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VOORWOORD
Op 22 oktober 2015 is de vereniging 'Senioren van Nu Midden-Drenthe' opgericht.
Waarom, zou je in alle oprechtheid denken, het ging toch goed bij de ANBO? De afdelingen
Beilen, Smilde en Westerbork waren zelfs al overeengekomen te fuseren tot een afdeling die de
gehele gemeente Midden-Drenthe zou omvatten.
Echter, vanuit het hoofdkantoor te Woerden kwamen onheilspellende berichten, de afdelingen als
zodanig zouden worden opgeheven en als er activiteiten moesten worden georganiseerd kon dat
ook zonder afdelingsbesturen en commissies.
De focus lag op belangenbehartiging en dan vooral richting politiek "Den Haag”, maar dat de
Gemeenten juist dit jaar veel meer taken hadden gekregen, denk aan de WMO, werd aan voorbij
gegaan. Dat zou de directie wel vanuit Woerden regelen…
Afdelingbestuurders werden geschoffeerd en soms geroyeerd na beschuldigingen van fraude,
bankrekeningen werden geblokkeerd en ledenadministraties gesloten.
Het begon op 'stalinistische toestanden' te lijken, zelfs de lokale communicatie werd gecontroleerd
en in september hebben de meeste bestuurders van de drie afdelingen besloten dat het zo niet
verder kon.
Het gehele bestuur van Smilde trad af en in Beilen werd, na de ledenraadpleging van 23
september jl., gesteund door het voltallige bestuur besloten dat, drie leden te weten Bart Wiebing,
Job Hadderingh en ondergetekende, een nieuwe vereniging voor senioren zouden oprichten,
uiteraard hadden deze drie dissidenten het ANBO lidmaatschap al opgezegd.
Zo gezegd zo gedaan. De nieuwe vereniging voor Midden-Drenthe richt zich op
belangenbehartiging voor alle senioren, maar wanneer ben je senior?
Zelf werd ik senior accountmanager toen ik 40 was, midden in het leven en een mooie leeftijd om
van het leven te genieten.
Maar ook tijd om na te gaan denken over een toekomst want de tijd vliegt en je wilt niet aan ouder
worden denken, maar dan opeens 50 en dan roept je zoon: hé ouwe!
Gepensioneerd op mijn 67e sloot ik me aan bij de ANBO in Beilen, achteraf gezien had ik dat
minstens 10 jaar eerder moeten doen, een bloeiende afdeling die in 1980 was opgericht en sinds
1988 door Bill van Baer (als oudere jongere) werd begeleid.
Maar, na 35 jaar is er een einde gekomen aan deze gezellige afdeling.
We hebben gelukkig nog een jubileumjaar kunnen vieren met verschillende activiteiten waarvoor
veel belangstelling was, een druk bezochte feestavond, een voorlichtingsmiddag met de wijkagent,
een inloopmiddag met informatiemarkt en de film Water Land Drenthe, ook waren er nog de
nieuwjaarsbijeenkomst, de algemene leden vergadering, de busreizen, fietstocht en
kaartmiddagen. Om dit te kunnen organiseren hebben de commissies zich uitgesloofd en
verdienen bijzondere dank.
Nu staan we aan het begin van een nieuwe periode. Met de start van de vereniging Senioren van
Nu Midden-Drenthe is het gezellig samenzijn verzekerd.
Alle activiteiten zoals we gewend waren, blijven doorgaan en de "extra's”, zoals de
rijbewijskeuring, belasting invulling en korting op zorgverzekering ook.
Er was natuurlijk wel een klein probleem, de vereniging bestaat bij de gratie van leden en die
moesten nog gevonden worden.
De eerste 10 – 20 waren niet moeilijk maar zouden alle anderen zich ook aanmelden? Een
werkgroep, bestaande uit Albert Lanting, Gerda Buiten, Albert Bruins, Bart Wiebing, Job
Hadderingh, Mieke Sol, Jannes Doedens en Hennie Veldman, uiteraard gesteund door Bill van
Baer stelden een plan op om met hulp van de bekende 40 contactpersonen alle wijken af te lopen
met informatie over de nieuwe vereniging en een aanmeldingsformulier, terwijl in
Smilde Joop Kant, Wim Snel deze taak op zich namen.
We hadden de voorzichtige hoop voor 1 januari a.s. ruim 200 leden te krijgen, maar we zijn al op
313 !! En de teller loopt nog steeds door…
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Er is nog heel veel te doen maar we gaan met z'n allen enthousiast door en als we op 6 januari
2016 bij de eerste Algemene Leden Vergadering van de Vereniging Senioren van Nu MiddenDrenthe houden, verwachten we natuurlijk alle nieuwe leden uit Westerbork, Smilde, Beilen en
omstreken om dit te vieren.
Ik dank alle mensen die zich zo fantastisch hebben ingezet om dit doel te bereiken, want zonder
jullie hulp was het zeker niet zo'n succes geworden.
Ik wens u allen prettige Kerstdagen en Jaarwisseling.
Graag tot ziens op woensdag 6 januari 2016.
Frans Bergwerf – voorzitter oprichtingsbestuur.

