
“Vossepraet”         juni 2020
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 Van de voorzitter

Beste leden,

Met alle versoepelingen per 1 juni zitten we op de weg vooruit. Op weg naar de controlefase 
waarin we met het virus moeten leven, in afwachting van een vaccin of behandeling. Dat is goed 
nieuws. Ik hoop at zoveel mogelijk mensen in ons land dat ook zo ervaren.

Maar ik hoop ook, dat we elkaar niet uit het oog verliezen, wetende dat dit voor veel mensen een ongelooflijk moeilijke 
tijd is. Met alle onzekerheid over de toekomst en van mensen over hun baan. Met al het verdriet om geliefden die aan 
het virus zijn overleden. En met alle eenzaamheid en onzekerheid in de verpleeghuizen, in de gehandicaptenzorg en 
onder andere kwetsbare groepen.
We hebben de laatste maanden veel hartverwarmende initiatieven en acties gezien om juist hen een hart onder de 
riem te steken. Nu we weer vooruit kunnen kijken, is het des te belangrijker dat we blijven omzien naar de mensen die 
het ‘t zwaarst hebben.
Daarom ben ik blij dat de bezoekregeling voor de verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg verder wordt versoepeld 
nu het aantal besmettingen ook daar afvlakt. De beperking van het bezoek was onvermijdelijk, maar ook hartver-
scheurend. Gelukkig kunnen we weer ruimte bieden voor bezoek.

We gaan zachtjes aan de goede richting uit, hopelijk mag dit zo doorgaan en kunnen we elkaar spoedig weer ontmoe-
ten. Alle goeds en gezond blijven!
Jos Hommel     tel. 0166-672105
Leen Oostdijk (secretaris)     tel. 06 43770865
Leo Hartman (penningmeester)   tel. 0166 672937
Tonnie Oostdijk (bestuurslid)   tel. 0166 672419
Gerrit de Gast (bestuurslid)    tel. 0166 672114
Joke Capelle (bestuurslid)    tel. 0166 672536    

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 
maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 Oud ijzer

Langs deze weg willen we iedereen die heeft bijgedragen aan het inzamelen van oud ijzer har-
telijk bedanken. Het oud ijzer blijft van harte welkom. 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
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Uitslag puzzel nieuwsbrief mei 2020

De oplossing van de woordzoeker was: “Ik worstel en kom boven”.

De winnaars van de vier gevulde boodschappentassen zijn:
1. Helma Hommel
2. Coba Vis
3. Toon Lindhout
4 Truus Rijnberg

De zes winnaars van een doos bonbons zijn:
1. Willem Bosters
2. G. Suurland
3. Nel Minnaard
4. Marietje Potappel
5. P. van Pelt
6. Wim Deurloo

De andere deelnemers kregen allemaal een kleine troostprijs....bedankt voor uw deelname.

Puzzel nieuwsbrief juni 2020

Ook deze maand - gezien de belangstelling - een woordzoeker.
Onder de goede oplossingen worden verscheidene prijzen verloot.

De oplossing kunt u doorbellen / mailen naar:
Leo Hartmen, tel. 0166 672937 of via nelleo@zeelandnet.nl of gooi het in de bus Prins Mauritsstraat 3 Oud-Vosse-
meer (vergeet uw naam niet te vermelden!). 

De oplossing moet voor 10 juni ingeleverd zijn. De prijzen worden bij u thuis afgeleverd.....

 Vosmeerzorgt

Vanwege het corona virus kunt u voor het zorgloket contact opnemen om eventueel een afspraak 
te maken met Jos Hommel, 06-18227403.

 Busreis S.V.V. e.o. 2020

Helaas ging, ook weer i.v.m. het corona virus, het uitstapje van dit seizoen niet door. Degenen die 
al betaald hadden, krijgen hun geld terug.

Jammer dat het niet door kon gaan!                                   

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  3-46-47-55-73



3


