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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. G. Bruggink

0593-522233

Dhr. J. Hadderingh

0593-523909

Mw. A. Wiebing

0593-592734

Dhr. J. Kant (Smilde)

0592-412943

Mw. L. Doedens

0593-522032

Dhr. R. Maat

0593-523371

Dhr. J. Doudeijns (W’bork)

0593-331972

Dhr. J. Doedens

0593-522032

Dhr. F. Bergwerf

06-55344191

Mw. M. Kleine-Rozenveld
REDACTIE:
Dhr. A. Bruins

0593-592661

Mw. G. Buiten

0593-525192

Secretariaats- en
redactieadres:

Asserstraat 5 C

Bankrekening:

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

Dhr. J. Kant (Smilde)

Dhr. J. Doudeijns
(W’bork)

Verspreiding
Nieuwsbrief:
Dhr. W. Speelman
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VOORWOORD
Onze jaarvergadering op 17 februari jl. was een groot succes .Na het afblazen door de gladheid
van de vergadering in januari was dit een duidelijke opsteker. De grote belangstelling heeft ons
erg goed gedaan. Het is nu dus allemaal officieel, ook aan de wettelijke verplichting om het nieuwe
bestuur aan te melden bij de Kamer van Koophandel is voldaan. Nu kan de verdere uitbouw van
de organisatie stevig ter hand worden genomen. Het jaar programma is voorlopig vastgesteld in
dezelfde omvang die we gewend waren. Er zullen nog enkele voorlichting activiteiten tussen
geplaatst worden. Mieke Sol is druk bezig een werkgroep belangenbehartiging en voorlichting te
formeren. Het bestuur is ook bezig te bezien of samenwerking met andere organisaties in MiddenDrenthe van meerwaarde kan zijn. Met PCOB en Welzijnswerk Midden- Drenthe worden
gesprekken gevoerd. Wij zijn erg tevreden dat we ons voor de landelijke belangenbehartiging bij
de NVOG hebben aangesloten. Deze vertegenwoordigen 3 miljoen ouderen en gepensioneerden
en zijn zeer actief. Als gezamenlijke onafhankelijke ouderenorganisaties zijn we daar lid van
waardoor we de contributie bijdrage zeer laag kunnen houden n.l. 3.75 Euro per lid. De voor onze
eigen afdeling te besteden gelden zijn daardoor bijna vervijfvoudigd en dat bij een sterk verlaagde
contributie van 25/20 Euro .Dat kunnen we nu aan onze plaatselijke activiteiten besteden!!!
Bestuur en commissies hebben een aantal doelstellingen geformuleerd waar wij ons de komende
jaren op willen richten n.l. ontspanningsactiviteiten, belangenbehartiging, dienstverlening en
eenzaamheid bestrijding. U zult dat in ons volgende jaarprogramma zeker terugvinden. We zijn
ook aan het kijken hoe we tot sterke activiteitencommissies in Smilde en Westerbork kunnen
komen. Dat zou ook daar onze slagkracht kunnen versterken.
Bill van Baer en Jacob Beugel hebben zich heel lang en intensief ingezet voor de ouderen
organisatie in Beilen Wij meenden bij de start van de nieuwe senioren organisatie -die zij ook van
harte ondersteunden -hun te moeten benoemen tot AMBASSADEURS van de Senioren van nu
Midden-Drenthe. Hiermee hebben we recht gedaan aan hun inspanningen voor de senioren in
Beilen en nu dus Midden –Drenthe. Alle leden (de teller lijkt al richting 360 te gaan ) bedankt voor
het in ons gestelde vertrouwen, we zijn zeer gemotiveerd er iets moois van te maken
Namens bestuur Albert Lanting Voorzitter.

WEBSITE
Senioren van Nu Midden-Drenthe heeft nu ook een website, www.seniorenvannumiddendrenthe.nl

Wij zijn in de lucht!

