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December 2017 

Nieuws:               HET BESTUUR WENST IEDEREEN     

                                                   FIJNE DAGEN  
                 EN EEN GEZOND 2018    

                                  
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2017. 

Het is een jaar geweest met hoogte punten en helaas ook tegenspoed. 
Er zijn leden waarvan we afscheid hebben moeten nemen. 

Aan de andere kant hebben we ook veel nieuwe leden mogen begroeten. 

Zo merk je dat verdriet en vreugde heel dicht bij elkaar liggen. 
We kunnen U mededelen dat onze vereniging 185 leden heeft en we zijn 

blij dat er iedere maand weer nieuwe leden bijkomen. 
 

Andries en Lammie Kemper zijn naar Emmen verhuisd. 
Andries kan daardoor niet meer de bezorging van onze nieuwsbrief 
coördineren. 

Lammie kan niet meer de nieuwsbrieven voor de Slenerweg bezorgen. 
We zoeken een vervanger coördinatie en een bezorger voor de 

nieuwsbrieven aan de Slenerweg. 

 
We hebben binnenkort 2018 op de kalender staan en dus is de activiteiten 

commissie weer druk geweest met een programma voor jullie. 
 

Onze nieuwsbrief is bedoeld als bewaarnieuwsbrief met  

belangrijke data voor onze volgende activiteiten. 
 

Wat kunt U verder lezen in onze nieuwsbrief: 
 Natuurlijk het programma voor alle leden.  

 Verslag van de stamppot reis.  
 Foto’s van deze reis. 

 Zomaar een gedicht. 
 Tien voor taal. 

 Belangrijke mededeling over verlenging rijbewijs en Doe Mee Pas. 
 En natuurlijk advertenties van onze adverteerders.  

           Zij denken aan ons denkt u aan hen. 
 

,   Bericht van onze penningmeester 

     
Rond 22  december zullen de automatische incasso’s 

voor de contributie worden verzonden naar de bank. 

 
Leden die geen incasso hebben afgegeven zelf graag                            

                      de contributie overmaken voor 22 december 2017. 



 
 

 

Vrijdag 5 januari: 
Wielens Noord Sleen 
 

’t Aol Volk met het toneelstuk: 

    Een lot oet de Loterij.  (is uitverkocht) 

 

Woensdag 24 januari: 

  Dorpshuis Schoonoord   

Aanvang 19.30 uur 
 

In Drenthe vieren we de hele maand 
Nieuwjaarsvisite dus ook wij!! 
 
Onder het genot van een hapje en een 
drankje is het een mooie gelegenheid om 
elkaar een gelukkig en gezond 2018 te 
wensen. 
 

 

 Deze avond zal muzikaal worden 
ondersteund   verzorgd 
                                                        
     door de Zingende Broeder 
 

 
 

 

Woensdag 28 februari: 
Dorpshuis Schoonoord 
Aanvang 19.30 uur 
 

Deze avond zal worden verzorgd door de heer Ger Brakel uit 
Borger die ons meeneemt op zijn reizen door de wereld. 

 



 
 

Woensdag 7 maart: 
De Spil Zweeloo 
Aanvang 19.30 uur 

Jaarvergadering met natuurlijk        

 

Woensdag 4 april: 
Dorpshuis Schoonoord 
Aanvang 19.30 uur 
 
Deze avond is weer, zoals andere jaren, in samenwerking met 
de Bibliotheek. 

 

Jans Polling zal ons deze avond 

meenemen met zijn  

verhalen over ... 

 
Meer weten? 
 
 Kom dan 4 april 
 

 
 

Woensdag 23 mei: 

 

Onze jaarlijkse grote  met als bestemming?? 

 
Mededelingen volgen van de reiscommissie. 
 

 

 



 
 
Dit is een belangrijk bericht!! 
 Wilt U gebruik maken van de korting lees dit bericht 

 

 MAAR REGEL WEL ZELF DE KORTING MET UW VERZEKERAAR. 

Nieuwsbrief FASv  2017 nr. 09  19 oktober 2017 

Premiekorting zorgverzekeringen, ook in 2018 

Premiekorting zorgverzekeringen is voor onze leden en hun achterban een 

jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Een belangrijke gebeurtenis omdat de 
hoogte van de premie best een maandelijkse financiële aderlating is. 

U ontving al eerder bericht over de collectiviteitskorting bij 

zorgverzekeraars in 2018. In onze vorige Nieuwsbrief 08 gaf ik aan dat 
het Zilveren Kruis ook in 2018 geen contract met de FASv wil afsluiten. 

