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De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 
Van de voorzitter

Prognose koopkracht 2020: lichte stijging voor gepensioneerden

Huishoudens van gepensioneerden zullen er in 2020 gemiddeld zo’n € 20 per maand op 
vooruitgaan qua koopkracht, althans als er niet gekort wordt (niet geïndexeerd) en mits de 
prijsstijging (cpi) beperkt blijft tot 1,5%. Dat blijkt uit een prognose van het Nibud.

Deze stijging is (naast de stijging van de AOW), onder meer het gevolg van diverse fiscale maatregelen en aanpas-
singen bij de toeslagen.

Bijvoorbeeld:
• De overgang  naar 2 schijven Inkomstenbelasting wordt versneld ingevoerd, het tarief van de lagere schijf (tot een 

belastbaar inkomen van € 68.507) is een gemiddelde van de oude tarieven, en voor de hogere schijf is het tarief 
verlaagd. (N.B. Voor AOW-ers lijken er 3 schijven te zijn, omdat geen AOW-premie wordt geheven).

• De maximale zorgtoeslag en de maximale algemene heffingskorting worden verhoogd, en daarna worden ze iets 
sneller afgebouwd naar nul. 

• De huurtoeslag wordt niet meer ineens afgekapt, maar geleidelijk afgebouwd.
• De IAB (Inkomens Afhankelijke Zorg Bijdrage) wordt met 0,25% punt verlaagd.
• De nominale zorgpremie zal stijgen met € 37 per jaar, maar pas medio november zal blijken wat de daadwerkelij-

ke premies zullen worden.

Hartelijke groet

Jos

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 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: 088 2323300 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  1-23-28-38-41

 Bingo (13 november)

Op 13 november is de maandelijkse bingomiddag. Als vanouds in de Vossenkuil om 14.00 uur.

Entree: € 6,00 inclusief bingokaart, lotnummer, koffie/thee, koek en de prijzen.                                      

 Zorgloket (12 november)

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 eventuele vragen en 
problemen voor u op te lossen. Maak er gebruik van indien nodig.

Uitslag Rabobank club  support

De Rabobank club support heeft voor de vereniging € 195,34 opgeleverd.

Bedankt voor uw stem.                                                         

Modeshow (30 oktober)

30 oktober om 14.00 uur zal er weer een modeshow gelopen worden in de Vossenkuil.
Ook niet leden zijn van harte welkom dus breng gerust iemand mee.                                                                                    

 Bingo (5 december)

Op 5 december a.s. is de jaarlijkse Sint en Piet bingomiddag. Als vanouds in de Vossenkuil om 
14.00 uur.

Entree: € 6,00 inclusief bingokaart, lotnummer, koffie/thee, koek en de prijzen.                                      

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



Kerstbingo (18 december)

Op 18 December staat de kerstbingo alweer voor de deur. Voor deze kerstbingo dient u zich op te 
geven. Dit i.v.m. de aankopen van de prijzen.
Opgeven voor 1 dec. Na 1 dec. kunt u zich niet meer opgeven.

Entree € 10,00 vooruit te voldoen. Dit kan ook bij de bingo van 13 november a.s.

Voor 1 december inleveren a.u.b.   
Vooraf te voldoen bij het aanmelden voor deze avond (of per bank).
Opgeven kan weer bij Leo Hartman  672937 of via e-mail: seniorenvosmeer@ zeelandnet.nl 

::: VOOR 1 DECEMBER AANMELDEN:::                  

 Kerstviering voor ouderen in Oud-Vossemeer (12 december)

Op donderdag 12 december is de jaarlijkse oecumenische kerstviering voor ouderen.
De middag begint om 14.30 uur . 
Ook dit jaar vindt deze middag plaats in de gereformeerde kerk in de Hofstraat.
Iedereen van 50 jaar of ouder is van harte welkom op deze middag.
Voorgangers van de gereformeerde, de katholieke en de hervormde kerk verlenen hun medewer-
king aan deze middag

Net als voorgaande jaren wordt de middag afgesloten met een maaltijd.
De kosten zijn € 12,50  per persoon.
U kunt zich alleen telefonisch, per email of persoonlijk opgeven voor 1 december bij onderstaande personen. U kunt 
uw bijdrage betalen op de dag zelf. 

Mevr. H. Roggeband: tel. 672384 hroggeband@hotmail.com
Mevr. W. van Helten tel 06 34219768  w.vanhelten@telfort.nl
Mevr. M. de Bakker    tel. 677626  marja_de_bakker@hotmail.com

Wanneer u vervoer nodig hebt kunt u dat bij de aanmelding doorgeven.
U kunt enkel bij deze 3 personen opgeven voor de kerstviering.   

::: VOOR 1 DECEMBER AANMELDEN:::                                                           

....................................................................................................................................
Deelname Kerstbingo (18 december) strookje

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

 Kerststukjes maken (11 december)

Op 11 December a.s. gaan we op de creatieve toer.
Woensdagmiddag 11 december organiseren we een actieve middag. We gaan Kerststukjes ma-
ken. Dit doen we in de Vossenkuil om 14.00 uue o.l.v. Helma Hommel- Mosch.

De bijdrage is € 10,00 p.p. dit is incl. alle materialen voor het stukje en een kopje koffie/thee.

U dient zich wel voor 1 december aan te melden bij Leo Hartman 0166 672937 of Leen Oostdijk 06 43770865 of via: 
leen50@zeelandnet.nl. Afrekenen aan de zaal.

Na 1 december kunt u zich niet meer aanmelden i.v.m. aankopen kerstspullen.

::: VOOR 1 DECEMBER AANMELDEN:::                  