De meest actuele informatie van Senioren van Nu staat op de website. Het merendeel van de
leden beschikt echter (nog) niet over internet / mail. Vandaar dat wij minimaal 6x per jaar een
Nieuwsbrief uitbrengen. De Nieuwsbrief wordt thuis bezorgd door vrijwilligers.
Heeft u suggesties, wensen of ideeën? Laat het ons weten.
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Eerste feestavond groot succes
Vrijdag, 11 maart jl. was het dan zover. De eerste feestavond van Senioren van Nu MiddenDrenthe. Voorzitter Albert Lanting kon zo’n 110 bezoekers begroeten, waarvan de eersten al ruim
een uur voor aanvang aanwezig waren, omdat ze zich wilden verzekeren van een goede plaats.
Het was fijn te constateren dat er ook leden uit Smilde en Westerbork aanwezig waren.
In zijn openingswoord deelde de heer Lanting mee, dat SvN MD nu ook een website heeft.
Toneelvereniging De Kring uit Holthe, zou het blijspel “De baron is in de bonen” uitvoeren.
De verwachtingen waren, na het succesvolle optreden van vorig jaar, hooggespannen. Ook dit
keer werden de aanwezigen niet teleurgesteld. Ze genoten met volle teugen en er is heel veel
gelachen.

Dankzij de vrijgevigheid van de Beiler middenstand was de tafel voor de verloting rijk gevuld en
ging iedereen met een prijsje naar huis.
Kortom: een avond om met plezier op terug te kijken.

VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING van SvN MD van 17-02-2016
Aanwezig:

120 leden, waaronder 6 beoogd bestuursleden.

Afwezig met kennisgeving:
Frans Bergwerf, Wim Harders, Agnes Deiman-Harders, Aaltje Kinds, Roelie en Klaas
Koops, Willem Tol, Hennie Veldman, G. ten Cate, Marrie Kleine

