
“Vossepraet”   Maart 2023
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

Van het bestuur/Zorgtoeslag

Heeft u dit jaar wél recht op zorgtoeslag?

Het is dus de moeite waard om te kijken of ook u voor zorgtoeslag in aanmerking komt. U moet 
dan een schatting maken van uw inkomen over 2023. Dat is niet zo eenvoudig. Veel zaken rondom 
het inkomen van gepensioneerden veranderen namelijk in 2023. De AOW gaat omhoog, terwijl

sommige pensioenfondsen voor het eerst in jaren de aanvullende pensioenen verhogen. Volg onderstaande stappen 
en u weet of het in uw situatie verstandig is om voor 2023 zorgtoeslag aan te vragen.

 
U heeft de AOW-leeftijd en geen toeslagpartner
• Weet u het nieuwe maandbedrag van uw aanvullend pensioen in 2023 al? Vermenigvuldig dan het nieuwe 
 bedrag met 12. U heeft dan het jaarbedrag van uw pensioen.
• Heeft u meerdere aanvullende pensioenen? Doe deze berekening dan voor ieder pensioen.
• Tel het jaarbedrag aan AOW bij die bedragen op. Dat is naar verwachting € 18.150,-
• Is het totaal minder dan € 38.520,-? Dan komt u in aanmerking voor zorgtoeslag. 

U heeft de AOW-leeftijd en een toeslagpartner
• Weet u het nieuwe maandbedrag van uw aanvullend pensioen in 2023 al? Vermenigvuldig dan het nieuwe
 bedrag met 12. U heeft dan het jaarbedrag.
• Heeft u meerdere aanvullende pensioenen? Doe deze berekening dan voor ieder pensioen
• Tel het jaarbedrag aan AOW bij die bedragen op. Dat is naar verwachting € 12.330,-
• Doe dezelfde berekening met de gegevens van uw toeslagpartner
• Is het totaal van u en uw partner minder dan € 48.225,-? Dan komen u en uw toeslagpartner in aanmerking
 voor zorgtoeslag

De inkomensgrenzen voor de zorgtoeslag zijn met ingang van 1 januari 2023 fl ink hoger geworden.
Hierdoor komen er veel meer mensen in aanmerking voor de zorgtoeslag. In dit artikel kunt u de zorgtoeslag check 
doen om te ontdekken of u er voor in aanmerking komt.
Hierbij telt eigen woning bezit niet mee.

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 
maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 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. De volgende info.                                               
Voor info/afspraak: 0118 724999 of via www.rijbewijskeuringzeeland.com                                                                               

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  3 - 39 - 50 - 59 - 67                   
Er is een lot vrij gekomen. Inl. Leo Hartman: 0166 672937

 Zorgloket (14 maart)

Ook in de maand maart zitten de vrijwilligers van het zorgloket weer voor u klaar. Ditmaal op dins-
dag 14 maart a.s.
Locatie : de Bieb in de Vossenkuil.
Tijd  : van 10.00 t0t 12.00 uur.
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 Toneelvereniging De Rederijkers (25 februari)

Op zaterdag 25 februari a.s. vindt de toneelvoorstelling van de Rederijkers plaats. Hierbij zijn we 
weer uitgenodigd. Het stuk is genaamd “Groeten van de Veluwe” en wordt gespeeld in de Vossen-
kuil.                         
Aanvang : 14.00 uur. (Zaal is eerder open.)

 Bingo (8 maart)

Op woensdagmiddag 8 maart staat de maandelijkse bingo weer op het programma.
Entree: € 6,- incl. bingokaart, radnummer, koffie/thee.

Locatie: De Vossenkuil.
Aanvang: 14.00 uur.                                        

 Huisbezoek langdurig zieken en...(maart)

In de maand maart gaan de dames van het bestuur (Tonnie & Nel ) bij leden van 80+ die niet meer 
op de activiteiten kunnen verschijnen en de langdurige zieken, een bloemetje bezorgen.

We hebben dit zo zorgvuldig mogelijk bekeken. Mocht er toch iemand tussen de mazen door zijn 
geslopen, laat het ons voor eind maart weten.                                                                                                                                  

Toneelclub Poortvliet (11 maart)

Op zaterdagmiddag 11 maart a.s. zijn we weer uitgenodigd door de Toneelclub Poortvliet.

Locatie: “De Wellevaerte” te Sint- Annaland.
Aanvang: 14.00 uur.  

Zaal open13.30 uur. In de pauze een verloting met leuke prijzen.                                                                      

Oud-Vossemeer’s Muziekvereniging (24 maart)

OVM presenteert een concert samen met het Italiaanse koor: Coro la Rocca.
DatuM: 24 maart
Aanvang: 19.30 uur, zaal open: 19.00 uur
Locatie:  De Vossenkuil.
Entree:  € 2,50

De opbrengst van de toegang gaat naar de goede doelen. “sta voorde6”en Klimmen voor Ria en 
Denise””  Kaarten:  ovm1925@gmail.com    of bel naar 06 29387281                                                       
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 Paasbrunch + bingo (5 april)

Op 5 april a.s. organiseren we de jaarlijkse paasbrunch & bingo.
Entree voor deze middag € 10,00 incl. brunch & bingo.

Locatie: De Vossenkuil. Aanvang 12.00 uur.

U kunt zich opgeven voor deze brunch en bingo bij:
Leo Hartman: 0166 672937  nelleo@zeelandnet.nl
Leen Oostdijk: 06 43770865  leen50@zeelandnet.nl
Opgeven: Voor 10 maart of bij de bingo op 8 maart.

Gelieve vooruit te voldoen bij Leo Hartman.
Deze bingo is een week eerder als gebruikelijk omdat Pasen anders voorbij is.

 Busreis (17 mei)

Op woensdag 17 mei a.s. organiseren we weer een dagtrip.
Die dag vertrekken we om 9.30 uur.
Opstappen Bou Kooimanstraat bij de hoek tankstation (Tam-Oil).

We gaan richting Middelburg voor een rondvaart, aan boord koffie/thee met
wat lekkers. Ook de lunch wordt tijdens de rondvaart geserveerd.

Om ongeveer 13.45 uur is de rondvaart ten einde en vertrekken we naar
kaasboerderij Schellach. Rond half vier vertrekken we weer richting Oud-Vossemeer.

Rond 5 uur zijn we in De Vossenkuil waar we nog van een borrel uurtje genieten en rond
de klok van zessen staat het diner op het programma.

Kosten voor deze dag bedragen € 50,00.
U kunt zich opgeven voor deze dag bij Leo Hartman: 0166 672937 of via nelleo@zeelandnet.nl 

Voor 8 maart opgeven. 

Betaling voor 15 april.
Betaling kan contant of via:  NL 63 RBRB 0941502627  t.n.v seniorenverenigingvosmeer met ver-
melding “reisje”         
Bij verhindering tot een week van tevoren ontvangt u uw inleg terug. Daarna alleen met geldige 
reden ziekte of erger. 

VOL = VOL                                               

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     



Concert samen met

OVM PRESENTEERT

CORO LA ROCCA

24/03
Aanvang: 19.30 uur
Zaal open: 19.00 uur 

De Vossenkuil
Bou Kooijmanstr. 48

Oud-Vossemeer
 

Entree €2,50
De opbrengsten van de toegang gaat naar de goede doelen

'StaVoord6' en  'Klimmen voor Ria en Denise'.
 

Kaartjes zijn verkrijgbaar via
ovm1925@gmail.com of bel naar 06-29387281. 

Het Italiaanse koor 


