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BESTUUR
Voorzitter. ..... : Dhr. A. Lanting . ........ ........ Boermarkeweg 12...... Hooghalen tel. 0593-592272
Secretaris ..... : Mw. G. Buiten... ........ ........ Asserstraat 5 C . ........ Beilen ....... tel. 0593-525192
Penningm. .... : Dhr. A. Bruins .. ........ ........ Hoofdstraat 51 B ........ Hooghalen tel. 0593-592661
Leden... ........ : Dhr. A. Wiebing ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ tel. 0593-592734
... ........ ........ : Dhr. F. Bergwerf ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ....... tel. 06-55344191
……………….: Mw. W.C. Sol…………………………………………………………tel. 0593-523585
………………..: Dhr. J. Hadderingh.………………………………………………….tel. 0593-523909

COMMISSIELEDEN
Mw. A. Wiebing

0593-592734

Dhr. J. Hadderingh

0593-523909

Mw. H. Veldman-Huisjes

0593-524069

Dhr. J. Kant (Smilde)

0592-412943

Mw. L. Doedens

0593-522032

Dhr. R. Maat

0593-523371

Mw. M. Kleine-Rozenveld

0593-523025

Dhr. J. Doudeijns (W’bork)

0593-331972

Dhr. J. Doedens

0593-522032

Dhr. F. Bergwerf

06-55344191

REDACTIE:
Dhr. A. Bruins

0593-592661

Mw. G. Buiten

0593-525192

Secretariaats- en
redactieadres:
Bankrekening:

Asserstraat 5 C
NL64RBRB
0928929566

RIJBEWIJSKEURING:
Dhr. J. Beugel
Dhr. G. ten Cate

9411 LH BEILEN

Belastinginvullers:
0593-525980
0592-413479

Dhr. K. Groen
Dhr. K. Klooster
Dhr. W. Snel
Dhr. B. Muntinga
Dhr. J. Kant

0593-527011
0593-522072
0592-414335
0592-413688
0592-412943

0593-525126
0592-412943

Dhr. J. Doudeijns (W’bork)

0593-331972

Verspreiding
Nieuwsbrief:
Dhr. W. Speelman
Dhr. J. Kant (Smilde)
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Wij wensen u allen fijne Kerstdagen, een veilige jaarwisseling