UITNODIGING EN AGENDA LEDENVERGADERING 06-01-2016
Geachte leden,
Hierbij nodig ik u uit voor de eerste ledenvergadering van Senioren van Nu Midden-Drenthe, 6
januari 2016 in het Karspelhuis, aanvang 14:00 uur.
Aansluitend aan deze vergadering heeft u de gelegenheid, onder het genot van een hapje en een
drankje, nog even gezellig na te praten.
Agenda ledenvergadering SvN MD d.d. 06-01-2016
1. Opening door voorzitter oprichtingsbestuur, de heer Frans Bergwerf
2. Mededelingen en stand van zaken
3. Vaststelling agenda 1e ledenvergadering Senioren van nu Midden-Drenthe
4. Benoeming/verkiezing bestuursleden *)
5. Toelichting op de statuten en huishoudelijk reglement
6. Toelichting begroting 2016
7. Vaststellen contributie voor 2016
8. Activiteitencommissie(s) **)
9. Rondvraag
10. Sluiting
*) Volgens de statuten art 13, lid 3 worden de voorzitter, secretaris en penningmeester in functie
gekozen. Hiervoor worden voorgesteld:
Voorzitter:
Albert Lanting
Hooghalen
Secretaris:
Gerda Buiten
Beilen
Penningmeester:
Albert Bruins
Hooghalen
Voorgesteld wordt een bestuur van maximaal 7 personen waarvan bij voorkeur 1 bestuurslid uit
Smilde en 1 uit Westerbork.
Voor de overige bestuursplaatsen hebben zich de volgende leden beschikbaar gesteld :
- Frans Bergwerf
Beilen
- Bart Wiebing
Hooghalen
- Job Hadderingh
Beilen
- Mieke Sol
Beilen
Helaas hebben zich op dit moment nog geen bestuurskandidaten uit Smilde en Westerbork
aangemeld.
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Tegenkandidaten kunnen zich t/m 4 januari 2016 aanmelden bij het secretariaat.
Het benoemde/gekozen bestuur bepaalt in haar eerstvolgende bestuursvergadering het rooster
van aftreden.
**)

Bij voorkeur gaan we werken met 3 activiteitencommissie. Beilen, Smilde en Westerbork:

Activiteitencommissie Beilen:
Samenstelling:
Geesje Bruggink, Luchien Doedens, Marrie Kleine, Hennie Veldman, Alie Wiebing
Jannes Doedens, Job Hadderingh, Roelof Maat
Activiteitencommissie Smilde:
Joop Kant (onderhoudt ook de contacten met het betuur)
Activiteitencommissie Westerbork:
Nog geen kandidaten

Bericht voor de leden in de Smildes
Op dit moment hebben zich bijna 50 mensen uit Smilde zich aangemeld bij “Senioren van Nu
Midden-Drenthe”, dat is een goed begin.
In het bestuur is 1 plaats gereserveerd voor Smilde. U kunt zich hiervoor kandidaat stellen. Mocht
hiervoor geen kandidaat zijn, dan wordt deze plaats op een andere manier ingevuld.
Er is de intentie in Smilde een activiteitencommissie op te richten, zodat het eenvoudiger is ook
daar activiteiten te organiseren. Wanneer er mensen die zich daarvoor beschikbaar willen stellen,
kunnen ze met mij contact opnemen en ik zal hun vragen beantwoorden.
U kunt de belangen van de jonge senioren en iets oudere senioren behartigen!!!!!!
Ik ben contactpersoon naar het bestuur voor Smilde en probeer de belangen van Smilde te
behartigen. Als u vragen heeft kunt u bij mij terecht, of ik direct antwoord heb weet ik niet
maar zoek het wel uit.
Zoals u al heeft gelezen is 6 januari de ledenvergadering waar ook het bestuur gekozen wordt. U
kunt zich nog kandidaat stellen.
Hopende dat velen van u aanwezig zullen zijn, wens ik u vast: Fijne Kerstdagen en een Gezond,
gelukkig en voorspoedig 2016
Joop Kant

