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Heinkenszand, 20 januari 2021

AAN DE LEDEN VAN DE KBO/PCOB HEINKENSZAND
We zijn weer al even onderweg, maar desalniettemin wensen u alle goeds voor 2021 en
samen met u hopen wij dat de huidige crisis niet meer te lang duurt; we spoedig kunnen
terugkeren naar het “normale”, en dat we elkaar weer bij onze activiteiten kunnen
ontmoeten. We zien er naar uit!
Hierbij ontvangt u de eerste uitgave van ons veel geprezen magazine van 2021; zoals
gewoonlijk met leuke interviews, tips en andere wetenswaardigheden.
Tevens hierbij de contributienota voor 2021 die voor dit jaar verlaagd werd vastgesteld
op € 17,50; dit als geste voor de in het huidige en vorig jaar vervelende omstandigheden.
Wij stellen het bijzonder op prijs als u de nota op tijd betaalt, zodat wij daarvoor niet
onnodig op weg moeten. Dat scheelt ons een hoop extra werk en voor u maakt het niets
uit. Alvast dank daarvoor!
RIJBEWIJSKEURING
In de Nieuwsbrief van juni 2019 werd aangegeven dat dr. Zwartelé was gestopt met
rijbewijskeuringen. Tevens werd in dat artikel vermeld dat KBO-leden, die bij Zilveren
Kruis zijn verzekerd, korting krijgen voor hun rijbewijskeuring. De kosten zijn dan € 35,=
per keuring. Als u daarvan gebruik wilt maken gelieve u van tevoren contact op te nemen
met dr. P. Ingelse, Laustraat 1A in ’s-Heerenhoek, tel. 0113-351280. Ook kunt u terecht
bij dokter G. Govaert, Westsingel 90C in Goes, tel. 0113-272360. Tarief € 30,=.
Bovenstaande geldt alleen voor verzekerden bij het Zilveren Kruis.
Voor ziektekostenverzekeringen bij andere maatschappijen zoals o.a. CZ geldt deze
korting dus niet!!
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