en een gezond 2017
Bestuur praat met leden in Westerbork
Een aantal bestuursleden heeft onlangs met leden in Westerbork gepraat om ook in Westerbork te
komen tot lokale activiteiten van de Senioren van Nu Midden-Drenthe, zoals we dat ook in Beilen
doen en ook graag in Smilde willen. Voorwaarde is een voldoende grote groep leden ter plaatse en
leden die een lokale activiteitencommissie willen vormen. Onder lokale activiteiten verstaan we
informatieve en recreatieve bijeenkomsten.
Busreizen regelen we centraal, evenals onze ledenvergadering, feestavond en
zondagmiddagconcert.
Voor Westerbork hebben we inmiddels een plan de campagne voorbereid met twee bijeenkomsten
in januari en februari met een aantrekkelijk programma. Ook zullen we de bezoekers over de
Senioren van Nu Midden-Drenthe vertellen en rekenen er op de nodige nieuwe leden te kunnen
noteren.
Heb u ideeën of wilt u helpen? Laat het weten.
Albert Bruins - 0593-592661
Volgend jaar automatische inning contributie
We bereiden ons voor om met ingang van 2017 de contributie automatisch te innen. Daarvoor is
het nodig dat wij een machtiging van u krijgen. Daarvoor komen we langs. U hoeft verder zelf geen
actie te ondernemen. Voor 2017 nog geen contributie betalen dus.
Uw penningmeester
Kom ook eens kijken op onze website! (door Albert Bruins)
www.seniorenvannumiddendrenthe.nl
De tijd staat niet stil, de techniek gaat steeds veder. U zit wellicht te wachten op de Nieuwsbrief om
te lezen wat er de komende maand voor u is te doen of wat er is gedaan. Dat is helemaal niet
nodig want al ons nieuws staat op de website zodra het “nieuws” is.
De techniek maakt het ook mogelijk dat wij een indicatie krijgen over bezoekers van de website.
Wekelijks krijgen we een rapportage van aantal en herkomst van kijkers op de website, of
bezoekers zijn die vaker komen of nieuwe. Zo waren er bijvoorbeeld in de week van 31 oktober – 6
november 25 “vaste klanten” en 4 nieuwe bezoekers. We kunnen ook zien waar ze weg komen.
De meeste van buiten Midden-Drenthe. Dus is mijn conclusie:
ONZE LEDEN HEBBEN DE WEG NAAR DE WEBSITE NOG NIET GEVONDEN.
Toch heeft een meerderheid van de leden een mailadres, dus is er wel een computeraansluiting.
Mijn advies: Probeer eens verbinding te zoeken met onze website. Wellicht zijn er mensen om u
heen die willen helpen.
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Hoge kosten en een laag inkomen?
Heeft u minimaal € 75,- eigen risico gebruikt of zorgkosten gehad voor bijvoorbeeld een bril,
rollator of gehoorapparaat die niet vergoed zijn? Heeft u een laag inkomen en een laag vermogen?
Dan kan het zijn dat u recht heeft op een vergoeding.
De gemeente heeft een regeling voor mensen met hoge zorgkosten en een laag inkomen. Als u
AOW heeft met een klein pensioen (€ 76,- voor een alleenstaande of € 102,- voor een echtpaar) of
een ander inkomen net boven bijstandsniveau, dan is een vergoeding mogelijk als u aan de
voorwaarden voldoet. Wij helpen u graag om te zien of u er recht op heeft. U kunt hiervoor contact
opnemen met een medewerker van de gemeente via telefoonnummer (0593) 539 222.
Compensatie eigen risico 2016
Heeft u een laag inkomen (tot 110% van de bijstandsnorm) en een laag vermogen? Dan kan het
zijn dat u recht heeft op compensatie van uw eigen risico. Heeft u in 2016 meer dan
€ 200,- moeten betalen aan het verplichte eigen risico? Dan heeft u mogelijk recht op een
compensatie van € 100,-. U kunt hiervoor nog tot en met februari 2017 een aanvraag indienen bij
de gemeente. Zie voor meer informatie op de website www.middendrenthe.nl en zoek op
“compensatie eigen risico”.
Niet vergoede zorgkosten 2016
Heeft u een laag inkomen (tot 110% van de bijstandsnorm) en een laag vermogen? Dan kan het
zijn dat u recht heeft op een vergoeding voor niet vergoede zorgkosten. Hiermee worden kosten
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bedoeld die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar, zoals een bril of een rollator, maar ook
voor kosten die u niet vergoed krijgt omdat die vallen onder het wettelijke eigen risico.
Heeft u in 2016 meer dan € 75,- moeten betalen aan zorgkosten die u niet vergoed heeft gekregen
via uw zorgverzekering? Heeft u geen uitkering van het UWV? Dan heeft u mogelijk recht op een
vergoeding van € 250,-. Als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV heeft, dan heeft
u van het UWV een Wtcg-vergoeding ontvangen. U heeft dan geen recht op deze vergoeding van
de gemeente.
U kunt over 2016 nog tot en met februari 2017 een aanvraag indienen bij de gemeente. Zie voor
meer informatie op de website www.middendrenthe.nl en zoek op “niet vergoede zorgkosten”.
Terugwerkende kracht over 2015
Alleen dit jaar kunt u nog een aanvraag voor beide regelingen indienen over 2015.
Inkomen: max. € 1.021,12 netto alleenstaande (ouder) of € 1.458,74 gehuwden
Vermogen: max. € 5.920 (alleenstaande) of € 11.840 (alleenstaande ouder of gehuwden)
Wilt u meer informatie of wilt u samen met ons kijken of u in aanmerking komt voor een
vergoeding?
Gaat u dan eens naar het Gemeentehuis
Om u goed te kunnen helpen, neemt u het volgende mee:
- Overzichten van uw zorgverzekering (2014, 2015 en 2016)
- Laatste loonstrook of uitkeringsspecificatie
- Laatste bankafschrift(en)