Avero Achmea verlengt het contract (via de Thomagroep) in 2018 niet. 

Eind september j.l. ontving ik het bericht dat de 

collectiviteitsovereenkomst van het Zilveren Kruis voor de leden van de 
NBvON (via de Thomagroep) in 2018 niet wordt verlengd. Omdat dit in 

tegenspraak was met eerdere berichten en wel heel laat in het jaar 
bekend werd gemaakt, maakte ik bezwaar bij directeur Evers van het 

Zilveren Kruis. Dit leidde er toe dat de overeenkomst voor de NBvON-
leden in 2018 alsnog wordt voortgezet. Het jaar 2018 beschouwt het 

Zilveren Kruis als overgangsjaar. Vanaf 2019 is de collectiviteitskorting 
van de baan. Wel sprak ik af om medio 2018 hierover contact met het 

Zilveren Kruis op te nemen. Mogelijk geldt er dan een ander beleid. 

Voor de NBvON-leden en de NBvON-‘tientjes-leden’ die ook in 2017 van 

de collectiviteitsovereenkomst met het Zilveren Kruis profiteerden, blijft 
de situatie in 2018 dus onveranderd. Contact met het Zilveren Kruis 

gebeurt onder de naam NBvON met het aan de NBvON gekoppelde 
collectiviteitsnummer: 207077596. 

Van CZ kregen we bericht dat de huidige collectiviteitsovereenkomst met 
de FASv in 2018 wordt voortgezet. 

Met VGZ hadden Eint Ockels en ik op 12 oktober j.l. een overleg. De 

collectiviteitskorting wordt in 2018 voortgezet. Daarnaast kregen we 
uitvoerige informatie over het komende beleid van VGZ. VGZ werkt met 

19 teams van experts. Elk team beschikt over 9 experts. Een van deze 
teams richt zich uitsluitend op chronisch zieken en ouderen. Er komt een 

centraal nummer waar de chronisch zieken en ouderen alle benodigde 
informatie kunnen krijgen. Een hele directe communicatielijn voor de 

leden en hun achterba 



De FASv krijgt meer faciliteiten dan ‘losse’ verenigingen. VGZ biedt in 

2018 naast premiekorting extra steun aan mantelzorgers en neemt 
vergoeding voor valpreventietraining op in de aanvullende verzekeringen. 

Iedereen die overstapt naar VGZ is welkom. Zonder medische selectie 

worden chronisch zieken en ouderen geaccepteerd, ook voor de hoogste 
aanvullende- en tandpakketten.  N.B. Bij overstap naar VGZ krijgen 

verzekerden die lid zijn van een vereniging die is aangesloten bij de FASv, 
de contributie voor het eerste jaar vergoed tot een maximum van € 25,-. 

VGZ heeft ervoor gekozen om in 2018 haar budgetpolis VGZ 
basisverzekering Goede Keuze niet meer aan te bieden. 

Nadere informatie Op dit moment kunnen we het volledige 

kortingsschema over 2018 presenteren. In de loop van november zullen 
alle verzekeraars met gegevens over hun polissen komen. Zodra die 

informatie bij ons bekend is, krijgt u bericht. Van DGW is de premie 

inmiddels bekend. 

Koos Graniewski  Interim-secretaris FASv 

Collectiviteitskorting premie zorgverzekeringen in 2018 

Verzekeraar collectiviteitsnr 
korting 
basis 

korting 
aanvullend 

korting 
tandarts 

CZ 4126319 5% GEEN GEEN 

De 

Friesland 
407200 6%1 6%   

Salland 1340 7% 7% 7% 

Delta Lloyd 

² 
22426 8% 10% 10% 

OHRA 864 6% 6% 6% 

ONVZ 9063 3% 7% 7% 

Univé 13299 8% 
10% Goed: 
beter: best 

geen 

VGZ 17810 

8% Ruime 

en eigen 
keuze 

10% VGZ 

goed en 
beter en 

best 5 % 

VGZ Vitaal3 

geen 

Zorg en 

Zekerheid 
28331 7% 7% 

Parntner 

regeling 4 

Zilveren 
Kruis5 

207077596 5% 10% 10% 

PMA-

Menzis6 
geen 

7% Basis 
en Basis 

vrij 

10% Extra 

verzorgd 

10% 

tandverzorging 

250,500en750 

DSW7         



Schema collectiviteitskortingen 2018 

 1 De Friesland. Geldt niet voor polis Zelf Bewust en de aanvullende 
verzekeringen daarop. Korting reis- en annuleringsverzekering 10% 

