
“Vossepraet” mei 2018
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 Van de voorzitter

 U wordt van harte uitgenodigd om op dinsdag 29 mei a.s. het Alzheimer Cafe te bezoeken.
 Het programma begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.
 Locatie: Dorpshuis “De Vossenkuil”, Bou Kooimanstraat 48, 4698AM Oud-Vossemeer
 Spreekster: Tineke van Sleen
 Thema: Vrijheid en veiligheid bij dementie.

Bij dementie komen vrijheid en veiligheid vaak onder druk te staan. Naarmate de ziekte vordert, nemen de dilemma’s 
in de zorg voor mensen met dementie toe. Vaak onbedoeld met vrijheidsbeperking tot gevolg. Er zijn veel vormen van 
vrijheidsbeperking en onvrijwillige zorg. Zowel in het verpleeghuis als ook zeker in de thuissituatie. Kan dat minder??  
Wat als iemand dreigt te vallen of te verdwalen? Of zich niet wil (laten) verzorgen? Of de hele nacht onrustig is? Zijn 
er dan manieren om goede zorg te verlenen en iemand zoveel mogelijk (bewegings) vrijheid en zelfbeschikking te 
laten behouden? Tineke van Sleen gaat, met behulp van concrete voorbeelden, de dialoog met u aan om te onder-
zoeken wat de mogelijkheden zijn.
Het Alzheimer Cafe wordt georganiseerd door De Alzheimer Werkgroep Tholen. Henny Pons, Jacqueline Heijboer en 
Anja van Damme:  0166-663665. De toegang is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig.

Deze bijeenkomst wordt zeer aanbevolen door het bestuur van SVV.e.o.
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



 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:

  16-22-49-64-70

 Zorgloket

Elke 2e dinsdagmorgen van de maand is het Zorgloket van 10.00 tot 12.00 uur in de Vossenkuil 
voor u geopend. De medewerkers van Vosmeer Zorgt zitten voor u klaar om evtuele vragen en 
problemen voor u op te lossen. Maak er gebruik van indien nodig.

 Jaarlijks uitstapje (15 mei)

In verband met de planning verzoeken wij iedereen, die zich hiervoor heeft aangemeld, om 09.00 
uur aanwezig te zijn bij / in het Huys van Roosevelt voor de koffie/thee met bolus.

 FIETSEN (v.a. 2 mei)

Op woensdag 2 mei a..s. willen wij de fietsclub weer starten, Vertrek zoals voorheen vanuit de Vos-
senkuil rond 13.30 uur. De route is ongeveer 25-30 km met een tussenstop voor een versnapering. 
Dit als het weer het toelaat.

 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 van waaruit de mensen, die korte of langere tijd in een ziekenhuis heb-
ben doorgebracht, een fruitmandje ontvangen. Kortom: medeleven voor onze medeleden!!

 Oud ijzer
 Bent u in het bezit bent van oud ijzer en u weet daar geen raad mee? Dan is hier de oplossing!    
 U belt één van onderstaande telefoonnummers en wij komen het graag ophalen. 

De opbrengst komt ten goede aan onze vereniging.
Bellen met: Jos Hommel  0166 672105
 Leen Oostdijk  06 43770865

 Bingo (9 mei)
 Op woensdagmiddag 9 mei 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.          


