
“Vossepraet” maart 2022
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 Van het bestuur We mogen weer !!!!

Beste leden,

We mogen weer met de kippen van stok.                                                                      

Na 2 jaar sukkelen mogen we de draad hopelijk weer oppakken. We starten in maart weer met de maandelijkse bingo, 
ditmaal weer in de foyer en niet meer in de grote zaal. Dus de extra wollen sokken voor de kou in de grote zaal hoeft 
niet meer.    

In April staat de modeshow weer op het programma, en de lang uitgestelde paasbrunch komt weer op tafel. Ver-
der gaan we weer volop  aan de slag met de aankomende activiteiten. We hopen dat we jullie weer kunnen 
verwelkomen bij de activiteiten onze vereniging. (S.V.V.e.o.) Ook het ledental is keurig op peil gebleven (335)                                                       
Bij deze bedankt voor jullie vertrouwen in ons.

Bestuur:   S.V.V.e.o. 

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     



 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:

  23-45-55-62-66

 Zorgloket (8 maart)

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

Dit op de tweede dinsdagmorgen van de maand (8 maart) van 10.00 tot 12.00 uur.

-2-

 Eerste Kamer: trek AOW-plan in!

Op Valentijnsdag riepen de Koepel Gepensioneerden en andere seniorenorganisaties de Eerste 
Kamer op om de AOW-plannen van het kabinet te torpederen. Seniorenorganisaties vragen aan-
dacht op Valentijnsdag. | Koepel Gepensioneerden

En dat is precies wat de Senaat een dag later heeft gedaan. Maar liefst drie moties werden ingediend om de koppe-
ling tussen AOW en minimumloon (volledig) in stand te houden. Een daarvan (ingediend door JA21) werd zelfs door 
alle oppositiepartijen ondertekend. Alle? Nou ja, op één na dan: FvD deed niet mee. Eerste Kamer: toch koppeling 
AOW met minimumloon | NOS

Maar dat zal het verschil niet maken: volgende week dinsdag, als over de deze week ingediende voorstellen wordt 
gestemd, zal deze motie een meerderheid halen (regeringspartijen hebben in de Eerste Kamer namelijk een min-
derheid). Dat zet nòg meer druk op het kabinet om z’n onzalige ontkoppelingsplan van tafel te halen. En dat is goed 
nieuws. Maar opletten blijft geboden: dat dat plan nu van tafel gaat, is nog geen automatisme. Daar blijven we als 
Koepel dus bovenop zitten.

Net zo interessant was overigens dat het CDA in de Senaat (anders dan in de Tweede Kamer) aangaf dat het de 
hoogste tijd is voor verhoging van de pensioenen. Het voorstel van het kabinet dat indexatie dichterbij zou moeten 
brengen, maar dat door Koepel-voorzitter John Kerstens in de krant eerder een “fopspeen” werd genoemd, gaat ook 
de christen-democraten in de Eerste Kamer niet ver genoeg. En dat klinkt veelbelovend. Ook hier geldt echter: eerst 
zien, dan geloven. De eerste contacten met de CDA-senaatsfractie zijn inmiddels overigens  gelegd.

In de tussentijd blijft de Koepel Gepensioneerden, samen met andere seniorenorganisaties, net zoals rondom de 
AOW ook met betrekking tot de uitvoering van het pensioenakkoord de druk op het kabinet opvoeren. Want dat is 
(helaas) nodig.

 Bingo (9 maart) 

Op 9 maart organiseren we weer de maandelijkse bingomiddag.

De bingo start om 14.00 uur. Locatie: De Vossenkuil
Entree: € 6,-  incl. bingokaart, radkaart, koffie/thee en consumptie
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 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

 Modeshow (12 april)
 

Hier alvast de datum voor de modeshow. Deze vindt plaats op dinsdagmorgen 12 april a.s.                                                      
Locatie: De Vossenkuil  van 10 tot 12.00 uur.

Deze wordt verzorgt door: Van de Kloostermode.

 Paasbrunch + bingo (13 april)

Op woensdagmiddag 13 april a.s. organiseren we de lang verwachte paasbrunch.

Gevolgd door de maandelijkse bingo.  
Locatie: De Vossenkuil   Om 12.00 uur.

U kunt zich opgeven voor deze brunch bij: 
Leo Hartman: tel. 0166-2937    Pr. Mauritsstraat 3 Oud-Vossemeer
Leen Oostdijk:  06 43770865  of via leen50@zeelandnet.nl 

Bijdrage brunch en Bingo € 10,00. Vooruit afrekenen bij Leo Hartman.
Opgeven voor 1 april a.s. Dit kan al bij de bingo van 9 maart a.s.


