
“Vossepraet”   mei 2021
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 Van de voorzitter

Na uitholling pensioen is nu AOW aan de beurt 

Het AOW-bedrag dat alleenstaande gepensioneerden ontvangen is krap 17 euro meer dan vorig 
jaar. Toch gaan veel senioren er niet op vooruit. Dat komt door de vele stijgende kosten die ook 
ouderen voor hun kiezen krijgen.

Naast hogere kosten voor huur, zorgpremie en energiekosten gaan de gemeentelijke heffingen met 4,4 procent om-
hoog ten opzichte van vorig jaar. “De AOW wordt zo uitgehold”

Mensen gaat er in hun portemonnee niet op vóór-, maar op achteruit. Oorzaak is een waslijst aan prijsverhogingen. 
De nominale én de inkomensafhankelijke zorgpremie gaan omhoog, de huur- en energieprijzen stijgen gewoon door 
en de boodschappen worden er ook niet goedkoper op. Daarnaast gaan gemeenten dit jaar de lokale lasten buiten-
proportioneel verhogen. Met 4,4 procent, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat daarbij om riool-
heffing, afvalstoffenheffing en de OZB.

Afgeknepen
“Het kabinet maakt AOW’ers dus blij met een dode mus”. Elk jaar weer wordt rondom Prinsjesdag geroepen dat ook 
de gepensioneerden er op vooruit moeten gaan. Zij lopen qua koopkracht ver achter op de werkenden. Ouderen en 
gepensioneerden kunnen een belangrijke motor zijn om de economie en de consumptie aan te jagen. Ik vind het 
onbegrijpelijk dat vooral deze groep steeds verder wordt afgeknepen. Juist in dit crisisjaar is dat niet alleen pijnlijk voor 
hen, maar ook zeer onverstandig voor de economie en de werkgelegenheid.”

Let een beetje op elkaar en blijf gezond. Groet Jos

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 
maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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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/Fruitmand
 Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl -  Cijferspel
 Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536, jancapelle@zeelandnet.nl - Modeshow



 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:

  7-8-20-36-38
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 Zorgloket (11 mei)

Ook deze maand zitten (onder voorbehoud) de vrijwilligers van het zorgloket VOSMEERZORGT 
weer voor u klaar. Deze maand op dinsdagmorgen 11 mei van 10.00 tot 12.00 uur.                                                       

Indien er vanwege corona maatregelen geen zorgloket is, kunt u contact opnemen met
Jos Hommel. Tel. 0166 672105

 Uitslag puzzel nieuwsbrief april 2021

Oplossing puzzel april:                                                                      

lekker gevulde bolussen

 Ditmaal met 85 deelnemers. Bedankt. De prijzen worden/zijn weer rond bezorgd.
                         

Prijsvraag nieuwsbrief mei 2021

Voor de maand mei ook weer een woordzoeker.
Deze in het teken van koningsdag.
Inleveren voor 12 Mei. 
Deze kunt u weer inleveren bij: Leo Hartman Tel. 0166 672937 Prins Mauritsstraat 3 Oud-Vosse-
meer. Mag ook via: seniorenvosmeer@zeelandnet.nl (Leen Oostdijk)
     

 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

 Bingo

Helaas laten de bingomiddagen vanwege het corona virus nog steeds op zich wachten. Hopelijk 
komt hier snel verandering in. Dus nog steeds moed houden, er komt een middag dat we weer 
kunnen.
Tot dan:  “Blijf gezond”.

 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                                                                                                                             
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