2 Delta Lloyd, OHRA en ONVZ via de Thomagroep (Avéro Achmea vervalt 

per 2018) 

3 VGZ. Speciaal voor 50-plussers. VGZ geeft hoge korting mantelzorg bij 

alle aanvullende verzekeringen. Kosten van voorkeursgeneesmiddelen 
worden niet verrekend met verplicht of vrijwillig eigen risico. Gratis 

persoonlijk advies bij wachtlijstbemiddeling, mantelzorg, etc. Lopende 
machtigingen worden door VGZ overgenomen. Echter, er kunnen 

verschillen zijn in afspraken met Farmaceuten t.o.v. andere 
zorgverzekeraars. VGZ adviseert om eerst te bellen met de Klantenservice 

of de website te raadplegen VGZ. Klantenservice: 0900-8490. (Er komt 
nog een speciaal nummer voor de FASv-achterban). 

4 Zorg en Zekerheid. Optie om tandartskosten te delen met een partner 
als die op dezelfde polis is bijgeschreven. Effect: de niet gebruikte 

vergoeding voor de een kan gebruikt worden door de ander. 

5 Het Zilveren Kruis sluit ook in 2018 geen contract met de FASv. De 
collectiviteitskorting blijft gelden voor verzekerden die lid zijn van de 

NBvON.  Een aantal verenigingen zijn hiervoor lid van de NBvON 
geworden. 

6 Menzis. Individuele verzekerden kunnen de korting rechtstreeks 
verkrijgen via PMA Nieuwerkerk aan den IJssel. Verzekerden dienen zich 

jaarlijks bij PMA in te schrijven. Tel.: 0800-2040.  Website: PMA 
zorgverzekering 

7 DSW biedt geen collectiviteitskorting, maar heeft relatief lage 

premie.  Zie website DSW zorgverzekering of bel tel.: 010-24 66 466. 

 

 
 

 
 

 
 Doe Uw voordeel met het lidmaatschap en profiteer 

 Van het lid zijn van De Senioor. 
 
         Neem zelf hierover contact met de ziektekosten verzekeraar 

 

 
 

 
 

 

 



 
 
Drentse wijsheden: 
 
Hoe of ’t heurt, 
Leert men op zien besten 
Van lu die niet weet  
Hoe of ’t heurt. 

  
Men huuf nie daolik 
An een klaant te zeggen 
Datte een lange neuze hef. 
 
Zwieg…en elk zal oe 
Veur verstaandig anzien. 
 

Tien voor taal 
Zoek de fout: 
In elk van onderstaande zinnen is één taalfout gemaakt. 
 

1. De raceauto reed met ijzelingwekkende snelheid over het 
circuit. 

2. De organist speelde zondags op het harmonium dat het 
een aard was. 

3. De scheidsrechter lastte de voetbalwedstrijd vanwege het 
dreigende noodweer af. 

4. Burgemeester en wethouders verhoogden de 

hondenbelasting voor sint-bernardshonden. 
5. Het koninklijk paar brengt steevast haar paasvakantie in 

Zuid-Europa door. 
6. Hij werd door de politieagente verbaliseerd wegens 

overschrijding der maximumsnelheid. 
7. De kolonels wachtten op het geschikste moment voor en 

staatsgreep. 
8. Wie zijn vliegticket verloren was moest terug naar de 

informatiebalie. 

9. Veel vatbare grijsaards zullen bezwijken onder de 
infectieziekte die rondwaart. 

10.De laatjes van de eikenhouten kist waren van bronzen 

    handvaten voorzien. 
 



 
Zo maar een gedicht: 
 
Fiel 
 
Bij Schoonloo zag ik de konijnen dansen 
en vele vogels maakten er muziek 
de elfen vlochten mooie bloemenkransen 
en blije bomen wuifden er ludiek 
 
Bij ’t ven te Grolloo zag ik witte wieven 
en ‘d avondval was vol betovering 
een bliksemstraal kwam plots de lucht doorklieven 
in ’t felle licht zag ‘k dwergen in een kring 
 
Bij elp zag ik dat schimmen overvlogen 
twee reuzen liepen zoekend bij De Kiel 
dit alles zag ik met mijn eigen ogen 
maar ja, ik ben dan ook een Drentofiel. 
 