Bedankje ontvangen van:
Deze bedankjes zijn nog ontvangen voor de attenties die ANBO Beilen uitgereikt heeft.
Mw. Venema-Paas:
Hartelijk dank voor de bloemen, die ik voor mijn 85ste verjaardag ontvangen heb.
Jan en Jennie Timmer:
Hierbij willen wij u bedanken voor de mooie plant, die wij mochten ontvangen, wegens verblijf in
het ziekenhuis Ik heb een nieuwe heup gekregen, het gaat goed.
Fokje Heslinga:
Hartelijk bedankt voor de bloemenbon voor mijn 90ste verjaardag en succes gewenst met Senioren
van Nu Midden-Drenthe.
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LIJST CONTACTPERSONEN
Wijk

Straten

Contactpersonen
Mw. H.A. VeldmanHuisjes

Adres
Esweg 83

01

Esweg
Berkenlaan, Brunstingerstraat,
Dingspelstraat, Ericalaan,
Esdoornlaan, Iepenlaan

Dhr. H. Vellinger

Ericalaan 44

06

Sportlaan, De Venne

Dhr. F.J. Siegel

De Venne 43

08

Eursingerweg, Schapendrift

Dhr. J. Briggeman

Schapendrift 95

Dahliastraat, Klaverstraat,
Randweg, Rozenlaan,
Tulpenstraat, Violenstraat

Mw. L. Boelen

Randweg 51

Dhr. J. Briggeman

Gruttolaan 7

Mw. M. van EsStevens

Grote Driestraat 13

03

13

16

18

30

31

De Hultinge, Fazantlaan,
Gruttolaan, Kievitlaan,
Lijsterlaan, Patrijslaan,
Reigerlaan, Zwaluwlaan
De Snikke, De Grote Driestraat,
Gr. Drift, Havenstraat, Linthorst
Homanweg, Verlengde
Havenstraat
Hofstaete
Hekstraat, Asserstraat,
Molenstraat, Kruisakker,
Schoolstraat, Wilhelminaplein,
Bisschopstraat

Mw. E. Oosten-Dekker Hofstraat 11-7
Mw. J. H. KootstraPadding

Pr. Hendrikstraat 9

35

Eshuus,
Markehuus, Raadhuisstraat

Mw. G. Smit-Steenge

Raadhuisstraat 3-4

37

Acacialaan, Hingstakkers,
Molenakkers, Mussenakkers

Dhr. L. de Weerd

Molenakkers 15

50

Stroomdal (Torenlaan oneven
nummers)

Dhr. W. Speelman en
Mw. J. Speelman

Torenlaan 83

Dhr. Js. Bruggink

Hijkerweg 8

Mw. H.A. VeldmanHuisjes

Esweg 83

52

53

Bernhardstede, Brinkstraat,
Hofstraat, Markt, Brink,
Pr. Bernhardstraat,
Torenlaan (even nummers)
Vos van Steenwijkstraat,
Raadhuisstraat (even nummers)
Karspelstraat
Weversstraat
Ettenstraat
Molenstraat 39 (Altingerhof)
’t Spiek, De Leek,
de Made, De Stroom,
Domcapittel
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54

De Paltz, De Perk,
Kerkstraat, Kruisstraat,
Julianastraat

Mw. R. Nijmeijer

De Perk 1 D
De Vonderkampen
148

55

De Vonderkampen

Dhr. A. de Boer

56

Boterbloem, Kalmoes,
Pinksterbloem, Speenkruid

vacant

60

62

Hijkerweg, Asserweg,
Tilkamp, Papenkamp,
Eursing, Plattenkamp, Ronskamp
Botterkamp, Breekamp
De Ronge, Nijland,
Scheuningskamp, Veldakker,
Noordveen

Mw. W. Visscher

Hijkerweg 14

Dhr. J. Boer

De Ronge 34

80

Oosterstraat, Holthe, Lieving,
Makkum

Dhr. J. Eising

Oosterstraat 4 A

82

Beilervaart, Brunsting,
Brunstingerveld

Mw. R. Klooster-Boer

Brunsting 37

Dhr. J. Beugel

Pr. Bernhardstraat 7-D

Alting, Plan Nagtegael, Gentiaan,
Klatering, Smalbroek, Spier,
Westeres, Veenakker
83
Zorgafdeling Westeres
Schultenstraat
84

Hooghalen en omgeving

Dhr. W. Tol

Hoofdstraat 15

86

Wijster e.o.

