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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

0593-524059

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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IN MEMORIAM GEESJE BRUGGINK
Vandaag bereikte ons het droeve bericht dat ons zeer actieve activiteiten commissielid Geesje
Bruggink is overleden. Nadat een paar jaren geleden kanker bij Geesje was geconstateerd vocht
ze met grote wilskracht om de ziekte te overwinnen, dit leidde tot een redelijk herstel, toen echter
dit jaar de ziekte zich opnieuw aandiende was de ongelijke strijd niet meer te winnen en overleed
ze 18 april in het bijzijn van haar geliefde man, kinderen en kleinkinderen. Geesje was jaren een
zeer betrokken (bestuurs) lid van onze ouderen vereniging in Beilen. Ze is van grote betekenis
geweest voor het verenigingsleven in Beilen. Er werd nooit vergeefs een beroep op haar gedaan.
Dat leidde ertoe dat ze ook voor haar verdiensten voor de samenleving Koninklijk is
onderscheiden. Wij zijn haar dan ook veel dank verschuldigd voor haar betrokkenheid bij onze
Senioren van nu Midden-Drenthe.
Namens het bestuur Albert Lanting, voorzitter.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Belangenbehartiging en voorlichting zijn onderwerpen waar wij ons mee bezig houden.
6 april was er een voorlichtingsbijeenkomst over de Regeling chronisch zieken en gehandicapten.
Mevrouw Buiten heeft deze bijeenkomst bijgewoond. Helaas heeft de gemeente geen
toestemming gegeven om de tekst uit de folder in de nieuwsbrief op te nemen. De gemeente
verwijst voor informatie naar de website: www.middendrenthe.nl en zoek op “chronisch zieken en
gehandicapten”. Uiteraard kunt u ook een bezoekje brengen aan het gemeentehuis of telefonisch
contact opnemen 0593-539222.
Er zijn regelingen voor:
- Compensatie verplichte eigen risico zorgverzekering;
- Vergoeding zorgkosten;
- Vergoeding eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen;
- Vergoeding kosten gehandicapten parkeerkaart;
- Vergoeding voor specifieke niet medische meerkosten.
14 april jl. hebben de heren Lanting en Bruins en mw. Buiten een kennismakingsbezoekje gebracht
aan mw. Annelies Bakelaar, directeur van Welzijnswerk Midden-Drenthe. Tijdens het gesprek is
o.a. gesproken over zaken, die we gezamenlijk kunnen oppakken en waar we elkaar in kunnen
versterken. Mw. Bakelaar wees er nog eens op, dat mensen niet hoeven te schromen om naar één
van de zorgloketten te stappen of een telefoontje te plegen naar 088 – 16 51 200 om informatie in
te winnen. De medewerkers van Welzijnswerk Midden-Drenthe zijn er voor de inwoners. Op de
website www.welzijnswerkmd.nl is ook veel informatie te vinden.
Enne……De Bijblijver komt in het vervolg weer gewoon bij alle 60-plussers in de brievenbus.

PERSONALIA

Bedankje ontvangen van:
- Mini Oostingh: Voor uw bezoek, bloemen, kaarten en andere attenties, hartelijk dank.

3

- Mw. H. Schotanus-Vierhoven: Hartelijk dank voor de bloemenbon t.g.v. mijn 80ste verjaardag.
- Dhr. B.T. Udding: Hartelijk bedankt voor de bloemen t.g.v. mijn 80ste verjaardag.
- Dhr. H. Bakker: Hartelijk dank voor de bloemen en kaart voor mijn 85ste verjaardag.
- Dhr. F. Jager: Hartelijk bedankt voor de bloemen die ik mocht ontvangen bij mijn thuiskomst uit
het ziekenhuis.
- Roelof en Hennie Maat: hartelijk bedankt voor de mooie plant die wij t.g.v. ons 50-jarig huwelijk
ontvangen hebben.
Omdat er wijzigingen aangebracht zijn in de lijst met contactpersonen, onderstaand de vernieuwde
lijst.

