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KERSTVIERING   

Op zaterdag 16 december houden we onze kerstviering met een warm 

en koud buffet  in de Grutterswei, Willemstraat 14, 3255BS Oude-

Tonge.  Aanvang 17.30 uur. Zaal open 17.15 uur.  

De kosten: voor leden € 20,00 en voor niet leden € 25,00.                                                  

Dit is inclusief een drankarrangement.                                         

Hierbij worden we gesponsord door het Nationaal Ouderenfonds, onze 

sponsoren en de opbrengst van de RABOBank Clubkas Campagne 

2017.              

De avond zal worden besloten met een concert door de koren                                                                       

                              APOLLO en EXCELSIOR. 

Aanmelden bij Lenie op donderdag 7 december tussen 18.00 en 21.00 

uur tel. 642590 of per e-mail l.vandenberge4@telfort.nl 

 Verdere informatie ontvangt u binnenkort in uw brievenbus. 

 

mailto:l.vandenberge4@telfort.nl


VAKANTIEWEEK 2018 

Speciaal voor geïnteresseerden van de vakantieweek 2018 wordt er op 

dinsdag 12 december om 14.00 uur een informatiebijeenkomst 

gehouden in de Grutterswei, Willemstraat 14, 3255 BS Oude-Tonge. 

Besproken zullen worden de plannen voor Hotel Café Restaurant 

Brinkzicht in Vledder van 26 mei tot 2 juni 2018. 

De reis wordt georganiseerd door “Reisbureau Brinkzicht”, lid van de 

SGR. 

Verblijf in familiehotel Brinkzicht en vervoer door eigen “super de 

luxe” touringcars. 

Informatie bij Wim Koert, tel. 642174 of Ada Kik, tel. 641515 

 

SPELMIDDAGEN 

Ook op dinsdag 5 en 19 december is het spelmiddag in de 

Grutterswei, Willemstraat 14, 3255 BS Oude-Tonge. 

U kunt er bridgen, klaverjassen , jokeren, 

rummikub spelen of andere spellen waar liefhebbers voor zijn. 

Aanvang 13.30 uur. De kosten bedragen slechts 3 euro inclusief 2x 

koffie/thee.  

BINGO  

 
Vrijdag 29 december is er een grote Oudejaarsbingo bij Stichting Zijn 

aan de Bernhardstraat 25 in Oude-Tonge.  

Zaal open 19.00 uur. Aanvang 19:30 uur.  

De kosten zijn € 7, - met gratis koffie/thee. 

9 rondes + 1 extra ronde. Iedereen is welkom. 

__________________________________________________ 



 

SPORTEN 

Iedere donderdagmorgen van 9.15 tot 10.15 uur bij Dynamic Motion, 

Tramweg 25, Oude-Tonge. Gezellig en goed voor ons lichaam.  

Inlichtingen bij Lenie van den Berge, telefoon 642590. 

Kosten slechts € 17,50 per maand inclusief koffie/thee na afloop. 

__________________________________________________ 
 

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI 2018 

Op woensdag 3 januari 2018 houden we onze Nieuwjaarsreceptie met 

en hapje en een drankje in de Grutterswei.                                        

Van 14.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom.  

 

Woensdag 10 januari houden we een themamiddag in de Grutterswei 

om 14.00 uur. Dit zal gaan over het weer! 

Spelmiddagen zijn er op de dinsdagen 9 en 23 januari in de 

Grutterswei en sporten doen we bij Dynamic Motion op 4, 11, 18 en 

25 januari. 

 

Grote bingo op vrijdag 26 januari  bij Stichting Zijn aan de 

Bernhardstraat 25 in Oude-Tonge.  

Zaal open 19.00 uur. Aanvang 19:30 uur.  

De kosten zijn € 7, - met gratis koffie/thee. 

9 rondes + 1 extra ronde. Iedereen is welkom. 
________________________________________________________   

Heeft u al op onze website gekeken? Ga naar www.asv-oostflakkee.nl 

 

 

NB LID VAN DE ANBO? 

 

Bent u nog lid van deze andere ouderenbond die op plaatselijk niveau 

niets meer organiseert en wilt u uw lidmaatschap per 1 januari 2018 

beeindigen dan dient u dit voor 1 december te doen. Dit kan 

telefonisch, schriftelijk of via internet www.anbo.nl . 

 

 

http://www.asv-oostflakkee.nl/
http://www.anbo.nl/


EXTRA NIEUWSBRIEF ZORGVERZEKERINGEN 2018 24 

november 2017  

  
Handleiding voor het aanvragen van collectiviteitskorting op de zorgverzekeringspremie voor 

2018.  

  

Uit reacties van zowel onze leden als van de verzekeraars blijkt dat gaande weg afspraken 

toch weer veranderen of correcties nodig zijn.   

