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 Van de voorzitter - GEEF SAMEN LEVEN BETEKENIS

De rechter helpt een handje en haalt de waarde van het leven naar voren.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning en hulp in huis.

De afgelopen jaren is in Nederland al veel discussie geweest over de werkwijze van gemeenten op 
het terrein van huishoudelijke hulp.

Veel gemeenten hanteren als uitgangspunt dat als het huis maar schoon en leefbaar is het voldoende moet zijn. Er 
zijn door individuele hulpvragers die het hier niet mee eens zijn, veelal ondersteund door seniorenorganisaties, proce-
dures gevoerd die hebben geleid tot een vraag aan de Centrale Raad van Beroep om hierover een uitspraak te doen.

Deze uitspraak is op 8 oktober gedaan en op 23 oktober gepubliceerd. Zij vinden dat niet de zorguitvoerder moet be-
palen wat een schoon huis is maar dat de gemeente op basis van “maatwerk”, dus individueel, uren schoonmaakhulp 
moet toekennen. Op basis van een ”ondersteuningsplan” dat met de hulpvrager moet worden besproken, moet de 
gemeente (en dus niet het schoonmaakbedrijf dat een contract met een gemeente heeft gesloten hiervoor!)  schoon-
maakuren per week toekennen. Het schoonmaakbedrijf regelt dan een en ander in overleg met de hulpvrager.

Dit is een belangrijke uitspraak waarop al jaren is gewacht. De gemeente mag dus niet aan de zorgaanbieder over la-
ten te bepalen wat nodig is, zij is zelf verantwoordelijk! En als er klachten over zijn kan men bij de gemeente hierover 
aankloppen.

Mensen die nu nog een zgn. “schoonhuis” beschikking hebben, kunnen zich tot hun gemeente wenden om op basis 
van deze uitspraak een nieuwe beschikking aan te vragen.

Gerechtigheid voor de mensen die zorg of hulp nodig hebben en niet te vergeten voor de mensen die dag en nacht 
klaar staan op de werkvloer.
Jos Hommel

Informatie m.b.t. de bestuursleden vindt u op de website: 
https://www.svveo.nl/over-ons/bestuur/index.html



 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:
  12-18-38-39-71

Als u het cijferspel per jaar wilt gaan betalen (graag), dan
kunt u contact opnemen met Gerrit de Gast 0166-672114

 Kerstviering voor ouderen in Oud-Vossemeer (13 december)

Op donderdag 13 december is de jaarlijkse oecumenische Kerstviering voor ouderen.
De middag begint om 14.30 uur.  U kunt zich telefonisch, per email of persoonlijk opgeven voor 
zaterdag 1 december bij onderstaande personen. U kunt uw bijdrage betalen op de dag zelf.

Deze kerstviering valt niet onder SVV.e.o.

Mevr.H. Roggeband - tel. 0166-672384 - hroggeband@hotmail.com
Dhr. J.Van Dijke - tel. 0166-672213 - liatris@kpnplanet.nl
Mevr. M.de Bakker - tel. 0166-677626 - marja_de_bakker@hotmail.com

 Kerstbingo (12 december)

Woensdag 12 december organiseren we de kerstbingo. Voor wie zich opgegeven heeft begint 
deze om 14.00 uur en is als vanouds in de Vossenkuil. 

Entree: € 6,00 incl. bingokaart,  lotnummer,  koffie/thee en de kerstprijzen.                                                                                            

 Contributie 2019 - Nieuwjaarswens

Een dezer dagen (of eerder) valt de nota voor de contributie 2019 bij u in de bus. Voor automatisch 
incasseren is bij de bank om advies gevraagd, deze raadt aan om het dit jaar handmatig te doen. 
Volgend jaar wordt dit opnieuw bekeken.

2018 - Voor de laatste maand van het jaar 2018 wensen wij u prettige feestdagen en een gezonde 
afsluiting van het jaar. Wij danken u voor uw steun dit jaar.

2019 - Hopelijk kunnen wij ook in dit nieuwe jaar weer op u rekenen, alvast bedankt hiervoor. Wij 
wensen u geluk en gezondheid toe.

Bestuur SeniorenVerenigingVosmeer.e.o.                                           

 Sinterklaasbingo (5 december)
 
Op woensdagmiddag 5 december a.s. organiseren we de jaarlijkse Sinterklaasbingo.
Deze vindt plaats in de Vossenkuil en start om 14.00 uur onder leiding van Sint en Piet.

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

 Zorgloket

Ook in de laatste maand van het jaar staan de vrijwilligers van het zorgloket voor u klaar. 

Dit op de tweede dinsdagmorgen van de maand (11 december) van 10.00 tot 12.00 uur.


