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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
Wijk 84 (Hooghalen):
Hooghalen is een grote wijk en wij zijn blij dat we u kunnen melden dat de heer Tol assistentie
krijgt van mevrouw J.E. Vos, Hoofdstraat 20 A. Zij zal een deel van de taken overnemen. We
danken Mw. Vos voor haar bereidheid om zich voor SvN MD in te zetten.

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

Contributie inning volgend jaar automatisch mogelijk
Het is half oktober, twee leden moeten hun contributie 2016 nog betalen. De inning was dit jaar op
basis van eigen actie, een redelijk langdradig verhaal voor de penningmeester. Volgend jaar willen
we een automatische incasso mogelijk maken. Besprekingen daarover met de bank zijn gaande.
Voordat we kunnen innen zullen we van u een getekende (doorlopende) automatische incasso
machtiging vragen. Naar verwachting komen we daar tussen half december en half januari voor
langs.
Een incasso machtiging afgeven is niet verplicht, maar het is wel handig, zowel voor uzelf als voor
de penningmeester. We zullen er de komende maanden nog op terug komen.
Albert Bruins – penningmeester
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Nieuwsvoorziening:
Onze Nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel, maar soms zijn er berichten, die te laat
binnenkomen om nog in de Nieuwsbrief te kunnen plaatsen. In die gevallen wordt het op onze
website geplaatst en ontvangen leden met een e-mailadres een berichtje.
Heeft u zelf geen internet, maar zijn er in uw omgeving mensen die hier wel over beschikken, dan
kunt u hen vragen regelmatig een kijkje op onze website te nemen, zodat zij u van actuele
berichten op de hoogte kunnen brengen.

PERSONALIA
Overleden:
Dhr. J. Glazenburg

Smilde

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

Bedankje ontvangen van:
Tiny Schuring-Bos:
Hartelijk bedankt voor de bloemen die ik tijdens mijn verblijf in De Boshof ontvangen heb.
Mw. E. Oosten-Dekker:
Hartelijk bedankt voor de bloemen, die ik voor mijn 90ste verjaardag ontvangen heb.

ACTIVITEITEN

Wanneer er niets vermeld staat, zijn de kosten van consumpties voor eigen rekening
(wijzigingen voorbehouden)
Datum

Aanvangstijd

Omschrijving

02-11-2016:

14:00 uur

Lute v.d. Bult vertelt over bijen
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16-11-2016:

14:00 uur

Voorlichting door Mobivit

30-11-2016:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

14-12-2016:

Vrijwilligersbijeenkomst

18-01-2017:

14:00 uur

Nieuwjaarsbijeenkomst met Dickenik

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

29-03-2017:

14:00 uur

Bingo

19-04-2017:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

Fietstocht 06-09-2016
Verslag Jan de Boer.
’s Morgens moesten wij ons verzamelen bij de Drenthe-Hal. Iedereen was mooi op tijd, er waren
17 fietsers, allen met elektrische fietsen. We zijn om 10:00 uur gestart richting de Schapendrift,
langs de sportvelden en over industrieterrein De Hanenkampen richting Hooghalen. Daar zijn we
de spoorwegovergang overgestoken richting Oosthalen en over het fietspad langs het
Herinneringscentrum naar vakantiepark Dianaheide, waar de koffiepauze is gehouden. Koffie of
thee met appelgebak voor eigen rekening.
Het was erg mooi weer en lekker warm, zodat we buiten konden zitten. Na de koffiepauze gingen
we bij het vakantiepark linksaf, achter de camping langs via Geelbroek door de bos en over de
heide, die mooi in bloei stond, naar de weg van Oosthalen. Deze zijn we overgestoken en langs de
houten beelden gereden. Deze zijn gemaakt door houtkunstenaar (of carver, zoals men ze ook wel
noemt), Erik van der Leur. Dit gebeurt meestal in opdracht van Staatsbosbeheer. Voor dit werk
gebruikt hij in totaal 17 verschillende soorten kettingzagen.
We vervolgden onze weg via het fietspad naar de Halerweg en gingen langs het Oranjekanaal
richting Halerbrug, maar voordat we die bereikt hadden sloegen we linksaf en gingen via de dam in
het Oranjekanaal richting Klatering, waar we bij het buurthuis het “Mummelhuus” de middagpauze
hielden. Voorafgaand aan de lunch namen we een drankje voor eigen rekening, waarna we
getrakteerd werden op patat met frikadel of kroket of een broodje kroket. Hierna konden we nog
een kopje koffie nemen. Jannes en Marrie Kleine hebben deze lunch verzorgd.
Met een voldaan gevoel stapten we weer op de fiets en reden we via de Klateringerweg en de
ruilverkavelingsweg naar het zuidelijke deel van Zwiggelte en over de fietspaden naar de
Westerborkerstraat en vandaar naar de Hammen. Hier hebben we een staande pauze gehouden
en ons tegoed gedaan aan een pakje drinken en een hartig hapje.
Hierna, door de landerijen, via Lieving, Holthe en Smalbroek naar Beilen, waar we om ongeveer
16:45 uur arriveerden.
We hebben een mooie dag, zonder pech en ongelukken, gehad.
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Uitslagen Klaverjassen en jokeren op 28 september
Er waren 24 klaverjassers en 10 jokeraars
Klaverjassen
punten
1.
Bart Wiebing
4.327
2.
Jaap Oortwijn
4.323
3.
Roelie Briggeman
4.279
4.
Wim Speelman
4.267
5.
Jenny Speelman
3.987
6.
Boukje Klaassens
3.965
7.
Jantje Stel
3.757
8.
Marry Kleine
3.551
9.
Aaltje Greydanus
3.521
10. Annie Prins
3.501
11. Jan Timmer
3.491
12. Jaap de Munck
3.363
Poedel
Arend Greydanus

