
“Vossepraet” januari 2020
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 Van de voorzitter

Beste Leden:
2019 loopt op z’n eind. Voor de SeniorenVerenigingVosmeer.e.o. een goed jaar. 2020 Staat voor 
de deur, hopelijk kunnen we hier ook weer een leuk jaar van maken samen met u. Langs deze weg 
wensen we u prettige Kerstdagen en zeker een gezond 2020.          
Bestuur S.V.V.e.o.                                                                                       

Ouderen en langer zelfstandig thuis wonen.
Veel wordt er gesproken en geschreven over het langer thuis wonen van ouderen.

1.       Zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen

Studiedag:
Onlangs was er een studiedag van zorgverleners, thuiszorgorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten over hoe de 
zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen verhoogd zou kunnen worden. De cijfers zijn bekend: Het aantal 65-plus-
sers zal in de komende 20 jaar met ruim 50% toenemen tot bijna 5 miljoen, het aantal 90 plussers zal in de komende 
20 jaar met 200% (!) toenemen tot 340.000! Maar het aantal medewerkers in de zorg zal niet evenredig gaan toene-
men. Er werken nu meer dan één miljoen mensen in de zorg, er is nu al een personeelstekort. De prognose is dat in 
2022 er 150.000 vacatures zullen zijn die niet vervuld kunnen worden.

De rol van de samenleving:
Het beleid van de overheid is erop gericht dat men zo lang mogelijk in een eigen huis blijft wonen.  Professionele hulp 
voor degenen die dat nodig hebben zal niet evenredig gaan toenemen, terwijl mantelzorg door kinderen of vrijwilligers 
ook maar beperkt mogelijk zal zijn. Er zit nog wel zorgpotentieel in de samenleving. Men zou bijvoorbeeld meer in 
voltijd of in ieder geval met grotere dienstverbanden kunnen werken en meer mogelijkheden kunnen creëren om werk 
beter met zorg te kunnen gaan combineren. Ook zal technologie (E-Health) en hulpmiddelen in de zorg en inrichting 
van woningen van ouderen tot minder zorg door professionals en mantelzorg kunnen leiden.
De zelfredzaamheid van ouderen zal ook verhoogd moeten worden. Maar belangrijk is ook dat veel mensen door 
gezond te leven meer jaren in goede gezondheid oud kunnen worden. Ook daar moet aandacht aan besteed worden 
in het belang van de ouderen zelf en de samenleving die qua leeftijdssamenstelling aan het veranderen is.

Wederom een hartelijke groet
Jos Hommel
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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: 0118 724999 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De laatste winnende cijfers van 2019 zijn:

 7-26-41-45-62 

 Blauwe olifant

In de Vossenkuil staat de olifant op de tafel naast de ingang. Het is de bedoeling dat de leden een 
kleine bijdrage storten bij het binnenkomen of het weggaan (beide keren mag ook!). Dit is het potje 
waaruit de mensen die korte of langere tijd in een ziekenhuis hebben doorgebracht een fruitmand-
je ontvangen als teken van betrokkenheid en sociale ondersteuning. Kortom: medeleven voor 
onze medeleden!!

 Oud ijzer

Ook dit jaar is het oud ijzer van harte welkom. Allen nog bedankt voor het oud ijzer in 2019.                                                       
Indien u in het bezit bent van oud ijzer en u weet daar geen raad mee, dan is hier de oplossing!  U 
belt onderstaande telefoonnummers en wij komen het ophalen. 
De opbrengst komt ten goede aan onze vereniging.
Bellen met: Jos Hommel   0166 672105 / 06 18227403  of Leen Oostdijk   06 43770865

 Zorgloket

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

Dit op de tweede dinsdagmorgen van de maand (14 januari) van 10.00 tot 12.00 uur.

 Bingo (8 januari)

De eerste bingomiddag van 2020 vindt plaats op woensdag 8 januari a.s.  Als vanouds in de Vos-
senkuil om 14.00 uur.

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

 Toneelvereniging SINT-JOSEPH  (11 januari)

Op Zaterdag 11 januari zijn we uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse toneelvoorstelling.                                                             
Aanvang 14.00 uur in de Vossenkuil. 

Dit jaar brengen ze ten tonele: DRIE MAAL ZES IS TWEE TEVEEL. Entree: gratis                                                                                    

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
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 Contributie 2020

Begin januari 2020 valt de nota voor de contributie weer bij u in de bus.        


