
“Vossepraet” juli 2018
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 Van de voorzitter

Wijkverpleging

Toen voor de verbetering van de verpleeghuiszorg een budgetverhoging werd gegeven van € 2 
miljard (400 miljoen in 2018, ieder jaar stijgend met 400 miljoen!), hebben wij direct de minister 
laten weten dat wij dat erg veel vonden. We hebben voorgesteld dat een gedeelte van deze verho-
ging zou worden gebruikt voor verhoging van het budget ten behoeve van de wijkverpleging.

Dat was politiek echter niet mogelijk. Wij zijn er dan ook verheugd over dat donderdag de minister heeft aangekondigd 
dat van 2019 t/m 2022 ieder jaar 110 miljoen euro extra zal worden besteed aan de wijkverpleging (dat loopt via de 
zorgverzekeraars!). Het is wel een druppel op een gloeiende plaat gezien het beleid dat ouderen langer thuis moeten 
blijven wonen (en wellicht een wijkverpleegster nodig hebben!). Het zal ook wel verwerkt worden in de te betalen pre-
mies dus laten wij ons nog niet blij maken maar het is het begin zullen we maar denken. Er is al jaren een financieel 
overschot op de zorg bij onze gemeente laten we hopen, dat zij die hiervoor verantwoordelijk zijn het nu op de plaats 
laten komen waar het hoort.

Allen weer alle goeds
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:

  19-21-23-27-43

 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 klaar om eventuele vragen te beantwoorden en proble-
men voor u op te lossen. Maak er gebruik van indien nodig.

 Fietsen

Elke woensdagmiddag (behalve op de woensdag bingomiddag) komen de fietsen van stal voor de 
fietsrit. Deze start bij de Vossenkuil en wel om 13.30 uur. 
De route is ongeveer 25-30 km met een pitstop voor een versnapering.
Dit als het weer dit toelaat.

 Grote zomerbingo (11 juli)

De maandelijkse bingomiddag vindt plaats op woensdag 11 juli a.s. Ditmaal met aansluitend een 
patatmiddag voor degenen die zich daarvoor opgegeven hebben.
Entree bingo en patatmiddag € 10,00 incl. bingokaart, lotnummer, koffie/thee, patat (snack), 1 con-
sumptie en de zomerprijzen.  Alleen bingo: € 6,00

 Kapsalon de Vossenstaart (correctie bewaarboekje pag. 15)

In tegenstelling tot wat er in het bewaarboekje wordt vermeld met betrekking tot korting bij kapsa-
lon de Vossenstaart, is dit niet van toepassing.

Wel is kapsalon de Vossenstaart een van onze vaste sponsors.

 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


