Nieuwsbrief WASBO (Wassenaarse Senioren Bond) najaar 2016
Beste leden en belangstellenden,
Via deze nieuwsbrief brengen wij graag enkele belangrijke punten onder uw aandacht.
Kortingen op premie ziektekostenverzekering.
Van de FASv, de overkoepelende organisatie voor ex-ANBO-afdelingen, hebben wij nu
definitief bericht ontvangen over welke zorgverzekeraars korting geven op hun premies.
Vraag bij het secretariaat na, of uw verzekeraar daarbij is.
Tussen nu en 15 november a.s. krijgt u van uw huidige zorgverzekeraar een nieuw polisblad
met daarop de premie voor 2017.
Via de Wasbo, die lid is van de FASv, kunt u dezelfde of hogere korting krijgen als bij uw
huidige verzekeraar.
Bent u geen lid, of lid van een andere bond, wordt dan vóór 1 december Wasbo-lid. Ons
lidmaatschap kost slechts € 25,- per persoon per kalenderjaar.
Hoe meer leden de Wasbo heeft, hoe meer de vereniging voor u kan betekenen!
Hoort, zegt het voort, bij uw familie, buren en bekenden !!
Ieder, die zich als Wasbo-lid opgeeft -of al heeft opgegeven per 2017- betaalt geen
contributie meer voor 2016 maar kan wel deelnemen aan de Kerstmiddag.
Ontspanningsmiddag.
Onze eerstvolgende middag is op maandag 14 november a.s. met een gezellig muzikaal
optreden van de heer Wellner en echtgenote. Daarna is er een loterij en natuurlijk een bingo.
Vanaf heden zijn we vaste gasten bij Buurtvereniging O&O, Dr. Mansveltkade 9, achter de
Sporthal. Aanvang 13.30 u. Zaal open 13.00 u. Einde ca. 16.30 u.
Kerstbijeenkomst voor leden.
Op maandagmiddag 12 december a.s. organiseert de Wasbo een sfeervolle Kerstbijeenkomst,
die dus eveneens zal plaatsvinden aan de Dr. Mansveltkade 9, achter de Sporthal.
Aanvang 13.30 u. Zaal open 13.00 u. Einde ca. 18.00 u.
Het wordt een gezellig programma met kerstmuziek en declamatie, met als hoogtepunt een
heerlijk Grieks dinerbuffet, verzorgd door Restaurant Eleni. Dat wordt weer smullen!!
Hiervoor zijn we echter genoodzaakt om een eigen bijdrage te vragen.
Toegangskaartjes zijn vanaf 14 november te koop tijdens de bovengenoemde
ontspanningsmiddag en daarna bij het secretariaat, Starrenburglaan 34.
Onze leden betalen € 10,-, voor onze vrijwilligers is de prijs € 5,- per persoon.
Bij de entree ontvangt elke deelnemer 2 consumptiebonnen, meer consumpties zijn voor eigen
rekening.
Zorg dat u erbij bent! Het aantal plaatsen is beperkt.
Website www.wasbo.nl
Wasbo heeft inmiddels een mooie en handige eigen website. Hier kunt u alles vinden over de
vereniging, het bestuur etc. en u vindt nuttige informatie in de rubrieken ‘handig en ‘korting .
Ook staan er veel foto s op van onze gezellige middagen. Dit is maar een greep, kijkt u zelf !
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
M.J. Korff-Pelgrim, Starrenburglaan 34, telefoon 511 28 28 of mjkp@hetnet.nl.