1. Opening
Omdat dhr. Bergwerf, voorzitter van het oprichtingsbestuur verhinderd is, heet dhr.
Hadderingh allen welkom en deelt mee, dat hij verrast is door de grote opkomst.
2. Mededelingen en stand van zaken
Dhr. Hadderingh noemt de berichten van verhindering.
In de oude situatie was er al een vergaande samenwerking met de afdelingen Smilde en
Westerbork.
Na het ontstaan van de perikelen heeft de afdeling Beilen besloten zelfstandig verder te
gaan en actief te zijn in de gehele gemeente.
Er is een oprichtingsbestuur, bestaande uit de heren Bergwerf, Hadderingh en Wiebing,
geformeerd en 22 oktober is de oprichtingsakte gepasseerd.
Met medewerking van o.a. de contactpersonen waren er in december 250 leden en
inmiddels is dit aantal gestegen tot 350 leden.
3. Vaststelling agenda 1e ledenvergadering Senioren van nu Midden-Drenthe
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De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Benoeming/verkiezing bestuursleden
Een 7-tal personen heeft zich beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie. Helaas zijn
hier geen mensen uit Smilde en Westerbork bij. Voorzitter, secretaris en penningmeester
worden in functie gekozen.
Omdat er geen tegenkandidaten gesteld zijn, worden alle kandidaten bij acclamatie
benoemd.
Het bestuur bestaat derhalve uit:
Albert Lanting
- voorzitter
Gerda Buiten
- secretaris
Albert Bruins
- penningmeester
Leden:
Mieke Sol
met in de portefeuille belangenbehartiging
Frans Bergwerf
- vicevoorzitter
Job Hadderingh
Bart Wiebing
5. Toelichting op de statuten en huishoudelijk reglement
Dhr. Lanting bedankt de aanwezigen voor het in het nieuwe bestuur gestelde vertrouwen.
Er is de afgelopen tijd veel werk verzet door vele personen.
Hij bedankt de leden van het oprichtingsbestuur voor het voorbereidende werk.
De statuten zijn 9 pagina’s tekst.
De statuten van SvN MD is het basismodel voor verenigingen en zijn op 22 oktober 2015
gepasseerd.
De inschrijving bij KvK is geregeld.
Er is een bankrekening geopend bij de Regiobank.
De vereniging heeft als werkgebied Beilen, Smilde en Westerbork.
Belangenbehartiging voor leden t.o.v. WMO dient per gemeente te geschieden.
Deelname aan overkoepeling is mogelijk.
Maximale zittingstermijn bestuursleden is 2 jaar. Herbenoeming voor volgende periode is
mogelijk.
De ledenvergadering is het hoogste orgaan. Het bestuur is verantwoording verschuldigd
aan de ledenvergadering. Er moet ieder jaar een jaarverslag samengesteld worden en de
leden moeten de begroting vaststellen.
Er moet een huishoudelijk reglement gemaakt wordt.
Hierin moeten zaken geregeld worden, die nog wel eens veranderd kunnen/moeten
worden. Hier wordt aan gewerkt.
Er wordt een koepeltje gevormd in Drenthe. Via deze koepel kunnen de aangesloten
verenigingen korting krijgen op contributies voor lidmaatschappen, zoals aansluiting bij
NVOG, Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden, en NBvON,
Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland.
NVOG is een belangrijke speler op het front van belangenbehartiging op nationaal niveau.
PCOB en Unie KBO en vele pensioenfondsen zijn hierbij aangesloten.
NBvON houdt zich bezig met dienstverlening.
Er worden activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Dhr. Lanting doet een
beroep op de leden om ideeën aan te dragen.
6. Toelichting begroting 2016
Dhr. Bruins geeft aan de hand van een diapresentatie toelichting.
Er was al inzicht in de begrotingen van ANBO Smilde en Westerbork.
Er zijn geen reserves.
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Beilen had een bedrag gereserveerd voor het 30-jarig bestaan en dat geld is door ANBO
wel betaald.
Op basis van het aantal leden voorstel contributie € 25,- en € 20,- voor het tweede lid op
hetzelfde adres.
Alles wat door het bestuur georganiseerd wordt, wordt door de vereniging betaald.
Overige activiteiten moeten kostendekkend zijn.
Er hoeven geen verzekeringen afgesloten te worden. De gemeente Midden-Drenthe heeft
een vrijwilligersverzekering, afgesloten die, wanneer leden voor de vereniging actief zijn, de
aansprakelijkheid dekt als het niet onder de dekking van de eigen verzekering valt.
Omdat er veel te melden is, zal de Nieuwsbrief na de aprileditie wat vaker uitkomen.
Contributie voor overkoepeling wordt geraamd op € 5,- per lid.
De financiële commissie (kascommissie) dient uit 2 leden te bestaan. De maximale
zittingstermijn is 2 jaar.
Na deze toelichting wordt de begroting vastgesteld.
7. Vaststellen contributie voor 2016
De contributie wordt, overeenkomstig het voorstel in de begroting vastgesteld.
8. Activiteitencommissie(s)
Het streven is erop gericht in zowel Beilen, Smilde als Westerbork een
activiteitencommissie te hebben.
De commissie in Beilen bestaat uit:
Geesje Bruggink, Luchien Doedens, Marrie Kleine, Hennie Veldman, Alie Wiebing, Jannes
Doedens, Job Hadderingh, Roelof Maat
Voor de activiteitencommissies in Smilde en Westerbork zijn nog geen kandidaten
gevonden.
Dhr. Kant fungeert als contactpersoon in Smilde en de heer en mevrouw Doudeijns
bezorgen de nieuwsbrief in Westerbork.
De volgende reizen zijn gepland en ook de leden uit Smilde en Westerbork worden van
harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.
20 april dagreis: inschrijvingsdatum 30-03-2016, minimaal 30 personen.
20 t/m 24 juni 5- daagse reis: inschrijving 09-03-2016
Dhr. Lanting stelt de leden van de commissies aan de leden voor.
Voorstel vanuit de zaal:
Informatiebijeenkomst van NVVE (Nederlandse Vereniging Vrijwillige Euthanasie)
SvN MD staat samenwerking met anderen, zoals PCOB en Welzijnswerk Midden-Drenthe,
voor.
Mw. Sol brengt het onderwerp belangenbehartiging onder de aandacht. Dit is een
belangrijke doelstelling van SvN MD.
Belangenbehartiging is ook invloed hebben, meepraten.
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Ze wil graag een werkgroep voor belangenbehartiging vormen en zoekt hiervoor mensen,
die affiniteit met dit onderwerp hebben. Bijvoorbeeld mensen die in de zorg gewerkt
hebben.
Ze wil ook graag informatie-/voorlichtingsbijeenkomsten organiseren en noemt een paar
onderwerpen:
Vrijwillige euthanasie;
Dementie;
Ouderengeneeskunde.
Opmerkingen, zowel positief als negatief, over de WMO kunnen aan mw. Sol doorgegeven
worden.
16 maart openbare vergadering van de WMO-raad in Westerbork.
14 maart in Beilen en later in Smilde en Westerbork cursus 80 in 30 om je voor te bereiden
op later.
Over deze activiteiten komen nog berichten in de media.
9. Rondvraag
De heer Lanting vraagt of er mensen zijn die zitting willen nemen in de kascommissie;
De heren Bert de Waal en Wim Snel melden zich aan.
Daarna richt de heer Lanting het woord tot Bill van Baer en Jacob Beugel.
Dhr. Van Baer is meer dan 25 jaar adviseur van de ouderenbond geweest en dhr. Beugel
heeft jarenlang de voorzittershamer van ANBO Beilen gehanteerd.
Beiden worden benoemd als ambassadeur van Senioren van Nu Midden-Drenthe.
Aansluitend vraagt dhr. van Baer het woord.
Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
Hij is altijd heel betrokken geweest en heeft het altijd met plezier gedaan, maar de laatste
periode was niet leuk meer.
Hij is blij dat we nu van start gaan met SvN MD, een vereniging waarbij de leden, d.m.v. de
ledenvergadering het beleid bepalen.
Hij wenst de vereniging, het bestuur en commissies veel succes.
10. Sluiting
Dhr. Lanting dankt allen voor komst en wenst hen nog een genoeglijke bijeenkomst.

