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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
Wanneer deze nieuwsbrief bij u op de deurmat of in de brievenbus valt, ligt het jaar 2016 (bijna)
achter ons. Voor de één een goed jaar, een ander kreeg met verdriet te maken.
Als Senioren van Nu Midden-Drenthe kunnen we terugkijken op een goed, maar, voor de
bestuursleden, hectisch jaar.
We maken ons nu op voor het jaar 2017.
Eén van de activiteiten is de ledenvergadering.
Deze wordt gehouden op 15 februari 2017 en we nodigen alle leden uit om deze vergadering bij te
wonen. Onderstaand treft u de agenda in:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening en vaststellen agenda
Ingekomen stukken en mededelingen / stand van zaken
Verslag ledenvergadering van 17-02-2016
Vaststellen Huishoudelijk Reglement
Jaarverslag 2016
Toelichting begroting 2017
Vaststellen contributie voor 2017
Bestuursverkiezing *)
De heren Bergwerf, Hadderingh, Lanting en Wiebing zijn reglementair aftredend.
De heren Bergwerf, Hadderingh en Lanting stellen zich herkiesbaar.
De heer Wiebing is niet herkiesbaar.
9. Rondvraag
10. Sluiting

Rooster van aftreden *):
Aftredend in 2017
Albert Lanting (herkiesbaar)
Bart Wiebing (niet herkiesbaar)
Frans Bergwerf
Job Hadderingh (herkiesbaar)

Aftredend in 2018
Gerda Buiten
Albert Bruins
Mieke Sol

Na afloop van de vergadering zal de heer Siegel een lezing houden met als onderwerp:
"Mijn jeugd in de 2e wereldoorlog in Nederlands Indië en de gevolgen hiervan."
In de nieuwsbrief die u eind januari 2017/begin februari 2017 ontvangt, worden de overige stukken
voor de ledenvergadering opgenomen.
Volgend jaar automatische inning contributie
We bereiden ons voor om met ingang van 2017 de contributie automatisch te innen. Daarvoor is
het nodig dat wij een machtiging van u krijgen. Daarvoor komen we langs. U hoeft verder zelf geen
actie te ondernemen. Voor 2017 nog geen contributie betalen dus.
Uw penningmeester
Afscheid Emko Dolfing
2 december jl. nam Emko Dolfing afscheid als wethouder van de Gemeente Midden-Drenthe. De
afgelopen jaren, konden we een beroep doen op Emko en was hij altijd bereid om voorlichting te
geven. Namens Senioren van Nu Midden-Drenthe zijn Mieke Sol, Job Hadderingh en Gerda Buiten
naar het afscheid geweest. Mieke Sol heeft hem een eenjarig, gratis lidmaatschap aangeboden.
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Geniet u al collectiviteitskorting op uw zorgverzekering?
De verzekeraars hebben hun Zorgpolissen 2017 weer verstuurd. Wellicht heeft u hem nog binnen
handbereik. Pak hem er maar eens bij.
Als Senioren van Nu Midden-Drenthe kunnen we mogelijk iets voor u betekenen. Onze
koepelorganisatie FASv (NBvON) heeft voor u als lid met de verzekeraars een korting voor
collectiviteit afgesproken. Op het schema op de volgende pagina ziet u de verzekeraars waar een
overeenkomst mee is gesloten, welke kortingen er worden gegeven, het betreffende
collectiviteitsnummer dat u moet opgeven en welk telefoonnummer u moet gebruiken.
Wij bemoeien ons niet met de inhoudelijke verzekering. Dat is een persoonlijke zaak. Daar besluit
u zelf (eventueel in samenspraak met familie of kinderen) over. De collectiviteitskorting gaat alleen
maar over een korting op de verzekering. Als u al via een andere organisatie collectiviteitskorting
geniet, staat dat vermeld op de polis. Zo niet, dan kunnen wij zeker iets voor u betekenen.
Wat te doen
- kijk op uw zorgpolis of daar ook collectiviteitskorting op vermeld staat
Zo niet:
- kijk of uw verzekering in de tabel voor komt.
Zo ja,
- kijk dan welke %% korting gegeven wordt. Daar achter staat een telefoonnummer waar u de
korting kunt aanvragen en een nummer dat u moet doorgeven om voor de korting in aanmerking te
komen.
Als u gebruik wilt maken van de collectiviteitskorting handel dan als volgt:
- noteer in de rij achter de naam van uw verzekeraar het nummer van uw polis.
- noteer ook uw sofinummer. Dat kan worden gevraagd. Het Sofi-nummer staat op uw
paspoort/rijbewijs of ID-kaart.
Nu bent u klaar om uw verzekeraar te bellen.
Bel het nummer in het schema in de rij achter uw verzekeraar.
In dezelfde rij staat ook het nummer dat u moet aangeven bij de verzekeraar om voor ons collectief
in aanmerking te komen.
Klaar is het dan, uw collectiviteitskorting is geregeld en u bespaart per persoon (afhankelijk van
verzekeraar en welk pakket of u hebt, 75,- tot soms wel 150 euro per jaar.
Namens het bestuur van Senioren van Nu Midden-Drenthe,
Albert Bruins
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Bijeenkomst met vrijwilligers
14 december was de jaarlijkse bijeenkomst met belastinginvullers,contactpersonen, commissie- en
bestuursleden.
Joke Sanders (Alzheimer Nederland) gaf, aan de hand van een diapresentatie, een korte lezing
over het herkennen van signalen van dementie.