Belastingservice: Voor en door onze leden
Onze vereniging telt 6 ervaren belasting invullers. Samen met leden van andere verenigingen
worden ze door de belastingdienst geschoold om binnen de seniorenverenigingen hulp te bieden
bij de belastingaangifte. De belastingdienst gaat dit jaar voor de scholing voor het eerst gebruik
maken van de digitale media. Scholing en toetsing van kennisniveau vindt dan online plaats.
Binnenkort zal de belastingdienst daarover een informatiebijeenkomst houden.
Wat Senioren van Nu Midden-Drenthe betreft doen wij voor het belasting invullen hier en daar ook
burenhulp (PCOB/KBO leden).
In Smilde is er afgelopen jaar ook nogal wat invulwerk gedaan voor ANBO-leden. Dat was
een overgangssituatie. Deze service voor ANBO-leden blijven we niet leveren. Wil men toch
onze belasting service dan kan met lid worden van Senioren van Nu Midden-Drenthe.
Verkiest men er dan voor om het ANBO-lidmaatschap op te zeggen, dan moet ANBO
Woerden dat voor 1 december weten.
Hebt u nog niet eerder gebruik gemaakt van onze belasting(invulhulp)service, en zou u daar wel
gebruik van willen maken? Stuur dan een mailtje naar ons secretariaat. Of hebt u interesse om u
ook in te zetten als belastinginvulhulp, ook dan graag zo spoedig mogelijk een mailtje.
Albert Bruins

Collectiviteitskorting zorgverzekering 2017
Op verschillende manieren kunnen de kosten van uw premie ziektekosten worden gedrukt.
Omstreeks deze tijd zullen de verzekeraars hun premie 2017 bekend maken. Het is een rekensom
om te zien welke verzekeraar - financieel gezien - het gunstigst is. Daarbij speelt natuurlijk een rol
wat er in het pakket zit, maar ook speelt een rol of men is aangesloten bij een collectief en bij welk
collectief. Vaak is dat via de voormalige werkgever, een organisatie waarvan men lid is, de
gemeente, een thuiszorgorganisatie, etc. De korting variëren daarbij van enkele procenten tot in
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enkel gevallen wel boven de 10% afhankelijk van de aanbieder van de verzekering. (zie tabel)
Ouderen beoefenen de sport van het zoeken van de goedkoopste verzekering meestal niet.
Toch heeft onze landelijke koepel van seniorenverenigingen FASv collectiviteit afspraken gemaakt
met verzekeraars. De kortingen liggen in lijn met wat andere bonden aanbieden.
Onderstaand de tabel met aangeboden collectiviteit kortingen bij de diverse zorgverzekeraars.

Mocht u bij uw zorgverzekeraar (nog) geen gebruik maken van collectiviteit kortingen dan kunnen
wij als Senioren van Nu Midden-Drenthe u daar via onze koepelorganisatie FASv aan helpen mits
uw verzekeraar in de tabel voor komt.
Mocht u nog niet gebruik maken van de collectiviteitkorting van een van genoemde verzekeraars
stuurt u dan een mailtje naar: seniorenvannu-middendrenthe@kpnmail.nl en vermeld om welke
verzekeraar het gaat. U ontvangt dan instructie hoe hier verder mee om te gaan.

PERSONALIA
Overleden:
Mw. T. Schonewille-Stegen

wijk 50

Wij wensen de nabestaanden sterkte bij het verwerken van het verlies.