PERSONALIA
Overleden:
- Albert de Boer, Albert was contactpersoon van wijk 55
- Mw. Blaauw-Giesdam – Hoogersmilde.
- Dhr. S.J. Jonkers, wijk 55
Wij wensen de nabestaanden sterkte bij het verwerken van het verlies.
Verhuizingen:
Mw. L. Boelen is verhuisd van wijk 13 naar wijk 50.
60 jaar getrouwd In Bovensmilde
Op 1 maart waren dhr. K.A. Bijlsma en mevr. G.A. Bijlsma- Kloosterhof uit de H.P. Sickenstraat 60
jaar getrouwd.
Namens de Senioren van Nu M-D kregen ze de felicitaties en een attentie.
Het bruidspaar bedankt Senioren van Nu M-D voor de felicitaties en de attentie.
‘s Middags kwam de burgemeester om hun te feliciteren want 60 jaar, een diamanten huwelijk,
komt niet zo vaak meer voor tegenwoordig.
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Wijziging contactpersonen:
wijk 13:
Mw. A. Beuving, Violenstraat 14, heeft de taak van mw. Boelen.
wijk 55:
Mw. M.P. de Boer-Darwinkel, De Vonderkampen 148
Nieuw: wijk 85 Smalbroek en Ter Horst:
Dhr. L. Hulzebosch, Smalbroek 12

