
“Vossepraet” augustus 2021
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 Van de voorzitter

Kan de verplichte rijbewijskeuring van 75-plussers worden afgeschaft?

Om iedereen veilig aan het verkeer te laten deelnemen, gelden in Nederland allerlei regels. Die 
gaan over hoe u zich moet gedragen in het verkeer, maar ook over uzelf. Het is belangrijk om te 
weten of u een aandoening heeft of medicijnen gebruikt die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. 
De overheid noemt dat de medische rijgeschiktheid.

Om te beoordelen of u medisch geschikt bent, is een keuring nodig. Voor mensen van 75 jaar en ouder met een 
rijbewijs is zo’n keuring verplicht. Natuurlijk neemt de kans op gezondheidsproblemen toe als u ouder wordt, maar dat 
geldt niet voor iedereen.

De cijfers geven gelijk: bij slechts 0,5% van de mensen die worden gekeurd, wordt het rijbewijs ingetrokken. Het stan-
daard medisch keuren van 75-plussers is dus niet efficiënt.

Gelukkig is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (dat over het verkeer gaat) het met ons eens. Daarom 
wordt gekeken of het ook anders kan, zodat de verplichte keuring van 75-plussers kan worden afgeschaft.

Zodra wij hier omtrent meer weten dan hoort u dit.
Goeds en groet,
Jos

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

Voorzitter: Jos Hommel: Algemene zaken. 0166 672105/06 18227403 joshommel@zeelandnet.nl
Secretaris: Leen Oostdijk: Ledenadm./ Nieuwsbrieven 0166 672419 / 06 43770865                                  
            leen50@zeelandnet.nl / seniorenvosmeer@zeelandnet.nl 
Penningm: Leo Hartman: Financiële zaken 0166 672937 / 06 18486026 nelleo@zeelandnet.nl                                               
          

Bestuurslid: Tonnie Oostdijk-Istha: Fruitmanden/nieuwsbrieven 0166 672419 /06 21339634 leen50@zeelandnet.nl
Bestuurslid: Nellie Verbiest-Havermans: Diversen 0166 672233 / 06 27401652  nellieverbiest@zeelandnet.nl 
Cijferspel: Rinus Hommel     
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 Vosmeerzorgt (10 augustus)

Deze maand opent het zorgloket weer haar deuren.
Dit vanouds in de bieb in de Vossenkuil. 
Deze maand op dinsdag 10 augustus van 10 tot 12.00 uur zitten de vrijwilligers weer voor u klaar. 
(corona 1,5 m )

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  8 - 16 - 36 - 40 - 52

Fietsmiddag

Ook deze maand weer fietsen op de woensdagmiddag, behalve op de evt. bingomiddag.
De start is om 13.30 uur bij de Vossenkuil, wanneer het goed fietsweer is.

De route is 25/30 km met een tussenstop voor een versnapering.

 Bingo (11 augustus - ONDER VOORBEHOUD)

Beste leden ook deze maand gaan we weer proberen de bingo op te starten. Hopelijk met meer 
medewerking van de gemeente Tholen.

Op woensdagmiddag 11 Augustus om 14.00 uur staat de bingo op het programma.
Locatie: De Vossenkuil. Entree: € 6,-  incl. bingokaart, kaartnr. Koffie/ thee /koek.

Hopelijk kan het doorgang vinden, zo niet laten we het weten voor 11 Augustus. 

Ledenwerving

De ledenwerving deze maand heeft toch weer een bevredigend resultaat opgeleverd.
Er hebben zich 36 nieuwe leden aangemeld.  Allen welkom en dank hiervoor.

Kent u iemand uit uw familie of kennissen kring, die er wat voor voelen om ook lid te worden. Laat 
het weten aan een van onze bestuursleden en we komen langs. U kunt dit ook mailen naar: 
seniorenvosmeer@zeelandnet.nl. We zien nog steeds graag nieuwe leden tegemoet!

Mosselavond (2 oktober)

Op zaterdag 2 Oktober organiseren we mosselavond in de Vossenkuil. 

Bij de volgende nieuwsbrief de mogelijkheid om u op te geven voor deze avond.
Hopelijk gooit ook hier het coronavirus geen roet in het eten. 

 Oud ijzer

Indien u in het bezit bent van oud ijzer en u weet daar geen raad mee, dan is hier de oplossing!  U 
belt een van 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

 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                                                                                                                             