Bedankje ontvangen van:
Dhr. G. Botter – Smilde: hierbij wil ik u bedanken voor de attentie die ik voor mijn 80ste verjaardag
kreeg.
Mw. D.H. Witteveen-Huitema: Hartelijk dank voor de bloemen die ik heb gekregen t.g.v. mijn 80ste
verjaardag.
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VERSLAGEN VAN ACTIVITEITEN
Verslag herfsttocht van 12 oktober 2016 (Jan de Boer)
We vertrokken om 08:15 uur met een volle bus (59 personen) vanaf ’t Stroomdal richting Z.W.
Friesland, voor de Elfstedentocht. De voorzitter van de activiteitencommissie en de chauffeur
heetten ons van harte welkom en wensten ons een prettige dag.
De route ging via Spier, Dwingeloo, Diever, Fredriksoord, door het land van Weldadigheid, met de
kleine Koloniehuisjes, Steenwijk, Oldemarkt, Kuinderbos, Lemmer, Sondel, Nije- en Oldemirdum,
Rijs, Stavoren, Molkwerum, Koudum naar Hindeloopen, waar we om 10:40 uur in Restaurant
“Sudersee” arriveerden. Hier kregen we koffie met Friese koek.
De eigenaar van het restaurant deelde een lijst met vragen over de Elfstedentocht uit. In het
schaatsmuseum, konden we de antwoorden op de vragen vinden. Het bezoek aan het
schaatsmuseum duurde ongeveer een uur. Terug in het restaurant gebruikten we de lunch, die uit
champignonsoep, een stoofschotel en dessert bestond, “een boerenlunch met Friese gerechten”.
Om 14:00 uur vertrokken we voor een “kleintje Elfstedentocht”.
Bij de kerktoren, die 1,5 meter uit het lood staat, stapte een vrouwelijke gids, in Friese
klederdracht, bij ons in de bus. Zij vertelde over alle bezienswaardigheden van dit kleintje
Elfstedentocht. Via Koudum, met de speciale Koudumer sperziebonen en bloemkolen, reden we
door het Gaasterland, Rijs, Oudemirdum, met de uitkijktoren met zicht over het IJsselmeer, Murns,
Laaxsum, Stavoren, Warns, Molkwerum terug naar Hindeloopen.
Hindeloopen is een stad met stadsrechten en telt 850 inwoners.
In het restaurant kregen we nu koffie met Fries suikerbrood en werden de antwoorden van de
vragenlijst bekend gemaakt en kregen de winnaars een suikerbrood en is er nog een suikerbrood
verloot.
Om ongeveer 16:00 uur vertrokken we huiswaarts. Via Workum, met het Jopie Huismanmuseum,
Bolsward, Sneek, Joure, Heerenveen, Mildam, Nieuwehorne, Oudehorne, Olderbekoop,
Oosterwolde, Alppelscha en Smilde, arriveerden we om ongeveer 18:00 uur in Beilen.
Hoewel het enigszins fris was, hadden we mooi, droog weer.
We vertrokken met een voldaan gevoel en bedanken de organisatoren voor deze geslaagde dag
en de chauffeur voor het weer heelhuids thuisbrengen.
Woensdag 2 november vertelde Lute v.d. Bult over bijen.
Er waren 29 aanwezigen om zijn enthousiaste voordracht met dia’s te zien en aan te horen. Ook
had hij diverse materialen die de imkers gebruiken bij hun werk meegenomen.
In een kast zitten 40 tot 60.000 bijen met één koningin. De werkbijen halen de nectar uit de
bloemen. Dit brengen ze naar de kas. Ze nemen ook stuifmeel mee aan hun achterpoten waar ze
andere bloemen weer mee bestuiven. Ze horen tot de gelijk potigen en gelijk vleugeligen. Er zijn
365 soorten bijen.
Na afloop was er de mogelijkheid om honing te kopen. Hij had div. soorten meegenomen die we
ook konden proeven.
Het was een leerzame middag.
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16 november voorlichting door Mobivit
Mobivit gaf voorlichting over wat er zoal te koop is op het gebied van rollators, scootmobielen,
rolstoelen, hoog- laagbedden, sta-op-stoelen. Er zijn rolstoelen met duwondersteuning,
scootmobielen, die demontabel zijn, zodat ze gemakkelijker vervoerd kunnen worden, sta-opstoelen, waarvan ook de armleuningen verstelbaar zijn.
Het is belangrijk, dat al deze hulpmiddelen ingesteld worden op de gebruiker om het maximale
eruit te halen.
Een belangrijke tip: “sluit de oplader na gebruik aan op het stopcontact en laat deze eraan tot
het volgende gebruik”.
Ook is er een scala aan kleine hulpmiddelen voor mensen met een beperking.

We hebben veel nuttige informatie gekregen.

GEPLANDE ACTIVITEITEN

Wanneer er niets vermeld staat, zijn de kosten van consumpties voor eigen rekening
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten plaats in
Het Karspelhuis, Karspelstraat 5, 9411 ND Beilen
(wijzigingen voorbehouden)
Datum

Aanvangstijd

Omschrijving

30-11-2016:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

14-12-2016:

Vrijwilligersbijeenkomst

18-01-2017:

14:00 uur

Nieuwjaarsbijeenkomst met Dickenik

25-01-2017:

13:30 uur

Bijeenkomst “Wonen nu en later” in Het Beurtschip in Smilde

01-02-2017:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

15-02-2017:

14:00 uur

Ledenvergadering

13-03-2017:

Rijbewijskeuring in ’t Beurtschip in Smilde. Voor inlichtingen
kunt u telefonisch contact opnemen met dhr. G. ten Cate,
0592-413479

17-03-2017:

Feestavond met Peer, muzikale omlijsting Coby en Roelie
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29-03-2017:

14:00 uur

Bingo

19-04-2017:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

Woensdag 30 november Klaverjassen en jokeren.
Aanvang weer 13.30 uur.
Wij hopen weer een groep enthousiaste deelnemers te ontmoeten.
BIJEENKOMST SMILDE OVER WONEN (25 januari 2017)
Dit wilt u niet missen!
Op 25 januari om 13.30 u bent u van harte welkom in het Beurtschip voor een bijeenkomst
over wonen nu en later.
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de PCOB naar aanleiding van het
verzoek van senioren tijdens de openbare bijeenkomst van de WMO-raad over wonen, zorg en
welzijn op 16 maart jl. in Westerbork.
Wat is mogelijk en welke woonvormen zijn er ?
Hoe kom ik aan informatie en wat kan ik zelf vooruitdenken?
Zegt het voort!

LIEF EN LEED
Wanneer kunt u een attentie verwachten:
Verjaardagen:
Bij 80, 85, 90 en 100 jaar een plant, boeketje of bloemenbon.
Tussenliggende jaren een verjaardagskaart.
Bij onderstaande situaties moet de contactpersoon wel op de hoogte zijn en daar hebben
wij uw hulp bij nodig. Wanneer u op de hoogte bent van één van deze situaties, verzoeken
wij u dit door te geven aan de contactpersoon:
Ziekte:
Ziekenhuisopname langer dan 7 dagen bij thuiskomst een bloemetje.
Bij langdurige ziekte:
Eerste bezoekje een bloemetje, indien mogelijk vaker een bezoekje brengen.
Jubilea:
50-, 60- en 70-jarige huwelijksjubilea een bloemetje

Belangenbehartiging, WMO en voorlichting
Heeft u onderwerpen waarover u graag meer wilt weten? Als u het aan ons doorgeeft, zullen wij
proberen hierover een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren.
Het is nu bijna 2 jaar geleden dat de WMO in werking getreden is.
Heeft u ervaringen, zowel positief als negatief, met betrekking tot de WMO, wilt u deze dan aan
Mieke Sol melden? Mieke maakt deel uit van de WMO-raad en deze raad is gesprekspartner van
de gemeente.

Welzijnswerk Midden-Drenthe
Welzijnswerk is er voor alle inwoners van de gemeente Midden-Drenthe. U kunt met al uw vragen
op het gebied van wonen, welzijn en zorg bij ons terecht. Maar ook over bijvoorbeeld mantelzorg,

9

vrijwilligerswerk en leefbaarheid. Sinds 1 februari 2016 kunt u alle locaties bereiken via één
nummer namelijk 088 – 16 51 200.
Bovendien kunt u sinds 1 februari 2016 ook op donderdagavond tussen 18:00 en 20:00 uur
telefonisch contact met ons opnemen.
Tijden inloopspreekuur Welzijnswerk Midden-Drenthe
De inloopspreekuren worden op onze locaties gehouden van maandag tot en met donderdag van
10:00 – 12:00 uur.
Beilen:
Smilde:
Westerbork:

Karspelstraat 5, 9411 ND Beilen
beilen@welzijnswerkmd.nl
Stuurboord 1, 9422 HT Smilde
smilde@welzijnswerkmd.nl
Burg. van Weezelplein 10, 9431 AG Westerbork
westerbork@welzijnswerkmd.nl

Natuurlijk kunt u ook een e-mail sturen naar de locatie bij u in de buurt.
Cliëntadviseurs Welzijnswerk Midden-Drenthe komen graag naar u toe!
U kunt ons natuurlijk bellen of bezoeken op één van onze locaties, maar u kunt ook een persoonlijk
gesprek aanvragen wanneer u vragen heeft over uw eigen leef-/zorgsituatie. Eén van de
cliëntadviseurs van Welzijnswerk komt dan graag bij u op bezoek.
Vanaf 2016 is Welzijnswerk Midden-Drenthe op verzoek van de gemeente Midden-Drenthe het
centrale punt voor onafhankelijk cliëntadvies- en cliëntondersteuning. Dit betekent dat de
cliëntadviseurs van Welzijnswerk Midden-Drenthe klaar staan om u te helpen. Heeft u een vraag?
Schroom niet om contact met ons te zoeken. Wij zijn er voor u.
Wilt u weten wat Welzijnswerk nog meer voor u kan betekenen? Bezoek onze website:
www.welzijnswerkmd.nl
De Bijblijver:
In januari 2017 verschijnt de volgende bijblijver.
Iedereen die 60 jaar of ouder is ontvangt dit jaar de Bijblijver. Bent u jonger dan 60 jaar en toch
geïnteresseerd in de Bijblijver dan kunt u dat doorgeven aan Welzijnswerk Midden-Drenthe.
Ook kunt u op de site van Welzijnswerk Midden-Drenthe de Bijblijver lezen of u kunt hem ophalen
bij de loketten in Beilen, Smilde en Westerbork.