Bedankje ontvangen van:
Mw. G.H. Hunze-Booiman bedankt voor de mooie plant en kaart voor haar 90ste verjaardag.
Willem Tol: Hartelijk bedankt voor de kaart en de bloemen die ik heb ontvangen voor mijn 80ste
verjaardag.
Aan het bestuur van Senioren van Nu Midden Drenthe.
Ik, Jacob Beugel, heb de behoefte om een paar woorden te laten opnemen in ons eigen blad.
Onlangs de oprichtingsvergadering bijgewoond van bovengenoemde vereniging. Een beetje
vroegtijdig daar aanwezig zijn, was onze bedoeling, ook wel gelukt. Echter bij binnenkomst bleek
dat ons vroegtijdig aanwezig zijn volkomen mislukt was. De zaal was reeds meer dan vol.Toch
werd ook voor ons beiden een zitplaats geregeld. Vanaf dat moment ga ik niet verder in op het
verloop van de vergadering. Wel is ons duidelijk geworden dat er door het bestuur heel veel werk
is verzet, om te komen tot dit moment, het moment van oprichting deze nieuwe vereniging. Ook
deze middag is succesvol verlopen. Een woord van heel veel dank aan het bestuur is hier zeker op
zijn plaats.
Maar, ik wil het bestuur ook heel hartelijk bedanken voor de onderscheiding welke mij door de
voorzitter is aangeboden.
Met een vriendelijke groet, Jacob Beugel

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.
Wanneer er niets vermeld staat, zijn de kosten van consumpties voor eigen rekening

Let op: de data van de 5-daagse reis zijn gewijzigd.
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Uitnodiging:
21 april 14.00 uur: Beurtschip Smilde (in de Kajuit)
Senioren van Nu Midden-Drenthe nodigt uit,
haar leden en belangstellenden:
Als senior in de weer en veilig in het verkeer
Voor verkeersdeelnemers die hun kennis willen opfrissen en de nieuwste regels willen weten. Een
gezellige en leerzame middag, voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Met medewerking van
Rijschool Van Essen. Tevens is er gelegenheid kennis te maken met het bestuur van de Senioren
van Nu.
Er zijn geen kosten aan de bijeenkomst verbonden.
Na de zomer wordt een dergelijke bijeenkomst ook nog een keer in Beilen gehouden.
Datum

Aanvangstijd

Omschrijving

30-03-2016:

13:00 – 14:00 uur

Inschrijven (in Karspelhuis) voor de dagreis op
20-04-2016

30-03-2016:

14:00 uur

Bingo in Karspelhuis

13-04-2016:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren in Karspelhuis

20-04-2016:
21-04-2016:

Voorjaarsdagreis naar de Biesbosch.
Kosten € 52,50 per persoon.
14:00 uur

20-06-2016 t/m
24-06-2016:
28-09-2016:

Als senior in de weer en veilig in het verkeer.
Kajuit in het Beurtschip in Smilde
5-daagse reis naar omgeving Monschau (Dld)

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren in Karspelhuis

??-10-2016:

Herfsttocht (nadere gegevens volgen)

09-10-2016:

Zondagmiddagconcert met Zuidemakapel uit
Grootegast. Zaal Muller

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

14-12-2016:

Stamppotmaaltijd

11-01-2017:

14:00 uur

Nieuwjaarsbijeenkomst met Dickenik

01-02-2017:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

22-02-2017:

14:00 uur

Ledenvergadering

17-03-2017:

Feestavond met Peer, muzikale omlijsting Coby en
Roelie
9

Dagreis:
20 april naar de Biesbosch en Zilverstad Schoonhoven.
Vertrek Eshuis 07:45 uur/ Stroomdal 07:55 uur
Kosten voor deze reis bedragen € 52,50 p.p.
Het bedrag moet voor 9 april betaald zijn op bankrekening NL64 RBRB 0928 9295 66
t.n.v. Senioren van Nu Midden-Drenthe met vermelding dagreis 20 04.
5-daagse reis:
Van 20 juni t/m 24 juni 2016
Bij voldoende deelname: ( 30 -34 personen) kost deze reis € 415,00
( 35- 39 personen) kost deze reis € 365,00
Voor 15 april 2016 graag een voorschot betalen van € 50,00
Restant moet dan worden betaald voor 01 juni a.s.
Deze reis is incl. annuleringsverzekering. Deelnemers, die geen eigen reisverzekering hebben,
kunnen deze via Blok Tours voor de prijs van € 12,00 afsluiten.
Onder voorbehoud ziet deze reis er als volgt uit:
07:30 uur vertrek Eshuis
07:45 uur vertrek Stroomdal
1e Dag:
Beilen, Zwolle, Arnhem, Apeldoorn, Venlo, Roermond, (Outletcentre en lunch), Sittard, Heerlen,
Aachen, Monschau, (Vrije tijd), Prüm, Geralstein, Mühlenbach, Meerfeld aankomst hotel ca. 18.00
uur
2e Dag:
Meerfeld, Manderscheid, Mehren, Daun, (Bezoek Wildpark), Blankenheim, Mechernich, Einruhr,
Ruhrberg, (Talsperre), terugrit via Schleider, Dahlem, Junkerath, Kelberg, Hillersheim, Pelm,
Neroth, Oberstadtfeld, Schutz, Meerfeld.
3e Dag:
Meerfeld, Grosslittgen, Wittlich, Dorf:Bausendorf, Kinderbuern, Hontheim, Bad Bertrich,
(Koffiestop),
Alf, Brem, Cochem, Vrije lunchpauze, en bezoek Mosterdmakerij en Museum, Buchel,
Alflem, Lutzerrath, Gillenfeld, Meerfeld.
4e Dag:
Meerfeld, via autobahn naar Koblenz, eerst koffie stop bij de Moezelbrug, daarna Duitse Eck,
Vanuit hier met de Gondel naar Ehrenbreitstein, een prachtig Panorama over de Rijn en Moezel.
Terugreis langs de Moezel tot Cochem, Ulmen, Meerfeld.
5e Dag:
Meerfeld, Kelberg, Nürenbergring,(Bekend van de motorrace), Kempenich, Bad Neuenahr,
Ahrweiler,
(Koffie en bezoek), Mayschoss, Altenar, (Koffietafel), Kerpen, Monchengladbach, Venlo,
(evt.Theepauze), Nijmegen, Arnhem, Epe, (Afscheidsdiner), Zwolle, Staphorst, Hoogeveen, Beilen
In plaats van 4e Dag:Naar Koblenz ook nog een mogelijkheid naar Idar Oberstein,
(Steenslijperij en koffie), door het Idarwald, Bernkastel, (hier vrijaf), Wittluch, Meerfeld.
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Uitslagen klaverjassen en jokeren op woensdag 2 februari 2016.
Klaverjassen (28)
1. Berend Dekker
2. Annie Meijering
3. Jacob Beugel
4. Marrie Kleine
5. Jantje Stel
6. Dina Knol
7. Joop Briggeman
8. Mina van Es
9. Jannes Bruggink
10. Aaltje Greydanus
Poedel
Jan Beuving

Punten
5.079
5.060
4.912
4.827
4,756
4.665
4.658
4.656
4.603
4.537

1.
2.
3.
4.
5.

3.553

Jokeren (11)
Griet Beugel
Martha Huizing
Jantje Poelman
G. Pereboom
Hennie de Vries

punten
226
310
325
435
436

Poedel
Jennie Zoer

643

De volgende klaverjas en jokermiddag is op woensdag 13 april om 13:30 uur.
Onze bingomiddag wordt gehouden op woensdag 30 maart om 14:00 uur.
We hopen dat we op beide middagen weer veel leden mogen begroeten.

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

Contributie 2016
De Senioren van Nu Midden-Drenthe telt inmiddels 357 leden, 223 hebben al hun contributie
overgemaakt. De contributie bedraagt op jaarbasis 25 euro per lid en voor een tweede lid op
hetzelfde adres 20 euro. Moet u nog betalen dan kan dat op banknummer: NL64 RBRB 0928 9295
66 tnv Senioren van Nu Midden-Drenthe. Eind deze maand willen we de contributie inning
afronden. Wat dan nog open staat gaan we benaderen. Door het zelf over te maken bespaart u
ons werk. Waarvoor dank.
Albert Bruins – penningmeester
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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.
w.sol2@kpnplanet.nl
e-mail:
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.

