
“Vossepraet” april 2018
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 Van de voorzitter

Beste Leden,
Vanaf mei 2018 geldt een nieuwe privacywet: de A.V.G. ofwel Algemene Verordening Gegevens-
bescherming. Via de website zijn foto’s van activiteiten te zien. De kans bestaat dat ook van u 
een foto voorkomt. Wilt u niet dat foto’s waarop u herkenbaar in beeld bent op het internet worden 
gepubliceerd dan kunt u dit aangeven en wordt hier rekening mee gehouden. 

Om veel onnodig werk voor de webmaster te voorkomen hebben wij de volgende procedure ontwikkeld.

1. alle fotoalbums en/of reportages zijn alleen toegankelijk voor leden van de vereniging;
2. om dit te bereiken worden de fotoalbums en/of de reportages voorzien van een wachtwoord;
3. wanneer u de inloggegevens wilt krijgen dient u dit te melden bij de secretaris via de e-mail;
4. door het aanvragen van de inloggegevens geeft u toestemming om foto’s van u te publiceren;
5. mocht u, desondanks, toch uw foto(‘s) willen laten verwijderen dan stuurt u dat verzoek aan de webmaster (email 

wm@svveo.nl);
6. uiteraard dient u duidelijk aan te geven welke foto(‘s) verwijderd moet(en) worden;
7. de webmaster zal de, door u opgegeven, foto(‘s) verwijderen;

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,  nelleo@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
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 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:

  51-16-63-31-41

 Koningsbingo (27 april)

Op vrijdagmiddag 27 april 2018 wordt de jaarlijkse koningsbingo gehouden.
Deze start om 14.00 uur in de Vossenkuil. 

Entree: € 6,-- inclusief bingokaart, lotnummer, koffie/thee, oranje traktatie en leuke koningsprijsjes!                                                 

 Modeshow (18 april)

Op woensdag 18 april a.s. wordt de voorjaars modeshow gehouden in de Vossenkuil.
Aanvang: 14.00 uur, kop koffie of thee gratis......

Dus dames, NIET vergeten!

 Rabobank clubkas actie (4 - 16 april)

Van 4 tot 16 april kunt u stemmen voor de Rabo clubkas actie. Tijdens de stemperiode beslissen 
de leden van de Rabobank hoe het totaalbedrag van € 120.000,00 wordt verdeeld. Ieder lid van 
Rabobank Oosterschelde ontvangt via de post vijf stemmen, waarvan zij er twee op dezelfde club 
mogen uitbrengen. Wij houden ons warm aanbevolen en rekenen op uw stem.

Stem op de SVV eo, alvast bedankt hiervoor.

 Blauwe olifant

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. Kortom: medeleven voor onze medeleden!!

 Oud ijzer/Bedankt
Langs deze weg willen we de volgende personen bedanken voor  hun stevige bijdrage wat betreft 
oud ijzer: Rene Hommel, Rinus Manneke, Wim Nieuwenhuize en Gert-Jan Boudeling. Tevens 
bedanken we eenieder die hoe klein dan ook een bijdrage geleverd heeft aan de oud ijzer aktie.  
En ............. we houden ons nog steeds aanbevolen voor oud ijzer.                                                                     
Bellen met: Jos Hommel  0166 672105      Leen Oostdijk  06 43770865

 Bingo (11 april)

Op woensdagmiddag 11 april 2018 wordt de maandelijkse bingo gehouden.
Deze start om 14.00 uur in de Vossenkuil. 

Entree: € 6,-- inclusief bingokaart, lotnummer, koffie/thee en koek en prijsjes.          
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 Jaarlijks uitstapje (15 mei)

Op dinsdag 15 mei 2018 organiseren we ons
jaarlijks uitstapje.

We starten ons uitstapje om 9.00 uur met koffie/thee en bolus bij Huis van Roosevelt.                                                                                                           

Om 10.00 uur stappen we in de bus (pompstation Patrijzenweg).

Deze brengt ons naar Leerdam. Daar aangekomen stappen we op de boot om een rondvaart te 
maken op de Linge. Op de boot zal ook de lunch worden geserveerd.

Rond 14.00 uur arriveren we bij de glasfabriek in Leerdam waar we een rondleiding in de glasfa-
briek krijgen. Ook kunt u de glaswinkel bekijken en is er gelegenheid om wat te nuttigen.                              

Om ongeveer 16.00 uur stappen we weer in de bus om op weg te gaan naar Ossendrecht, waar 
we zullen dineren in restaurant Non Plus Ultra.

Rond 20.00 uur zijn we weer terug in Oud-Vossemeer.(pompstation Patrijzenweg).

Voor dit uitstapje is een lage prijs voor u gerealiseerd namelijk: € 50,00 p.p.  (vol=vol)

Dit bedrag moet vooruit betaald worden in verband met het feit dat er een voorschot aan de  
busondernemer moet worden betaald.

Gelieve betalen bij Leo Hartman vóór of op 11 april 2018 (bij de bingo), Eerder mag natuurlijk ook.
Voor inl. over betalingen: Leo Hartman  telefoonnummer: 0166 672937

Onderstaand strookje bij deelname inleveren bij: Leo Hartman
   

.............................................................................................................................................................

Deelname Jaarlijks uitstapje dinsdag 15 mei 2018

Naam:..................................................................................................................................................

Aantal personen: .........................

 Lid worden

Kosten lidmaatschap: € 30,-- per jaar
Voor de 2e persoon op hetzelfde adres is de jaarcontributie € 24,--.

Aanmelding nieuwe leden via www.svveo.nl of via een inschrijfformulier dat u bij één van de be-
stuursleden kunt krijgen. Voor wijzigingen mailen of bellen naar Leen Oostdijk tel. 0166 672419 of 
leen50@zeelandnet.nl

Bankgegevens IBAN NL 63RBRB 0941502627 t.n.v. Seniorenvereniging Vosmeer e.o.

3