Goed om te weten
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen.
Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en geen vermogen en bent u daardoor niet in staat om de
gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding. Dit
geldt ook voor startende ondernemers en/of kleine zelfstandigen met een inkomen op
bijstandsniveau.
Handig
Weet u dat de gemeente Midden-Drenthe een app heeft voor afvalwijzer en
omgevingsvergunningen?
Ook kunt u meldingen doen via deze app.
De iOS versie is te downloaden in de App store en de Android versie via Google Play.
U kunt hem downloaden door te zoeken op: gemeente Midden-Drenthe.
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
Locatie : De Walhof, de Walstraat, Bovensmilde
Repaircafé Westerbork:
Iedere derde zaterdag van de maand
Tijd
: 10:00 – 13:00 uur
Locatie : Annie Londohuis, Westerbork
Op deze locaties kunt u ook voor een kopje koffie of een praatje terecht.

Digisterker
Volg de cursus Digisterker en word digitaal vaardiger
Steeds meer zaken bij de overheid kunnen via de computer geregeld worden. Denk hierbij aan het
aanvragen van huurtoeslag, het zoeken naar werk of het doorgeven van een adreswijziging. Het
gebruik van je DigiD code is soms best lastig en spannend, want wat gebeurt er als je inlogt in een
digitale omgeving? De cursus Digisterker helpt je vertrouwd te raken met je DigiD code.
Ook handiger worden met de e-overheid?
Volg dan de cursus Digisterker – Werken met de e-overheid!
In 4 dagdelen Digisterker leer je:
1. Een DigiD aanvragen en gebruiken:
Voor alle overheidswebsites heb je een DigiD nodig. Je leert een DigiD aan te vragen en te
gebruiken;
2. Zoeken en vinden van informatie:
Je leert informatie te vinden op websites van de gemeente en andere overheidsorganisaties;
3. De website van de gemeente Midden-Drenthe
Je leert hoe je digitaal iets kunt regelen bij de gemeente Midden-Drenthe, bijvoorbeeld een
paspoort aanvragen, een verhuizing doorgeven of een verloren voorwerp melden;
4. Inloggen op websites
Je leert in te loggen in de persoonlijke omgevingen van overheidswebsites, onder andere op
MijnOverheid en MijnToeslagen.
De juiste voorkennis
Digisterker is bedoeld voor mensen die al aardig op weg kunnen met de computer en internet. Het
is voor deze cursus belangrijk dat je kunt werken met een toetsenbord en muis, je een e-mailadres
hebt en thuis beschikt over internet. Meer informatie? Kom langs bij de Bibliotheek.

Belangrijke telefoonnummers
Hoe bereik je de politie:
Politie:
0900-8844
Spoed:
112
www.politie.nl
www.politie.nl/onderwerpen
www.meldmisdaadanoniem.nl
www.slachtofferhulp.nl

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

0800-7000
0900-0101 2,8 cent p/m, starttarief 9,51 cent.
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Verschijningsdatum volgende Nieuwsbrief
januari 2017
Kopij voor de volgende nieuwsbrief voor 15 december 2016 inleveren op het adres:
Asserstraat 5C, 9411 LH BEILEN
Per e-mail kan ook: seniorenvannu-middendrenthe@kpnmail.nl

Wanneer u iemand kent, die lid wil worden van onze vereniging, kunt u onderstaand formulier
gebruiken en dit sturen naar:
SvN MD
Asserstraat 5 C
9411 LH Beilen.

INSCHRIJFFORMULIER SENIOREN VAN NU MIDDEN-DRENTHE
Ingangsdatum lidmaatschap: _______________
M/V

Naam:

Voorletter(s):

Geb. dat.:

Partner:
M/V

Naam:

Voorletter(s):

Geb. dat.:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

e-mail:

Huw. dat.:

Mobiel:
Bankrekening (ibannummer):

handtekening:

handtekening partner:
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