  

Velen van u zijn tevreden met hun huidige verzekeraar en doen verder geen moeite om elders 

een goedkopere verzekering aan te gaan. Anderen vinden het juist een sport om een zo 

goedkoop mogelijke verzekering af te sluiten; dat laatste geldt met name voor geoefende 

internetgebruikers. Een andere groep laat het afhangen van de informatie die ze krijgen. Met 

deze Nieuwsbrief krijgt u een ‘update’ aan informatie.  

  

Soms heeft een verzekeraar nog een budgetpolis in de aanbieding. Zo’n polis kan voor jonge, 

gezonde mensen een financieel voordeel opleveren, maar voor ouderen brengt dit een risico 

met zich mee dat niet alles wat (straks) nodig is, ook wordt vergoed.  

  

oper dan die voor een 

restitutiepolis, waar u meer vrijheid hebt om een bepaalde zorgaanbieder te kiezen. Bij een 

restitutiepolis vergoedt de verzekeraar soms niet alle kosten als deze geen contract heeft met 

die bepaalde zorgaanbieder.  

  

lager worden als u uw eigen risico verhoogt.  

  

soms moeilijk is om alle verzekeringen met elkaar te vergelijken. De overzichten zijn vooral 

een hulpmiddel om een voorlopige keuze te maken alvorens te besluiten om al dan niet van 

verzekeraar te wisselen.   

  

zorgverzekeringen te verdiepen of u te oriënteren.  www.fasv.nl 

 

Overstappen van zorgverzekeraar Overstappen kan van 12 november 2017 t/m 31 januari 
2018. Stap u over voor 1 januari? Dan wordt uw oude zorgverzekering automatisch 
opgezegd. Als u daarna pas overstapt, moet u zorgen dat u uw oude zorgverzekering zelf 
opzegt. Dat kan tot en met 31 december 2017.  
  
 
CZ: Collectiviteitsnr. 4126319 Korting basis 5% Aanvullend geen Tandarts geen. 
 
Salland: Collectiviteitsnr. 1340  Salland deelde ons onlangs mee dat de premie voor de 
basisverzekering in 2018 wordt verlaagd met meer dan 10%: van € 112,95 per maand in 
2017 naar € 101,50 in 2018 per maand in 2018.   
 
Univé: Collectiviteitsnr. 13299 basis 8%, Aanvullend  Goed;Beter;Best 10%, Tandarts geen. 

http://www.fasv.nl/


VGZ:  Collectiviteitsnr. 17810. Van VGZ is eerder kenbaar gemaakt dat iedereen welkom is; 
er een speciale VGZ-unit is gekomen met speciale aandacht voor chronisch zieken en 
ouderen. Ook: als u overgaat naar VGZ, krijgt u de contributie van uw seniorenverenigingen 
eenmalig vergoed tot een maximum van € 25,-.  
VGZ Basis  8%  Ruime- en Eigen Keuze.  Aanvullend 10% VGZ Goed, Beter en Best  en 5% VGZ 
Vitaal, Tandarts geen. 
 
Zorg en Zekerheid: Collectiviteitsnr. 28331 Zorg en Zekerheid vestigt de aandacht op de 

termijnen betalen. Basis 7%, Aanvullend 7%.  

  

Zilveren Kruis: Voor de duidelijkheid: de premie Basis Zeker bedraagt € 119,45 per maand. 

Via de collectiviteit van de NBvON is dit netto € 113,48 per maand (inclusief 5% korting). 

Alleen leden die lid zijn van de NBvON of vóór 12 november 2016 lid werden van de FASv, 

komen voor die korting in aanmerking.  

  

Menzis: Collectiviteitsnr. Korting van 7% kan verkregen worden via PMA. De premie van de 

naturepolis bij Menzis is bruto  € 119,- per maand en netto € 110,67 per maand (inclusief 7% 

korting ad € 8,33). Soms blijkt er in individuele premieberekeningen kleine (afrondings) 

verschillen te zitten. De premie voor een restitutiepolis is bruto € 122,- per maand en netto € 

113,46 per maand (inclusief 7% korting ad € 8,54). Bij een jaarlijkse aanmelding (tussen 1 

november en 31 december 2017) kunt u naast een korting een bonus van € 33,- krijgen of 

cadeaus.  

 
PS Wilt u niet van zorgverzekeraar veranderen dan gaat de collectiviteitskorting gewoon 
door. U hoeft zich dus niet opnieuw aan te melden. 
 
NB Omdat onze Algemene Senioren Vereniging Oostflakkee pas in 2017 actief lid geworden 
is van FASv komen verzekerden bij Zilveren Kruis dus niet in aanmerking voor korting.  
 
Voor eventuele vragen ook over korting bij het Zilveren Kruis kunt u zich wenden tot Herman 
Zonneveld, tel. 0187630098 of per e-mail h.zonneveld39@gmail.com  
 

 

mailto:h.zonneveld39@gmail.com