Mw. G.N. KammanDuinkerken

Phoenixstraat 32

Hijken

Mw. H. SchuringScheerooren

Meerweg 26

88

Smilde

Joop Kant

Wollegras 21
Bovensmilde

ACTIVITEITEN
Wij doen een beroep op de leden om ideeën aan te dragen voor activiteiten, zoals
onderwerpen voor thema- en/of voorlichtingsbijeenkomsten, ontspanningsactiviteiten,
wensen voor reisbestemmingen en noem maar op. Leden uit Smilde en Westerbork zijn ook
welkom op onderstaande activiteiten, maar wij hopen dat leden uit Smilde en Westerbork
ook ideeën aandragen, zodat er ook daar activiteiten ontplooid kunnen worden.
We willen er met u een vereniging van maken waarin iedereen zich thuis voelt.

6

De eerste activiteiten voor 2016 zijn inmiddels gepland.
Wanneer er niets vermeld staat, zijn de kosten van consumpties voor eigen rekening
Datum

Aanvangstijd

Omschrijving

06-01-2016:

14:00 uur

Ledenvergadering in Karspelhuis, aansluitend
gelegenheid om onder het genot van een (gratis) hapje
en drankje nog even na te praten.

03-02-2016:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren in Karspelhuis

11-03-2016:

Feestavond met toneelvereniging “De Kring” uit Holthe
in zalencentrum Muller

30-03-2016:

14:00 uur

Bingo in Karspelhuis

13-04-2016:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren in Karspelhuis

Belasting invulhulp ook via Senioren van Nu Midden-Drenthe
De belasting invulhulp die u binnen de Anbo afdelingen Beilen, Smilde en Westerbork gewend was
gaat ook bij Senioren van Nu Midden-Drenthe gewoon door. In januari gaan de “invulhulpen” op
cursus bij de belastingdienst. Voorzien van de nieuwste ontwikkelingen – en met de bevoegdheid
van de belastingdienst op zak – kunnen ze weer aan de slag. Iedere invuller heeft zijn lijstje met
“klanten” van vorig jaar.
In een volgende nieuwsbrief (februari) zullen we de “invulhulpen” vermelden, zodat u ook zelf
contact kunt opnemen, maar eerst moeten ze nog wel even hun bevoegdheid halen.
Was u vorig jaar nog geen klant van de belasting invulhulp, maar wilt u nu wel hulp?, ook dan
verwijzen we u naar de contact adressen in de volgende nieuwsbrief.
De belastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid. Wel kan de “invuller” gemaakte onkosten,
zoals reis-, kopieer/printkosten in rekening brengen, als hij dit van tevoren aan geeft. Deze
vergoeding mag nooit meer bedragen dan € 12,- per huishouden.

Collectieve korting zorgverzekering via Anbo blijft in 2016
Bij de aanmelding als lid van Senioren van Nu Midden-Drenthe hebben we gevraagd of u
gebruik maakt van de collectiviteitskorting op uw zorgverzekering via Anbo. Bij 17 leden
was dit het geval.
Alle zorgverzekeraars hebben inmiddels hun klanten een voorstel gestuurd voor 2016. Ook de 17
leden met een Anbo collectief hebben van hun zorgverzekeraar een voorstel gehad waarin de
collectiviteit van Anbo is meegenomen. Als ze deze verzekering accepteren heeft de overgang van
Anbo naar Senioren van Nu geen gevolgen voor de collectiviteitskorting in 2016.
Pas voor de verzekering 2017 vervalt de Anbo collectiviteitskorting. In de loop van 2016 zullen we
alle leden informeren over een collectiviteitskorting via Senioren van Nu Midden-Drenthe.

