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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
Oproep:
Leden van Senioren van Nu Midden-Drenthe kunnen, tegen een kleine eigen bijdrage, hulp krijgen
bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor zijn/worden vrijwilligers d.m.v. een
korte cursus opgeleid en zij krijgen van de belastingdienst een licentie om voor derden het
formulier in te vullen.
Omdat steeds meer leden een beroep op deze service doen, zijn wij op zoek naar aanvulling,
zeker nu één van de vrijwilligers aangegeven heeft niet meer beschikbaar te zijn. Dit betekent, dat
op een ledenbestand van 350 nog vier mensen beschikbaar zijn.
Kortom:
Heeft u de beschikking over een PC of laptop met internetverbinding en bent u bereid om jaarlijks
voor een aantal leden de belastingaangifte te verzorgen, dan verzoeken wij u dit door te geven aan
het secretariaat.

Langer thuus in Midden-Drenthe
Langer thuus is een project van Welzijnswerk Midden-Drenthe en Woonservice
Wanneer u zich thuis voelt in uw huis, wilt u daar zo lang mogelijk blijven wonen. Met een paar
slimme aanpassingen kan dat veel langer zijn, dan u nu denkt. Er zijn goede mogelijkheden om
allerlei knelpunten te verbeteren, waardoor u langer comfortabel en veilig kunt wonen in uw huis.
En het allermooiste is: het is sneller te regelen dan een aanleunwoning
Voorbeeldwoning Langer thuus
Er zijn allerlei nieuwe technologieën en mogelijkheden om uw huis aan te passen of comfortabeler
te maken zodat u langer in uw eigen huis kunt blijven wonen. Maar welke mogelijkheden zijn dat
dan? En hoe zien ze eruit? Dat kunt u met eigen ogen zien in de voorbeeldwoning van Langer
thuus aan de Kievitlaan 38 in Beilen. In dat huis kunt u zien en ervaren welke mogelijkheden er
allemaal zijn om uw huis zo aan te passen dat u 'Langer thuus' kunt blijven wonen.
De voorbeeldwoning is te bezoeken op maandagochtend of op afspraak (088-16 51 200).

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.
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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

Bedankje ontvangen van:
R. Oostingh:

Hierbij wil ik u bedanken voor de attentie die ik mocht ontvangen naar aanleiding
van mijn 85ste verjaardag.

J. ter Steege:

Hartelijk bedankt voor de bloem voor mijn 80ste verjaardag.

Bart en Alie Wiebing: Hartelijk bedankt voor het bezoekje en de mooie bloemen ter gelegenheid
van ons 50-jarig huwelijk.

ACTIVITEITEN

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

Aanvangstijd

Omschrijving

28-09-2016:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren in Karspelhuis

09-10-2016:

14:00 uur

Zondagmiddagconcert met Zuidemakapel uit Grootegast.
Zaal Muller.
Entree € 5,- voor leden en € 7,- voor niet leden.
Zaal open: 13:00 uur.

12-10-2016:

Herfsttocht: In het teken van de Elfstedentocht

02-11-2016:

14:00 uur

Lute v.d. Bult vertelt over bijen

16-11-2016:

14:00 uur

Voorlichting door Mobivit

30-11-2016

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren
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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

17-03-2017:

Feestavond met Peer, muzikale omlijsting Coby en Roelie

Fietstocht van 6 september jl.
We vertrokken om 10:00 uur van de sporthal richting Hooghalen met 17 fietsers.
Om 11:00 uur kwamen we aan bij Dianaheide voor een kop koffie/thee met heerlijke appeltaart.
Daarna vervolgden we onze weg naar het Mummelhoes in Klatering.
Hier wachtten Jannes Kleine en zijn dames ons op met de lunch.
Deze lieten we ons lekker smaken met een gezellig samenzijn buiten in het zonnetje.
Om 14:00 uur vervolgden we onze weg richting Zwiggelte. Via achteraf weggetjes kwamen we om
16:00 uur weer in Beilen.
We willen Jannes Bruggink en Jannes en Marry Kleine bedanken voor het uitzetten en het
organiseren van de fietstocht.
Allemaal hebben we genoten van deze tocht en het mooie weer was mooi mee genomen.

Klaverjassen en jokeren
Op 28 september gaan we weer klaverjassen en jokeren.
Hebt u het in uw agenda gezet?
De Zuidemakapel
Op 9 oktober komt de Zuidemakapel voor ons spelen.
De kaarten die u besteld hebt (0593-592734 of 0593-592661), kunt u afhalen aan de zaal.
Zaal open om 13:00 uur.
Graag gepast betalen. Leden € 5,- en niet leden € 7,-.
Deze geweldige kapel mag u niet missen!
Wijziging data nieuwjaarsreceptie en ledenvergadering
De nieuwjaarsreceptie is verplaatst naar 18 januari en de ledenvergadering naar 15 februari 2017.
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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.

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.
Aangepaste tijden inloopspreekuur Welzijnswerk Midden-Drenthe
Natuurlijk kunt u ons ook bezoeken op één van onze locaties in Beilen, Smilde en Westerbork. U
bent van harte welkom tijdens de inloopspreekuren. Deze zijn sinds 1 februari op andere tijden dan
u gewend was. 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 ons 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.
Voor meer informatie kunt u voor een afspraak en/of informatie bellen met de gemeentewinkel via
telefoonnummer (0593) 53 92 22 of kijken op de website van de gemeente www.middendrenthe.nl

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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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.

Verschijningsdata volgende Nieuwsbrieven in 2016:
november en december.
Kopij voor de volgende nieuwsbrief voor 15 oktober 2016 inleveren op het adres:
Asserstraat 5C, 9411 LH BEILEN
Per e-mail kan ook: seniorenvannu-middendrenthe@kpnmail.nl

Wanneer u iemand weet, die lid zou willen 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:

8

