Senioren van Nu Midden-Drenthe

februari 2016

Redactieadres:
Asserstraat 5-C
9411 LH BEILEN
seniorenvannu-middendrenthe@kpnmail.nl
0593-525192

INHOUDSOPGAVE
VOORWOORD ................................................................................................................... 2
UITNODIGING EN AGENDA LEDENVERGADERING 17-02-2016.................................... 2
ACTIVITEITEN ................................................................................................................... 3
LIEF EN LEED.................................................................................................................... 4
Feestavond 11 maart 2016................................................................................................ 5
Belasting invulhulp ook via Senioren van Nu Midden-Drenthe ..................................... 5
Senioren van Nu Midden-Drenthe: Contributie 2016 ...................................................... 5
Belangenbehartiging, WMO en voorlichting ................................................................... 6
Welzijnswerk Midden-Drenthe.......................................................................................... 6
Goed om te weten ............................................................................................................. 7
Belangrijke telefoonnummers.......................................................................................... 8
INSCHRIJFFORMULIER SENIOREN VAN NU MIDDEN-DRENTHE ................................. 8

1

VOORWOORD
We kunnen u melden, dat het aantal leden inmiddels gestegen is tot 340.
Helaas moesten we de geplande ledenvergadering van 6 januari 2016 als gevolg van de
weersomstandigheden afgelasten.
Dit betekent echter niet, dat de (beoogd) bestuursleden stil gezeten hebben. Op 12 januari hebben
we met elkaar gesproken en op een rijtje gezet wat we willen.
Naast het organiseren van ontspanningsactiviteiten is dat uw belangen behartigen en daarbij
hebben wij uw hulp nodig. Elders in deze nieuwsbrief leest u hierover meer.
14 januari zijn Albert Lanting, Albert Bruins en Gerda Buiten naar een bijeenkomst geweest van de
onafhankelijke senioren verenigingen in Drenthe. Hierbij is o.a. besproken op welke manier de
(externe) kosten beperkt kunnen worden, door gezamenlijk op te treden.

UITNODIGING EN AGENDA LEDENVERGADERING 17-02-2016
Geachte leden,
Hierbij nodig ik u, als voorzitter van het oprichtingsbestuur, uit voor de eerste ledenvergadering van
Senioren van Nu Midden-Drenthe,
17 februari 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.
Frans Bergwerf
Agenda ledenvergadering SvN MD d.d. 06-01-2016
1. Opening
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
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Helaas hebben zich op dit moment nog geen bestuurskandidaten uit Smilde en Westerbork
aangemeld.
Tegenkandidaten konden t/m 4 januari 2016 voorgedragen worden. Er zijn geen
tegenkandidaten aangemeld.
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

Bedankje ontvangen van:
Familie van den Berg voor het betoonde medeleven na het overlijden van Alfred Roger van den
Berg.

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

Aanvangstijd

Omschrijving

03-02-2016:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren in Karspelhuis

17-02-2016:

13:00 – 14:00 uur

Aanmelden voor feestavond
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17-02-2016:

14:00 uur

Ledenvergadering in het Karspelhuis.
Na afloop van de vergadering mogelijk om nog (gratis)
een hapje en drankje te nuttigen.

11-03-2016:

20:00 uur
Feestavond met toneelvereniging “De Kring” uit Holthe
19:00 uur zaal open. in zalencentrum Muller.

14-03-2016:

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

16-03-2016:

Openbare vergadering WMO-raad Midden-Drenthe
Aanvangstijd en locatie zijn op dit moment nog niet
bekend.
Het onderwerp is: “Oud zijn is hip”. Iedereen is
welkom.

30-03-2016:

13:00 – 14:00 uur

Inschrijven (in Karspelhuis)voor de dagreis op
20-03-2016

30-03-2016:

14:00 uur

Bingo in Karspelhuis

13-04-2016:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren in Karspelhuis

20-04-2016:

Voorjaarsdagreis naar de Biesbosch.
Kosten € 52,50 per persoon

06-06-2016 t/m
10-06-2016:

5-daagse reis naar omgeving Monschau (Dld)

??-10-2016:

Herfsttocht (nadere gegevens volgen)