Jokeren
1.
2.
3.
4.

2.704

Roelie Klooster
Roelie Beuving
Martha Huizing
Hennie Oortwijn

punten
304
343
420
432

Poedel
Griet Beugel

535

De volgende klaverjas- en jokermiddag is woensdag 30 november
GESLAAGD ZONDAGMIDDAGCONCERT
Ruim 80 bezoekers waren er 9 oktober jl. in Zalencentrum Muller. Ze waren deelgenoot van een
zeer geslaagd en gezellig concert van de Zuidemakapel uit Grootegast.
De Zuidemakapel is gespecialiseerd in Tjechische volksmuziek met vocale bijdrages van Annelies
Buurman en Rita Looij in een schitterende tweestemmigheid.
Annelies gaf per nummer een toelichting op herkomst en achtergrond. De polka's, walsen en
marsen brachten regelmatig de handen op elkaar.

Woensdag 2 november om 14:00 uur.
Lute van der Bult vertelt over bijen.
Lute is voorzitter van de bijenclub “Eendracht” en die bestaat in Beilen al 100 jaar.
Hij zal ons met behulp van dia’s over het bijenvolk vertellen. Hoe ze leven, uit wat voor bloemen ze
honig halen enz. Ook neemt hij voor de verkoop honing mee.
Het belooft een leerzame middag te worden.
Woensdag 16 november om 14:00 uur.
Mobivit komt ons vertellen over hulpmiddelen in het alle daagse leven en ze ons laten zien en laten
uitproberen.
Dit kan heel nuttig zijn voor mensen met een handicap, maar ook voor mensen die geen handicap
hebben, is het goed om te weten wat er allemaal mogelijk en te koop is.
Luchien, Hennie, Jannes en Alie.
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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
Vraag het 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,
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.
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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:
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.
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.
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Wat doet een beeldscherm met u
Senioren kijken gemiddeld bijna vier uur TV per dag en ze internetten nog eens 41 minuten. De
meesten zitten dus per 24 uur meer dan 4,5 uur voor een beeldscherm. Beeldschermen zenden
“blauw” licht uit. Van blauw licht is bekend dat dit de aanmaak van het slaaphormoon melatonine
verstoort. Hierdoor kunnen slaapstoornissen ontstaan.
Het is raadzaam om een uur voordat u gaat slapen te stoppen met kijken naar een scherm. Voor
pc’s tablets en smartphones zijn er tegenwoordig apps die het blauwe licht filteren waardoor je
minder slaapstoornis zult hebben en ’s morgens- ondanks wat langer doorgaan met internetten –
fris en fruitig kunt op staan.
Gelezen in “Enter”, het kwartaalblad van Seniorweb. Seniorweb is een vereniging van vrijwillige
senioren om ouderen te helpen met het gebruik/omgaan met de computer middels
(online)cursussen en persoonlijke begeleiding. Meer weten over seniorenweb?, kijk dan op
www.seniorweb.nl

Digisterker
Digisterker stelt zich ten doel burgers te leren werken met de elektronische overheid, zodat zij
zelfstandig gebruik kunnen maken van de elektronische dienstverlening van bijvoorbeeld de
gemeente, UWV en de Belastingdienst.
Wilt u de cursussen Digisterker volgen, dan kunt dit vanaf nu melden bij één van de
bibliotheekvestigingen in de gemeente. De bibliotheek gaat op maat data vaststellen al naar
gelang de behoefte en aantal aanmeldingen.
Meer info is te vinden op digisterker.nl

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 in 2016:
december.
Kopij voor de volgende nieuwsbrief voor 15 november 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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