Regeling voor chronisch zieken en gehandicapten
6 april geeft Myriam Foekema in het Karspelhuis voorlichting over de regeling chronisch
zieken en gehandicapten in de gemeente Midden-Drenthe.
Bent u langdurig ziek, of bent u gehandicapt?
En hebt u daardoor hoge zorgkosten?
Dan is het onderstaande voor u wellicht van belang.
In 2016 zijn er veel en ingrijpende veranderingen doorgevoerd in de regels voor een
tegemoetkoming in de kosten voor zorg voor mensen die hoge zorgkosten moeten maken. Tot
2015 was er een korting van 33% op de eigen bijdrage voor zorg thuis. Iedereen die zorg en
ondersteuning thuis nodig had kreeg die tegemoetkoming, via het CAK. En daar is nu verandering
in gekomen.
Wilt u meer weten over de nieuwe regeling, kom dan naar de voorlichtingsmiddag op woensdag
6 april a.s. Beleidsmedewerker Myriam Foekema van de gemeente Midden Drenthe geeft uitleg
over de nieuwe regels.
De landelijke regeling, die tot vorig jaar gold, is verdwenen. Daarvoor in de plaats heeft de
gemeente Midden-Drenthe een eigen regeling opgesteld, opgenomen in een Gemeentelijk beleid
Chronisch zieken en Gehandicapten. Deze regeling is bestemd voor mensen met hoge zorgkosten
en een laag inkomen en laag vermogen. En eerlijk gezegd is de regeling best ingewikkeld.
De regeling is ingewikkeld, en bovendien moet iedereen de tegemoetkoming zelf aanvragen.
Daarom organiseert het Gehandicaptenplatform Midden Drenthe deze voorlichtingsmiddag. Het is
belangrijk voor iedereen die een tegemoetkoming wil aanvragen, zowel nieuwe als bestaande
zorggebruikers. Daarom een dringend advies: als u denkt voor een tegemoetkoming in aanmerking
te komen, kom dan vooral naar deze voorlichting.
De voorlichting wordt gehouden in het Karspelhuis, Karspelstraat 3-5 te Beilen (tegenover Albert
Heijn) op woensdag 6 april 2016. Aanvang van de bijeenkomst 14.30 uur.
U bent daar van harte welkom.
Voor allerhande informatie bent u ook welkom op onze website: www.gpmiddendrenthe.nl
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Uitnodiging cursus 80 in 30
Bent u een actieve 60+’er en heeft u goede ideeën? Dan is de cursus 80 in 30 iets voor u. 80 in 30
is bestemd voor mensen die 80 jaar worden in 2030 en die daar graag iets meer over willen weten.
De cursus is voor mensen die nadenken over wonen, welzijn en zorg en nu en in de toekomst en
hier ideeën over hebben. Hoe kun je iets betekenen voor jezelf en anderen in je omgeving?
De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten:
Eerste bijeenkomst
21 april
17:00 uur
Wilhelmina Zalencentrum
1. Oud worden in de praktijk,
Truus Luten
2. Leefstijl,
Roelie Kuipers
3. Een lokaal initiatief starten,
Alice van Laar
Tweede bijeenkomst
30 augustus
19:30 uur
Wilhelmina Zalencentrum
Een markt waar u kennis maakt met leuke, nieuwe initiatieven of waar u anderen kunt ontmoeten
om iets nieuws te ontwikkelen.
DOET U OOK MEE?
Wij zijn op zoek naar mensen die goede ideeën hebben en deze samen met anderen willen
omzetten in acties!
MEER INFORMATIE EN AANMELDEN
Aanmelden voor deze cursus kan tot en met 14 april. U kunt hiervoor contactopnemen met Tineke
Posthoorn via t.posthoorn@welzijnswrkmd.nl of 088-1651200 (keuzenummer 4). Meer informatie
is ook te vinden op onze website:
www.welzijnswerkmd.nl