 
Oud 
 
Men zei: je moet je nodig meer bewegen 
toch draaide hij al lang in kringen rond 
en woelde in zijn bed tot d’ochtenstond 
of liep de poov’re resten saam te vegen 
 
Men zei: je zit je hier maar te vervelen 
toch was zijn geest gedurig in de weer 
hij zag de oude beelden keer op keer 
van de ruïnes van zijn luchtkastelen 
 
Men zei: je moet meer mensen gaan ontmoeten 
toch trokken ze in rijen hem voorbij 
met veel die hij gekend had praatte hij 
die door de deur kwam zei al gauw: de groeten  
 
     bron Stichting Het Drentsche boek 

 



 

Vijfjaarlijkse keuring voor verlenging rijbewijs  
 
De tarieven die worden gevraagd voor een dergelijke 

keuring lopen nog al behoorlijk uit één. Wij adviseren 

om hiervoor een afspraak te maken met een 

onafhankelijke arts of contact op te nemen met 

 dr. B. van den Bogaard. Deze arts is te bereiken  

op 06 - 22772366 of b.g.g. op   0524 - 29 11 60.  

 Hij houdt spreekuur in De Marke in Angelslo (Emmen) 

en in De Voorde te Coevorden.  

Bij een rijbewijskeuring moeten automobilisten een 

Eigen Verklaring invullen. De Eigen verklaring is te 

koop  bij de gemeente Coevorden. Hiervoor zult U een 

afspraak moeten maken bij de gemeente Coevorden. 

Mogelijk wordt uw verplichte rijbewijskeuring (deels) 

vergoed door uw zorgverzekeraar. Informeer naar de 

mogelijkheden bij uw zorgverzekering(tussenpersoon) 

of kijk in de voorwaarden. U heeft wel een kwitantie 

nodig om in te dienen bij uw zorgverzekeraar. 

 

Neem wel de tijd (minimaal 4 maand) 

om Uw rijbewijs te verlengen 
 

De “Doe-Mee-Pas” 
De ”Doe-Mee-Pas” is een pas waarmee inwoners gratis lid kunnen 

worden van één of meerdere sport- of culturele verenigingen. De enige 

voorwaarde voor het gebruik van deze pas is dat de gebruiker 

afhankelijk is van een inkomen rond het sociaal minimum.                  

De Doe-Mee-Pas kan worden gebruikt voor meer dan één vereniging. 

Het gemiddelde te ontvangen bedrag voor lidmaatschap is € 200,--. 

Dit geldt o.a. ook voor onze Senioor e.o. contributie. Schroom niet als 

u denkt hiervoor in aanmerking te kunnen komen. Wij kunnen u 

daarbij helpen als het moet. Neem dan contact met ons op onze 

secretaris Henk de Geeter. 



 
 

De Senioor stamppottocht. 1 nov. 2017. 

Wederom weer een zeer geslaagde reis waarbij we nu onderhand alle 

blaadjes van de bomen kennen dankzij de kennis van onze reisgids, 
daarvoor lof. 

Wandelend aangekomen bij het Ellertsveld meldden wij ons bij de heer 
Rein Lycklema met de vraag: "of wij ook mee mochten", hij keek op zijn 

lijstje en knikte met een glimlach. Na vertrek reden we naar Zweeloo voor 
de overige leden. 

Onze chauffeur stelde zich voor als Hennie en wenste ons een fijne reis 
Tijdens de reis vroeg de voorzitter onze aandacht wie na de maaltijd een 

toetje wilde. Daar was grote belangstelling voor. 
Richting zalencentrum "De Keet" in Heerde, werden we opgewacht door 

het personeel voor een koffiepauze met gebak. Dat viel in de smaak en de 
sfeer was goed. 

Na vertrek naar "De Molen" in Harskamp, liet de chauffeur ons weten dat 
het toetje na de maaltijd zou bestaan uit een lolly en dat plezierde ons. 

De stamppot maaltijd was uitstekend en de verzorging was vriendelijk.  

Voldaan gingen we onder leiding van mevrouw Irene Beaupain, onze 
reisgids, een rondrit maken langs de Kroondomeinen van onze vroegere 

vorstin Wilhelmina. Die zeer begaan was met het natuurgebied en de 
bevolking. 

Dankzij onze reisgids hebben we een zeer leerzame en interessante 
rondrit gemaakt. 

Weer aangekomen bij de Molen voor onze middag pauze met koffie en een 
koekje, gingen we ons opmaken voor de terugreis en werden we hartelijk 

uitgezwaaid door het personeel. 
Het was een zeer geslaagde dag door de goede organisatie van het 

bestuur. Hiervoor onze hartelijke dank! 
Op naar een volgend evenement. 

 
Hette Knol. 

 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Rechts de gids mevr. 

Irene Beaupain 

 

 


