
“Vossepraet” maart 2018
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 Van de voorzitter

Beste Leden,
Vanaf Mei geldt een nieuwe privacy wet. AVG ofwel Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming. U als lid van onze vereniging hebben wij naar uw naam, geboortedatum, adres, telefoon-
nummer en e-mailadres gevraagd. Deze gegevens hebben wij als bestuur nodig om u van alles 
op de hoogte te houden, of u op uw verjaardag een felicitatie te kunnen geven. Dit geldt ook voor  
nieuwe leden.

U kunt ten alle tijde uw gegevens opvragen en als u het nodig acht deze gegevens wijzigen of laten verwijderen.
Tevens is in de meeste gevallen een bankrekeningnummer bekend al was het maar voor de betaling van de contribu-
tie. Al deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor het bestuurslid dat hiermee te maken heeft. Bij beëindiging van het 
lidmaatschap moeten deze gegevens binnen 2 jaar worden verwijderd.
Met trots verwelkomen we onze nieuwe leden via de website en zijn via facebook de foto’s van de activiteiten te zien. 
Wilt u niet dat foto’s waarop u herkenbaar in beeld bent op het internet worden gepubliceerd, kunt u dit aangeven en 
wordt hier rekening mee gehouden.
Wij hopen u duidelijk op de hoogte te hebben gebracht van de nieuwe AVG regeling.
Als u vragen heeft, dan kunt u daarmee bij de bestuursleden terecht.

Hartelijke groet
Jos Hommel 

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 
maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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Bestuur

Voorzitter Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl - Algemene Zaken

Secretaris Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl - Nieuwsbrieven / Leden administratie

Penningmeester Leo Hartman, tel. 0166 672937,  nelleo2@zeelandnet.nl - Financiële zaken

Leden Tonnie Oostdijk-Istha, tel. 0166 672419, leenentonnie@gmail.com - Bezorging brieven/Fruitmanden
 Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl -  Cijferspel
 Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536, jancapelle@zeelandnet.nl - Modeshow



 Koersballen
 Elke dinsdag kunt u koersballen in de Vossenkuil. Aanvang om 14.00 uur.

 Informatie: José van Houte  06 51429921
  Lenie Weezenaar 0166 672821

 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 verdere informatie: zie het Bewaarboekje (pagina 21).
 voor info/afspraak: 0118 724999 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  63-62-48-36-15

 Paasbrunch + bingo (14 maart)

Op woensdagmiddag 14 Maart onze paasbingo. Ditmaal vooraf gegaan door een paasbrunch. 
Aanvang: 12.00 uur gevolgd door de Paasbingo (14.00 uur). Entree: brunch en bingo € 10,00. 
Opgeven kan tot 1 maart.
Alleen bingo - entree: € 6,00 incl. bingokaart, lotnummer, koffie/thee en de paasprijsjes.                                                       

 Toneelclub Poortvliet (3 Maart)

 Op zaterdag 3 maart a.s. zijn we uitgenodigd bij de ToneelclubPoortvliet. Deze brengt een klucht 
op de planken in 2 bedrijven.
De toegang is gratis met in de pauze een verloting.
De voorstelling is in de Wellevaete te St-Annaland. Aanvang 14.00 uur / zaal open 13.30 uur.

 Toneelvereniging De Rederijkers (10 maart)

Op zaterdag 10 Maart zijn we ook uitgenodigd bij de Toneelvereniging De Rederijkers met de 
voorstelling “Hoezo familie?” De voorstelling vindt plaats in de Vossenkuil om 14.00 uur. Toegang 
is gratis.      

 Nationaal Ouderenfonds - Premieplan (november)
Ook dit jaar is door ons weer een aanvraag voor deelname gedaan bij het Premieplan van het 
Nationaal Ouderenfonds. Deze aanvraag is inmiddels ook al goedgekeurd, Het betreft een avond 
in november 2018.  
De bijdrage van het fonds kan maximaal  € 2.000,00 bedragen. Premieplan wordt mogelijk ge-
maakt door het Nationaal Ouderenfonds samen met Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, 
Fonds 1818 en VSB Fonds. 

 Blauwe olifant
Zoals velen weten staat er bij elke activiteit de blauwe OLIFANT die in 1987 geschonken is door de 
heer Jan Rijstenbil, de toenmalige directeur van de MNS bank. 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!). Deze olifant bevat het potje waaruit de mensen die korte of langere tijd in 
een ziekenhuis hebben doorgebracht een fruitmandje ontvangen. Dit als teken van betrokkenheid 
en sociale ondersteuning. Kortom: medeleven voor onze medeleden!!

 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 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


