen 
hebben wij ervoor gezorgd dat u zich niet ongerust hoeft te 
maken over uw boodschappen. 
 
Met medewerking van Schutse Sint Annaland waar wij een 
bus van mogen gebruiken gaan wij met u, wanneer u dat wilt, 
boodschappen doen bij de buren. 
Wij doen dit op 5, 8 en 12 januari en halen u graag op bij de 
Vossenkuil om 11.00 uur, en brengen u weer veilig en wel 
thuis met uw boodschappen, dit geldt ook voor niet-leden! 
Wilt u zich van te voren even opgeven bij: 
 
Henny Pons (0166) 672952 
Willy de Kreek (0166) 672830 
Jos Hommel (0166) 672105 
 

http://www.regelzorg.nl/
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