
“Vossepraet” maart 2021
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 Jaarverslag 2020 SVV eo

Beste Leden

Het jaarverslag van 2020 wijkt af van de normale jaarverslagen. Dit vanwege het alom bekende 
coronavirus.
We starten in:

Januari 2020
Hier is er nog niets aan de hand. De nieuwsjaarbingo was op 8 januari 2020. Op 11 januari waren we te gast bij To-
neelvereniging St.-Joseph.

Februari 2020
Op 12 februari werd de jaarvergadering gehouden gecombineerd met een bingo. Op 15 februari waren we te gast bij 
de toneelvereniging De Rederijkers. Deze voorstelling was in Meulvliet te Tholen. Gelijktijdig ook het Stramme Vlooi-
enbal in de Vossenkuil. Op 22 februari was de carnavals optocht, waar we samen met de St-Anthonius school een 
bijdrage aan hebben geleverd. 

Maart 2020
11 maart was er weer de maandelijkse bingo. Op 14 maart waren we uitgenodigd bij Toneelvereniging Poortvliet. Dit 
als vanouds in St.-Annaland in de Wellevaete. Deze maand kon u zich opgeven voor de Paasbrunch, reisje en voor 
de workshop Dikke dames schilderen. Dit alles kon vanwege de coronamaatregelen geen doorgang vinden. Voor de 
Paasbrunch had bijna iedereen al betaald, dus probeerden we deze te verzetten in een herfstbrunch. Maar helaas dat 
viel ook in het water. We hopen, dat we het dit jaar kunnen organiseren.

April 2020
Nou daar gaan we dan de LOCKDOWN werd van kracht....

Mei 2020
Deze maand zijn we begonnen met de puzzels, hier was en is nog steeds veel animo voor. Je moet wat. Deze maand 
werden ook tekeningen gemaakt door kinderen van de St- Anthonius school voor de alleenstaande ouderen. Dank 
jullie wel daarvoor.

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 info/afspraak: 088-2323300 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  34-39-64-68-70

 Zorgloket (9 maart)

Ook in maart staan de vrijwilligers van het zorgloket voor u klaar. 

Dit op de tweede dinsdagmorgen van de maand (9 maart) van 10.00 tot 12.00 uur.

 Fruitmand

Na minimaal 1 nacht in het ziekenhuis ontvangt u van de SVVeo een fruitmand. Het feit dat u in het 
ziekenhuis ligt, moet dan wel door u of uw naasten aan ons worden doorgegeven. Wordt het niet 
doorgegeven weten wij niet dat u in het ziekenhuis ligt.

Bel daarom voor fruitmanden:  Tonnie Oostdijk-Istha tel.  0166-672419                                                                                                                             

 Uitslag puzzel nieuwsbrief februari 2021
De oplossing van de prijsvraag van Februari:

Wat vliegt de tijd

De prijzen zijn weer uitgedeeld, aantal deelnemers 83 leden. 

Prijsvraag nieuwsbrief maart 2021

Voor de maand Maart hebben we een paaspuzzel met daarbij ook paasprijzen.                                                                                                                    
Deze kunt u weer inleveren bij: Leo Hartman  tel. 0166-672937 - Pr. Mauritsstraat 3 Oud-Vosse-
meer of via seniorenvosmeer@zeelandnet.nl (Leen Oostdijk).
Inleveren voor 16 maart a.s.
Succes!      
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Vervolg - jaarverslag 2020

Juni 2020
Deze maand kwamen de versoepelingen, we besloten om in september de
activiteiten weer op te starten. We hebben alleen  de workshop Dikke Dames
schilderen kunnen organiseren. Dit met zo’n 40 deelnemers. (leuke avond).

Oktober 2020
De ellende met corona begon opnieuw.

De rest van het jaar konden er geen activiteiten, op de puzzel en de nieuwsbrieven na, worden georganiseerd.
Ook de wekelijkse fietstrip is in 2020 in het water gevallen. Hopelijk dit jaar beter van start.

2021
Ook dit jaar kan de jaarvergadering geen doorgang vinden.
Wel is de kascommissie om de beurt bij elkaar gekomen voor het financiële gedeelte. Dit is akkoord bevonden.

Hopelijk de aanstaande maanden wat versoepelingen zodat we iets kunnen gaan organiseren.
Blijf gezond,
Goeten Leen Oostdijk (secr.)



        -3-

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
             

 Oud ijzer

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 op-
halen. De opbrengst komt ten goede aan onze vereniging.
Bellen met: Jos Hommel   0166 672105 / 06 18227403  of Leen Oostdijk   06 43770865

 Jaarvergadering 2021

De leden jaarvergadering van 2021 kan vanwege de corona maatregelen niet doorgaan. Het jaar-
verslag 2020 is wel toegevoegd. Dit is vanwege de maatregelen in 2020 korter dan normaal.