LIJST CONTACTPERSONEN
Wijk

Straten

Contactpersonen

Adres

01

Esweg

Mw. H.A. Veldman-Huisjes

Esweg 83

Berkenlaan, Brunstingerstraat,
Dingspelstraat, Ericalaan,
Esdoornlaan, Iepenlaan

Dhr. H. Vellinger

Ericalaan 44

Dhr. J. Briggeman

Schapendrift 95

Mw. A. Beuving

Violenstraat 14

De Hultinge, Fazantlaan, Gruttolaan,
Kievitlaan, Lijsterlaan, Patrijslaan,
Reigerlaan, Zwaluwlaan

Dhr. J. Briggeman

Gruttolaan 7

Hofstaete

Mw. E. Oosten-Dekker

Hofstraat 11-7

Mw. J. H. Kootstra-Padding

Pr. Hendrikstraat 9

Mw. G. Smit-Steenge

Raadhuisstraat 3-4

Dhr. L. de Weerd

Molenakkers 15

Dhr. F. Bergwerf

Brandnetellaan 10

Dhr. W. Speelman en
Mw. J. Speelman

Torenlaan 83

Dhr. Js. Bruggink

Hijkerweg 8

Dhr. A. Wiebing

Asserweg 12, Hooghalen

03

08

13

16

30

31

35

37

Eursingerweg, Schapendrift
Sportlaan, De Venne
Dahliastraat, Klaverstraat,
Randweg, Rozenlaan,
Tulpenstraat, Violenstraat, De Snikke,
De Grote Driestraat, Gr. Drift,
Havenstraat, Verlengde Havenstraat

Hekstraat, Asserstraat,
Molenstraat, Kruisakker,
Schoolstraat, Wilhelminaplein,
Bisschopstraat, De Woert, Veenakker
Eshuus,
Markehuus, Raadhuisstraat,
Schultenstraat
Acacialaan, Hingstakkers,
Molenakkers, Mussenakkers,
Molenstraat 39 (Altingerhof)

49

Nagtegael

50

Stroomdal (Torenlaan oneven
nummers)

52

53

Hofstraat, Markt, Brink,
Pr. Bernhardstraat,
Vos van Steenwijkstraat,
Raadhuisstraat (even nummers)
Karspelstraat, Weversstraat,
Ettenstraat, Karspelhuis, Bibliotheek
Klatering
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54

De Paltz, De Perk,
Kerkstraat, Kruisstraat, Julianastraat

55

De Vonderkampen, ’t Spiek, De Leek,
de Made, De Stroom, Domcapittel

Mw. M.P. de Boer-Darwinkel

Hijkerweg, Asserweg, Tilkamp,
Papenkamp, Eursing, Plattenkamp,
Ronskamp

Mw. W. Visscher

Hijkerweg 14

Dhr. J. Boer

De Ronge 34

Dhr. J. Eising

Oosterstraat 4 A

Mw. R. Klooster-Boer

Brunsting 37

Dhr. J. Beugel

Pr. Bernhardstraat 7-D

60

Mw. R. Nijmeijer

Botterkamp, Breekamp, De Ronge,
Nijland, Scheuningskamp, Veldakker,
Noordveen

62

Oosterstraat, Holthe, Lieving, Makkum

80

Beilervaart, Brunsting, Brunstingerveld

82

Berhardstede, Brinkstraat, Gentiaan,
Westeres, Zorgafdeling Westeres
Linth. Homanweg

83

De Perk 1 D

De Vonderkampen 148

84

Hooghalen en omgeving

Dhr. W. Tol

Hoofdstraat 15

85

Smalbroek, Ter Horst

Dhr. L. Hulzebosch

Smalbroek 12

86

Wijster e.o.