Blauwe enveloppe blijft langer
Staatsecretaris Wiebes van Financiën komt tegemoet aan de zorg van de ouderenbonden voor zijn
plan om alle communicatie met de fiscus te digitaliseren. De blauwe enveloppe zou daarmee
verdwijnen. Wiebes realiseert zich nu dat dit met name voor de ouderen, waar de computer nog
geen gemeengoed is, tot problemen zou leiden. Hij trekt er nu meer tijd voor uit.
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Langer in je eigen huis blijven wonen (Blijverslening)
De gemeente Midden-Drenthe is bereid geld uit te trekken voor de financiering van aanpassingen
aan de eigen woning met als doel dat ouderen langer op hun eigen plek kunnen blijven wonen. Dit
bleek tijdens de begrotingsvergadering van de raad op 5 november jl. Het gaat om ouderen met
een eigen woning waarvan de hypotheek is afgelost. De regeling wordt door de gemeente nog
nader uitgewerkt.

NVOG voor landelijke belangenbehartiging
Zijn wij met Senioren van Nu Midden-Drenthe wel betrokken bij de landelijke belangenbehartiging?
Jazeker, dat doen we nu via de NVOG.

De NVOG is een landelijke overkoepelende vereniging van organisaties van gepensioneerden,
afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. NVOG behartigt de
collectieve belangen van pensioengerechtigden en hun nabestaanden bij de overheid, politieke
partijen en andere relevante instanties. De vereniging bestaat sinds 1986 en heeft een achterban
van ca. 650.000 leden.
Meer weten? Kijk dan op: http://www.gepensioneerden.nl/

Senioren van Nu Midden-Drenthe: Contributie 2016
Elders hebt u kunnen lezen dat op de eerste ledenvergadering van Senioren van Nu
Midden-Drenthe wordt voorgesteld een contributie van 25 euro per lid. Voor een nieuwe
vereniging altijd een beetje lastig zo’n eerste begroting en helemaal omdat we zonder
reserves beginnen. In de blote kont zou je kunnen zeggen omdat Anbo alle financiële
middelen heeft ingepikt. (trouwens ook van de afdelingen die wel bij Anbo blijven, waar ze
voor 2016 40 euro gaan betalen).
Als bestuur hebben we onze contributie al vooruit betaald om de kosten van de notaris voor de
statuten en de kosten van Kamer van Koophandel te kunnen betalen.
Anders is ook de inning van de contributie. Via Anbo ging dat automatisch. Nu wordt u verzocht de
contributie zelf over te maken op rekening van de Senioren van Nu Midden-Drenthe,
banknummer: NL64 RBRB 0928 9295 66
Hierbij het verzoek om uw contributie zo spoedig mogelijk na de vaststelling op 6 januari
over te maken zodat we weer geld in kas hebben om onze nota’s te betalen.
Bij voorbaat dank,
Albert Bruins
Beoogd penningmeester

Welzijnswerk Midden-Drenthe
Loket zorg en dienstverlening:
U kunt met het loket bellen van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.00 uur. Op vrijdag
kunt bellen van 08.30 tot 12.00 uur.
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Loket Beilen
Loket Smilde
Loket Westerbork

0593 - 54 13 33
0592 - 48 00 48
0593 - 33 39 20

Of ons bezoeken tijdens het inloopspreekuur op werkdagen van 08.30 - 10.30 uur:
Beilen
Karspelstraat 5, 9411 ND Beilen
Smilde
Stuurboord 1, 9422 HT Smilde
Westerbork Burg. van Weezelplein 10, 9431 AG Westerbork

