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 Van de voorzitter - Troonrede en Miljoenennota

Hoe ver zijn we tevreden met de uitspraak van de regering in de Troonrede dat ook de koop-
kracht van ouderen omhoog kan. Die koopkracht is de afgelopen vele jaren voor miljoenen 
ouderen tot 10% en meer gedaald door het niet of niet volledig indexeren of zelfs korten van 
de aanvullende pensioenen. Dat schrijnt temeer nu de overheid met belastingverlaging pronkt 
maar tegelijk de lasten voor ouderen voortdurend verhoogde.

De voorziene verhoging van de AOW is uiteraard welkom evenals de in het vooruitzicht gestelde vermindering 
van de inkomstenbelasting maar compenseert de verlagingen niet.

We stellen vast dat de  koopkrachtverbetering vooral een sigaar uit eigen doos is nadat eerder verschillende kostenver-
hogende maatregelen zijn getroffen. Zo werd de BTW verhoging van 19 naar 21 %, een crisismaatregel, nooit terugge-
draaid, blijft de oneerlijke forfaitaire vermogensrendementsbelasting gehandhaafd en wordt de Hillen “wet” afgebouwd. 
Of de nu voor ouderen verwachte koopkrachtverbetering zich inderdaad zal realiseren zal afhangen van de effecten van 
de verhoging van de lage BTW van 6 naar 9% en die van de hogere zorg- en energielasten voor deze groep.

Het kabinet stelt vast dat het huidige pensioenstelsel de verwachtingen steeds minder waar maakt. Dat is echter voor 
een groot deel te wijten aan onder meer strengere rekenregels voor de pensioenfondsen, die de politiek de fondsen 
heeft opgelegd.

Het is ronduit teleurstellend dat het kabinet er nog steeds niet aan toe is aan te geven dat met name ook de ouderenor-
ganisaties mee moeten participeren. Het is niet alleen democratisch de vertegenwoordigers van drie miljoen gepensio-
neerden hierbij te betrekken, het is ook nodig om voldoende draagvlak te krijgen voor een aangepast pensioenstelsel’.
Groeten, Jos Hommel

 Lid worden

Kosten lidmaatschap: € 30,00 per jaar
Voor de 2e persoon op hetzelfde adres is de jaarcontributie € 24,00.

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.



 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:

  17-19-30-68-73

 Zorgloket / Vosmeer Zorgt

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 zo 
mogelijk problemen voor u op te lossen. Maak er gebruik van indien nodig.

 Fietsen

Elke woensdagmiddag (behalve op de woensdag bingomiddag en modeshow) 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.

 Bingo (10 oktober)

De maandelijkse bingomiddag vindt plaats op woensdag 10 oktober a.s. 

Entree bingo € 6,00 incl. bingokaart, lotnummer, koffie/thee, koek en prijzen.

 Modeshow (17 oktober)
 
Op woensdagmiddag 17 oktober a.s. organiseren we de jaarlijkse najaars modeshow.
Deze vindt plaats in de Vossenkuil en start om 14.00 uur. 
De modeshow wordt wederom verzorgd door Damesmode Lady’s Club uit Bergen op Zoom. 

Iedereen is welkom.

 Feest- / Beierse avond (24 november)

Op zaterdag 24 november 2018 organiseren we een feestavond met als thema Beieren (Duits-
land-Oostenrijk). Deze avond wordt opgeluisterd door een Beierse kapel en gevolgd door een 
Duits-Oostenrijks buffet. Voor aanvangstijd zie nieuwsbrief november.
Voor deze avond is de entree: € 10,00  incl. koffie/thee, 1 consumptie en het buffet.

Voor deze avond kunt u zich telefonisch opgeven bij Leo Hartman 0166 672937, door het inleveren van onderstaand 
strookje of via seniorenvosmeer@zeelandnet.nl. Opgeven kan tot 10 oktober. Betaling vooraf bij Leo Hartman.

....................................................................................................................................
Deelname Feest- / Beierse avond (24 november)

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