Mw. G.N. Kamman-Duinkerken
Mw. H. Schuring-Scheerooren

Hijken

88

S

Smilde

Joop Kant

W

Westerbork

Dhr. en mw. Doudeijns

Phoenixstraat 32
Meerweg 26

Wollegras 21, Bovensmilde
Groenkampen 17, Westerbork

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

Aanvangstijd

Omschrijving

16-08-2016:

14:00 uur

Bijeenkomst met contactpersonen, invulling
programma wordt nog bekend gemaakt.

12-09-2016:

28-09-2016:

Rijbewijskeuring in ‘Beurtschip in Smilde. Voor
inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met
dhr. G. ten Cate, 0592-413479
13:30 uur

Klaverjassen en jokeren in Karspelhuis

09-10-2016:

Zondagmiddagconcert met Zuidemakapel uit
Grootegast. Zaal Muller

12-10-2016:

Herfsttocht: In het teken van de Elfstedentocht

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

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

Woensdag 30 maart waren 20 deelnemers aanwezig bij de bingomiddag. Het was, zoals
gewoonlijk, een gezellige middag waar leuke prijzen te verdienen waren.
Uitslagen klaverjassen en jokeren woensdag 13 april 2016

klaverjassen (24)
1. Gezinus van Es
2. Jenny Speelman
3. Aaltje Greydanus
4. Joop Briggeman
5. Hendrik Vierhoven
6. Annie Meyering
7. Egbert Veenstra
8. Mina van Es
9. Jan Beuving
10. Bart Wiebing
Poedel
Annie Prins

punten
5.463
5.203
5.128
5.112
4.979
4.976
4.964
4.920
4.884
4.867

jokeren (9)
1. Roelie Klooster
2. Griet Beugel
3. Hennie de Vries

Poedel
Jannie Zoer

3.600

Punten
214
338
404

887

Herfsttocht 12 oktober 2016.
Voor deze tocht hebben we een tripje naar Friesland in gedachten: We gaan in de sfeer van de
“De Elfstedentocht”.
In de loop van de ochtend worden we in Hindeloopen ontvangen met koffie en ‘koek en
sopie’(Friese koek).

Vervolgens brengen we een bezoek aan het schaatsmuseum, met natuurlijk alles over de
Elfstedentocht. Van afgevroren teen tot het elfstedenkruisje van Koning Willem Alexander. Ook zijn
er prachtige wintertaferelen te aanschouwen en geeft een Hindelooper schilder een demonstratie
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Hindelooprer schilderen. Vervolgens keren we terug naar het restaurant voor een Friese
Boerenlunch met soep, een fantastische stoofschotel en een passend dessert, allemaal (h)eerlijke
Friese gerechten.
Na de lunch stappen we in de touringcar voor een rondrit door Zuidwesten van Friesland met
natuurlijk de prachtige verscholen dorpjes en mooie Elfstedenstadjes.
Als de bus nog maar net onderweg is, staat er iemand te liften langs de kant van de weg. Uiteraard
neemt de chauffeur haar mee, maar wel in ruil voor haar schitterende verhalen over de omgeving
en niet te vergeten over de Elfstedentocht.
Wanneer we terugkomen in Hindeloopen kunt u nog even nagenieten met koffie en suikerbrood,
terwijl er een aantal Friese suikerbroden verloot wordt.
Na de koffie rijden we weer terug naar de opstapplaats in Beilen.
De kosten en de wijze van aanmelding voor deze reis komen in de volgende nieuwsbrief te staan.

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 al betaald?
De Senioren van Nu Midden-Drenthe telt inmiddels 357 leden, 272 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

Belangenbehartiging, WMO en voorlichting
Binnen Senioren van Nu Midden-Drenthe (SvN MD) willen we een werkgroep oprichten die zich
bezig houdt met bovengenoemde onderwerpen.
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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.

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. 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 sinds 1 februari 2016 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 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 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!
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.
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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 maandag
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:
juni, september, oktober, november en december.
Kopij voor de volgende nieuwsbrief voor 15 mei 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:
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