Persbericht NVOG
Goed overleg tussen Asscher en ouderenorganisaties
Op woensdag 9 december spraken vijf samenwerkende ouderenorganisaties met minister Asscher
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Op de agenda: koopkracht, werkloosheid onder
50-plussers en de kostendelersnorm. De ouderenorganisaties zijn tevreden over het gesprek met
Minister Asscher.
De ouderenorganisaties KNVG, NOOM, NVOG, PCOB en Unie KBO vertegenwoordigen samen
zo’n 650.000 leden. Ze waren uitgenodigd door de minister om van gedachten te wisselen over
zaken die voor ouderen belangrijk zijn.
De minister heeft goed geluisterd naar de inbreng van de ouderenorganisaties en dit heeft tot een
aantal vervolgafspraken geleid, zowel op ministerieel als op ambtelijk niveau. Minister Asscher
gaat op korte termijn zeer serieus kijken naar de kostendelersnorm voor ouderen met een
onvolledige AOW. De ouderenorganisaties hebben vertrouwen in een goede afloop.
Koopkracht
Minister Asscher en staatssecretaris Wiebes zijn van mening dat zij de koopkracht van ouderen
voldoende hebben gerepareerd. De KNVG, NOOM, NVOG, PCOB en Unie KBO bestrijden dit.
Onder meer op basis van getuigenissen van vele duizenden leden, die op allerlei manieren laten
weten dat zij er al jaren op achteruit gaan. Mede door hoge zorgkosten en hoge huren. In dit kader
is ook aandacht gevraagd voor de gevolgen van het niet indexeren van de pensioenen de
komende jaren en voor de koopkracht van ouderen. De ouderenorganisaties dringen bij minister
Asscher aan op extra maatregelen.
Ook het Belastingplan 2016 kwam in dit verband ter sprake. Het kabinet heeft gisteren een
aangepaste deal gemaakt met de oppositie. Vanaf 2017 is structureel €100 miljoen extra
beschikbaar voor de ouderenkorting. Daarnaast gaat het heffingsvrije vermogen omhoog. Dat zijn
welkome maatregelen, aldus de ouderenorganisaties, maar in 2016 zullen ouderen hier nog niet
van kunnen profiteren.
Werkloosheid onder 50-plussers
Ook de laatste werkloosheidscijfers kwamen ter sprake. De ouderenorganisaties willen betrokken
worden bij het overleg met sociale partners over de aanpak van langdurige werkloosheid. De
perspectieven voor 50-plussers op de arbeidsmarkt zijn onverminderd slecht. Vanuit opgedane
kennis en ervaring rond arbeidsparticipatieprojecten voor vijftigplussers dragen zij graag actief bij
aan verbeteringen.
Kostendelersnorm
Uiteraard kwam het gesprek ook op de kostendelersnorm als mensen gaan samenwonen om voor
een kwetsbaar familielid te zorgen. Een boete op zorgen is niet van deze tijd, aldus de
ouderenorganisaties. Ze willen dat de kostendelersnorm wordt afgeschaft. Met speciale aandacht
voor de ouderen met een onvolledige AOW. Die worden, in tegenstelling tot ouderen met een
volledige AOW, nú al met de boete geconfronteerd.

Goed om te weten
Repaircafé Beilen:
Van september t/m juni kunt u hiervoor iedere 2e zaterdag van de maand van 10:00-13:00 uur
terecht in Het Karspelhuis.
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Repaircafé Bovensmilde:
Laatste zaterdag van de maand van januari tot november
Tijd : van 13.30 tot 16.00 uur
Plaats: De Walhof, de Walstraat, Bovensmilde
Op beide locaties kunt u ook voor een kopje koffie of een praatje terecht.
Gelezen in het gezinsblad van 9 december 2015
Rollators van MobiVit
MobiVit heeft door inruil een grote voorraad goede gebruikte rollators in het magazijn staan.
MobiVit schonk deze rollators voorheen aan minderbedeelde mensen in voormalige Oostblok
landen, ze denken nu ook aan de mensen in de eigen regio, daarom mag iedereen die een rollator
nodig heeft en deze zelf niet kan bekostigen er gratis een afhalen in een van de MobiVit winkels.
Uiteraard zolang de voorraad dit toelaat.
Tel nummer MobiVit winkel Assen 0592 421104

Belangrijke telefoonnummers
Welzijnswerk Midden-Drenthe:
Loket voor zorg- en dienstverlening:
Maatschappelijk werk:

0593-524037
0593-541333
0593-522262

Hoe bereik je de politie:
Politie:
0900-8844
Spoed:
112

voor doven en slechthorenden: 0900-1844
voor doven en slechthorenden: 0900-8112

www.politie.nl
www.politie.nl/onderwerpen
www.meldmisdaadanoniem.nl
www.slachtofferhulp.nl

0800-7000
0900-0101 2,8 cent p/m, starttarief 9,51 cent.

Kopij voor de volgende nieuwsbrief voor 15 januari 2016 inleveren op het adres:
Asserstraat 5C, 9411 LH BEILEN
Per e-mail kan ook: seniorenvannu-middendrenthe@kpnmail.nl
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