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
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Feestavond 11 maart 2016
De eerste feestavond van Senioren van Nu Midden-Drenthe zal op 11 maart 2016 plaatsvinden in
Zalencentrum Muller. Paltz 7 in Beilen. Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:00 uur.
De entree is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.
Om de kosten te dekken is er een verloting. Prijsjes zijn van harte welkom.
Toneelgroep “De Kring” uit Holthe zal het stuk “De baron is in de bonen” uitvoeren.
Het is een blijspel in drie bedrijven en is geschreven door Mw. J. Hemmink-Kamp.
Het stuk speelt op een landgoed ten huize van een adelijk echtpaar. De barones heeft een
ziekelijke zucht naar antiek en kunst. Ze gaat geheel op in haar manie. De baron heeft zijn eigen
leven, ver van antiek en kunst, maar de laatste tijd doet hij rare dingen. De barones en het
huispersoneel spreken voorzichtig van verstrooidheid. Maar vertoont zijn gedrag geen duidelijke
symptomen van seniliteit?
Het contact met familie en bekenden is minimaal en beperkt zich tot een nicht en haar man die wel
eens op bezoek komen. In het algemeen gaat het leven van alledag rustig zijn gang op het
landgoed. Maar dan gaat de barones zo ver in haar snobisme dat ze over gaat tot de aankoop van
haar leven: een levensecht beeld van Napoleon. Vrijwel tegelijkertijd neemt ze nieuw personeel
aan: een echt paar…en met de komst van dit “echtpaar”en het beeld van Napoleon is het met de
op het landgoed gedaan.

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. Op 2 februari 2016 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.
Voor Senioren van Nu Midden-Drenthe zijn onderstaande personen bevoegd de belastingaangifte
voor u te verzorgen:
Dhr. K. Groen
Dhr. K. Klooster
Dhr. W. Snel
Dhr. B. Muntinga
Dhr. J. Kant

Beilen
Beilen
Smilde
Smilde
Smilde

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

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.
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 € 15,- per huishouden.

Senioren van Nu Midden-Drenthe: Contributie 2016
Op basis van het ledenaantal, 340, stellen wij de ledenvergadering voor om in 2016 een
contributie van 25 euro per lid, en voor het tweede lid op hetzelfde adres 20 euro per lid in
rekening te brengen.
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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 over te maken zodat we weer
geld in kas hebben om onze nota’s te betalen.
Wanneer deze bedragen door de ledenvergadering bekrachtigd worden, zullen leden die naar
aanleiding van de berichtgeving in de nieuwsbrief van december teveel contributie overgemaakt
hebben, het teveel betaalde uiteraard terug ontvangen.
Bij voorbaat dank,
Albert Bruins
Beoogd penningmeester

Belangenbehartiging, WMO en voorlichting
Binnen Senioren van Nu Midden-Drenthe (SvN MD) willen we een werkgroep oprichten die zich
bezig houdt met bovengenoemde onderwerpen.
We zoeken leden die op dit gebied actief zijn, er kennis van hebben of die op dit gebied iets willen
betekenen.
Bent u geïnteresseerd? Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Mieke Sol.
e-mail:
w.sol2@kpnplanet.nl
telefoon:
0593-523585
Op de kleine dorpen en in buurten wordt al veel gedaan aan omzien naar elkaar. Mensen in de
buurt helpen elkaar met kleine hand- en spandiensten. Is er bij u belangstelling of wilt u iets
beginnen, dan is het leuk om ideeën uit te wisselen. Laat het ons weten.
Ook willen we graag weten of er in Midden-Drenthe zaken zijn die voor ouderen verbeterd kunnen
worden.
Heeft u onderwerpen waarover u graag meer wilt weten? Als u het aan ons doorgeeft, zullen wij
proberen hierover een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren.
80 in 30
Voor ouderen die actief willen zijn en rond 2030 80 jaar of ouder zullen zijn, wordt een interessante
cursus van één dag georganiseerd. Binnenkort kunt u hierover meer in de kranten lezen.

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.
Loket Beilen
Loket Smilde
Loket Westerbork

0593 - 54 13 33 e-mail: beilen@loketmiddendrenthe.nl
0592 - 48 00 48 e-mail: smilde@loketmiddendrenthe.nl
0593 - 33 39 20 e-mail: westerbork@loketmiddendrenthe.nl
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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
Cliëntadviseurs Welzijnswerk Midden-Drenthe komen graag naar u toe!
Als Welzijnswerk Midden-Drenthe werken we in dorpenteams verdeeld over de kernen Beilen,
Smilde en Westerbork. Binnen onze dorpenteams brengen we alle Welzijnskennis, die we in huis
hebben bij elkaar. Zo is er in elk dorpenteam kennis op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
Ook kunt u bij ons terecht met vragen over vrijwilligerswerk, mantelzorg en leefbaarheid.
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.werlzijnswerkmd.nl
De Bijblijver:
Iedereen die 60 jaar of ouder is ontvangt dit jaar de Bijblijver. De eerste Bijblijver in 2016 is een
bewaarnummer. Goed bewaren dus.
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
Plaats: De Walhof, de Walstraat, Bovensmilde
Op beide locaties kunt u ook voor een kopje koffie of een praatje terecht.
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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 maart 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:
Mobiel:
Bankrekening:

e-mail:

handtekening:

Huw.dat.:

handtekening partner:
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