
“Vossepraet”    juli 2022
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 Het loopt gesmeerd
De lente zit er weer op de zomer staat voor de deur. Dit betekent wel dat er gesmeerd moet wor-
den.
 
Karin van Poppelen huidarts maakt zich flinke zorgen over het snel toenemend aantal gevallen van 
huidkanker in Nederland. Ze staat daarin niet alleen. Haar naaste collega’s en vakgenoten elders 
in het land, zijn net zo verontrust: 

Slechte bescherming tegen de zon maakt steeds meer slachtoffers. Bescherm jezelf, zon met mate en smeren helpt. 
Insmeren is niet alleen voor op vakantie.

Zonschade loopt je ook op bij wandelen, tuinieren, fietsen of tennissen. Huidkanker is de meest voorkomende vorm 
van kanker, ongeveer 1 op de 6 Nederlanders krijgt het. Melanoom, de agressieve vorm, is bovendien de snelst stij-
gende kanker in de leeftijdsgroep dertig tot zestig jaar en ouder.

Daarom het advies: Hou de zonnebrandcrème bij de hand en smeren maar.

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 (12 juli)

Ook deze maand zitten de vrijwilligers van het zorgloket weer voor u klaar. Deze maand weer op 
dinsdagmorgen 12 juli van 10.00 tot 12.00 uur.

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  5 – 31 – 32 – 46 – 71

 Bingo (13 juli)

Op woensdag 13 juli a.s. organiseren we de maandelijkse bingomiddag.
Entree: € 6,00 incl. bingokaarten, koffie/thee.                                                                                                         
Aanvang: 14.00 uur.
Locatie: De Vossenkuil                                                                                      

Fietsen op de woensdagmiddag

Op de woensdagmiddag fietsen (behalve niet op de woensdag bingomiddag).
Start 13.30 uur bij de Vossenkuil voor een rit van  25-30 km met tussenstop.

Ook niet leden welkom.                                                                                                

 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

70 jarig jubileum (3 september)

Op zaterdag 3 september vieren we ons 70 jarig jubileum.
Vanwege de corona iets later.

We starten op zaterdagmiddag om 15.30 uur met koffie/thee.
Om 16.00 start het optreden van de The Dutch Vocals (Volendam).

Na ongeveer drie kwartier volgen de jubilarissen die gehuldigd worden door de burgemeester.
Ook “ kern met pit” staat op het programma.
Hierna volgt nog een optreden van The Dutch Vocals.

Na dit optreden maken we ons op voor het koud en warm buffet.
Het restant van de avond mag u zelf invullen.

Voor deze middag/avond kunt u zich nog opgeven tot 15 augustus a.s.

Dit is de uiterste opgeef datum. Hierna kunt u zich niet meer opgeven. 
Entree: € 10,00.
Opgeven bij Leo Hartman 0166-672937 of via:  seniorenvosmeer@zeelandnet.nl.
Gelieve vooruit betalen bij: Leo Hartman.

Vol is vol.

 Biljart

Wist u dat er in de recreatiezaal nabij de Vossenkuil ook een potje gebiljart kan worden? 
Er kan iedere doordeweekse dag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur gespeeld 
worden.
Voor informatie en/of reserveringen kunt u contact opnemen met: 
Frans Graauwmans   tel. 06 39628100