U kunt ook contact opnemen met Mieke Sol tel. 0593 523585 of w.sol2@kpnplanet.nl

Welzijnswerk Midden-Drenthe
Geachte heer/mevrouw,
Vanaf maandag 1 februari 2016 zijn er een aantal wijzigingen in de bereikbaarheid van
Welzijnswerk Midden-Drenthe waarover wij u graag willen informeren. Vanaf deze datum zijn alle
locaties van Welzijnswerk eenvoudig bereikbaar via één telefoonnummer namelijk
088 – 16 51 200.
Ook worden de tijden van het inloopspreekuur per 1 februari aangepast.
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. Met de invoering van het nieuwe telefoonnummer kunnen wij u
nog beter van dienst zijn. Waar u voorheen te maken had met verschillende nummers voor de
verschillende locaties, kunt u vanaf 1 februari alle locaties bereiken via één nummer namelijk
088 – 16 51 200.
Ook kunnen we sneller doorschakelen zodat u snel de juiste medewerker aan de lijn krijgt.
Bovendien kunt u vanaf 1 februari ook op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur telefonisch
contact met ons opnemen.
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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 vanaf 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. Let op, ook deze
mailadressen zijn gewijzigd (zie hierboven).
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.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.

PERSBERICHT NVOG d.d. 13-02-2016 NVOG
Manifest ouderenorganisaties aan kabinet.
Voorkom korting op pensioenen, maak indexatie mogelijk en geef ook ouderen lastenverlichting
zoals iedereen
De gezamenlijke ouderenorganisaties eisen van het kabinet maatregelen om verlaging van de
pensioenen in 2017 tegen te gaan en tijdelijke indexering van de pensioenen mogelijk te maken.
Daarnaast eisen ze dat de ouderen vanaf 2017 eenzelfde lastenverlichting krijgen als alle andere
Nederlanders. Als het kabinet doof blijft voor deze eisen zullen de ouderenorganisaties onder druk
van hun leden er niet aan ontkomen om acties te gaan voeren om hun eisen kracht bij te zetten.
Dat staat in een manifest dat begin volgende week wordt aangeboden aan het kabinet, de Tweede
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Kamer en de sociale partners en is ondertekend door KNVG, NVOG, PCOB, NOOM en de Unie
KBO.
Ook werkenden worden getroffen
De ouderenorganisaties willen dat het kabinet deze zomer bij de opstelling van de begroting voor
2017 maatregelen treft om kortingen op de pensioenen te voorkomen en indexering en herstel van
de koopkracht van de ouderen mogelijk te maken. ‘Het is moeilijk uit te leggen dat het vermogen
van de pensioenfondsen in de crisisjaren vanaf 2008 tot vandaag is verdubbeld van 650 naar 1200
miljard euro en dat er desondanks geen geld zou zijn voor indexatie van de pensioenen’, stellen de
organisaties in het manifest. Ze wijzen er ook op dat het doorvoeren van kortingen en het niet
indexeren niet alleen de koopkracht van de gepensioneerden van vandaag treft, maar ook de
toekomstige koopkracht aantast van de werkenden die hun pensioen nog aan het opbouwen zijn.
Onevenwichtige lastenverlichting
De koopkracht van gepensioneerden holt niet alleen achteruit door lagere pensioenuitkeringen,
maar ook door de toenemende zorgkosten. De komende jaren zal de eigen bijdrage in de
zorgkosten sterk toenemen. Daarom is het onacceptabel dat de ouderen niet delen in de
lastenverlichting van 5 miljard euro. ‘De belastingmeevaller is onevenwichtig verdeeld, omdat die
grotendeels toevalt aan de werkenden, terwijl ook de koopkracht van de gepensioneerden is
gedaald’, stellen de organisaties. De ouderen moeten vanaf 2017 alsnog eenzelfde
lastenverlichting ontvangen als de werkenden.
3 miljoen gepensioneerden
De gezamenlijke ouderenorganisaties vertegenwoordigen direct 600.000 leden en indirect drie
miljoen gepensioneerden. Zij accepteren daarom niet langer dat ze door het kabinet en de sociale
partners niet systematisch betrokken worden bij de vaststelling van het beleid voor ouderen en
gepensioneerden.

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
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.

Kopij voor de volgende nieuwsbrief voor 15 april 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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