
“Vossepraet” Januari 2023
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

Van het bestuur / CORAZON CARITAS BOX

Beste leden
Alles wordt duurder en veel mensen hebben moeite om rond te komen.
Stichting Corazon bezorgt in onze regio de Corazon Caritas box: Een box vol met gratis groenten 
en fruit voor wie te weinig te besteden heeft. 

Deze wordt gefi nancierd door deelnemers en donateurs van voedsel-actie.nl. Zo heeft iedereen dagelijks genoeg te 
eten!!!  Meer informatie vindt u op genoemde website.
Heeft u een buur, familie, kennis of uzelf, of weet u iemand die deze box goed kan gebruiken, laat het weten. U hoeft 
zich absoluut niet te schamen, al uw vragen worden volgens de privacy regels bewaakt.   

Aanmelden/vragen voor deze box kunt u richten aan:
Jos Hommel   0166 672105
e-mail: joshommel@zeelandnet.nl 

Namens het hele bestuur:

GELUKKIG EN EEN GEZOND NIEUWJAAR 

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 een ieder met een rijbewijs dat op of na de 75e verjaardag verloopt en voor 75-plussers met 
een geldig rijbewijs, maar met een gewijzigde gezondheidstoestand.

Voor info/afspraak: 0118 724999 of via www.rijbewijskeuringzeeland.com.

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  14 - 25 - 37 - 45 - 64                      

 Zorgloket (10 januari)

Op dinsdagmorgen 10 januari zitten de vrijwilligers van zorgloket weer voor u klaar. 

Locatie: De bieb in de Vossenkuil van 10.00 tot 12.00 uur             
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 Nieuwjaars bingo (woensdag 11 januari)

Op woensdag 11 Januari 2023 alweer de eerste bingo van het jaar. 

Aanvang 14.00 uur.
Locatie De Vossenkuil.
Entree  € 6,00  incl. bingokaart, radnummer, koffie/thee en de prijzen.                                                                                           

Website

De website is nog verder vernieuwd en bijgewerkt. Bezoek de website eens en bekijk de fotoboe-
ken, reportages, nieuwsbrieven etc.

Het adres van de website is: https://www.svveo.nl.

 Toneel St Joseph - “Tel uit je winst”

Op zaterdag 14 Januari a.s. zijn we uitgenodigd voor het bijwonen van de toneelvoorstelling van 
St Joseph. “Tel uit je winst” is een klucht in twee bedrijven.
Locatie: De Vossenkuil.
Aanvang: 14.00 uur.

Dit is na enkele jaren afwezigheid de moeite waard om weer te bezoeken.                                                                                                          

 Fruitmanden

Ter informatie: in het afgelopen jaar zijn er 35 fruitmanden uitgereikt.
In het jaar 2021 waren dat er 38. Hopelijk worden het er steeds minder, wat een goed teken zou 
zijn,
Bij een nachtje in het ziekenhuis kunt u dat nog steeds laten weten bij: Tonnie Oostdijk 0166 
672419 of leen50@zeelandnet.nl. Dan wordt er een mandje bezorgt.

Dit wordt gefinancierd uit de blauwe olifant. 

 Blauwe olifant

In de Vossenkuil staat de olifant op de tafel naast de ingang. Het is de bedoeling dat de leden een 
kleine bijdrage storten bij het binnenkomen of het weggaan (beide keren mag ook!). Dit is het potje 
waaruit de mensen die korte of langere tijd in een ziekenhuis hebben doorgebracht een fruitmand-
je ontvangen als teken van betrokkenheid en sociale ondersteuning.
                          Kortom: medeleven voor onze medeleden!!