De ochtend is afgesloten met een gezamenlijke stamppotmaaltijd.

PERSONALIA
Nieuwe leden:
Mw. A. Zwiers-Speelman

wijk Westerbork

Verhuizing:
Mw. M. de Roos

van wijk 16 naar Wolvega

Overleden:
Mw. H.H.W. Maat-Cuiper
De heer G. Knegt

wijk 13
wijk 50

Wij wensen de nabestaanden sterkte bij het verwerken van het verlies.
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Bedankje ontvangen van:
Mw. J. de Vries:
Hartelijk bedankt voor de plant die ik voor mijn 80ste verjaardag gekregen heb.
Dhr. en mw. Groen:
Hartelijk dank voor de bloemen en de kaart voor ons 50 jarig huwelijk.
Roelof Maat:
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling tijdens Hennie haar ziekte, en medeleven
na het overlijden van Hennie.
Mw. A.H. Gils-Veldman:
Hartelijk bedankt voor de bloemenbon die ik na mijn opname in het ziekenhuis ontvangen heb.
Lukas en Hilly Hulzebosch:
Hartelijk bedankt voor het bloemstukje dat we voor ons 50-jarig huwelijk ontvangen hebben.

VERSLAGEN VAN ACTIVITEITEN
30 november 2016 klaverjassen en jokeren
Er waren 28 klaverjassers en 9 jokeraars aanwezig.
Klaverjassen
1.
Govert Botter
2.
Marie Botter
3.
Sent Waninge
4.
Mina van Es
5.
Annie Prins
6.
Aaltje Greydanus
7.
Bart Wiebing
8.
Jannes Bruggink
9.
Gezinus van Es
10. Marrie Kleine
Poedel
Willem Klaucke

Punten
4.625
4.396
4.066
3.952
3.912
3.873
3.797
3.651
3.651
3.591

1.
2.
3.
4.

2.318

Jokeren
Jannie Vos
Roelie Klooster
Jantje Poelman
Aaltje Paasman

Punten
258
300
333
349

Poedel
Hennie Oortwijn

515

Het was de laatste kaartmiddag van 2016. Iedereen ging met een prijsje naar huis.
Het was wederom een gezellige middag en de tijd vloog om. Nadat we iedereen prettige
feestdagen gewenst hadden ging men huiswaarts. We hopen iedereen weer te ontvangen op
1 februari 2017.
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GEPLANDE ACTIVITEITEN

Wanneer er niets vermeld staat, zijn de kosten van consumpties voor eigen rekening
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten plaats in
Het Karspelhuis, Karspelstraat 5, 9411 ND Beilen
(wijzigingen voorbehouden)
Datum

Aanvangstijd Omschrijving

18-01-2017:

14:00 uur

Nieuwjaarsbijeenkomst met Dickenik

25-01-2017:

13:30 uur

Bijeenkomst “Wonen nu en later” in Het Beurtschip in Smilde

26-01-2017:

13:30 uur

Als senior in de weer, veilig in het verkeer. Voorlichting door
Autorijschool Alkema. Annie Londohuis Westerbork

01-02-2017:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

15-02-2017:

14:00 uur

Ledenvergadering

01-03-2017:

Voorlichting over ouderen geneeskunde
(plaats nog niet bekend)

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

18-04-2017:

19-04-2017:

Bingo
Voorlichtingsbijeenkomst
(plaats en onderwerp nog niet bekend)

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

02-05-2017:

Dagreis naar Anna Paulowna

9 t/m 13-06-2017

5-daagse reis omgeving Würzburg

18-10-2017:

Voorlichtingsbijeenkomst
(plaats en onderwerp nog niet bekend)

ZO PLEZIERIG MOGELIJK BLIJVEN WONEN NU EN LATER!
Onder deze titel is er een leuke voorlichtingsmiddag in het Beurtschip in Smilde, georganiseerd
door de gezamenlijke ouderenorganisaties PCOB en Senioren van Nu Midden-Drenthe.
25 januari 2017, aanvang 14:00 uur
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Wonen is vooruitzien.
Op de bijeenkomst komt u veel te weten over de mogelijkheden om lang en prettig in uw eigen
huis te blijven wonen, uw huis aan te passen of te verhuizen naar iets anders.
-

Uitleg over de woningen van Actium en hoe zij de toekomst voor ouderen zien en hoe de
woningen er uitzien. Verhuizen of woning aanpassen
Iets over een modelwoning Het Thuushuus in Beilen
Mieke Koot geeft informatie over kleine en grotere, maar niet dure slimme apparaten en
voorzieningen (domotica) die het leven in huis eenvoudig en gemakkelijker maken. Ook
even uitproberen.
Waar kunt u advies en hulp en krijgen, van de ouderen/cliëntadviseurs van Welzijnswerk
Midden-Drenthe en van de WMO ondersteuning m.b.t. woningaanpassing.

Wie zal dat betalen? Wat kost dat?
Vorig jaar was er grote belangstelling voor deze onderwerpen in Westerbork. Nu op verzoek
deze middag in Smilde.
Uiteraard kunnen ook de Beiler en Westerborker leden hier naartoe.
Binnenkort ontvangt u, samen met de Bijblijver, een tijdschrift met de titel Thuisblijver.

Wie zich goed voorbereidt, wordt BETER OUD
Ouderen willen graag zo lang mogelijk eigen boontjes doppen. Of het gaat om wonen,
gezondheidszorg of dagelijkse zaken nu en in de toekomst.
Je kunt beter meepraten als je goed op de hoogte bent van de mogelijkheden.
Senioren van Nu Midden-Drenthe organiseert in 2017 en daarna voorlichtingsbijeenkomsten over
deze onderwerpen.
En aantal data is al bekend :
-1 maart :
Ouderengeneeskunde, wat is nodig om gezond oud te worden en te blijven. Maar ook hoe kun je
goed omgaan met gezondheidsproblemen. Hoe voorkom ik vallen en meer. Dokter verteld en
beantwoord vragen.
-18 april en 18 oktober, programma komt nog.
Heeft u zelf ideeën? Meldt het ons!
De bijeenkomsten worden gespreid over de Gemeente Midden-Drenthe gehouden
We hebben op de agenda nog de onderwerpen:
- Dementie,wat is het en hoe kun je er het best mee omgaan:
Notaris :wie regelt mijn zaken als ik het zelf niet meer kan en wie mag als ik ziek ben
medische beslissingen voor mij nemen?
- Leven met computers als je oud bent en welk gemak kunnen we er van hebben. Tabletzorg
etc.
Reserveer de data.

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.
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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
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. Vroeger waren dit de loketten voor Zorg en Welzijn, tegenwoordig heet het:
“Vraag het Welzijnswerk Midden-Drenthe”.
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.
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.
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Wilt u weten wat Welzijnswerk nog meer voor u kan betekenen? Bezoek onze website:
www.welzijnswerkmd.nl
De Bijblijver:
In januari 2017 verschijnt de volgende 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.

Belangrijke telefoonnummers
Hoe bereik je de politie:
Politie:
0900-8844
Spoed:
112

voor doven en slechthorenden: 0900-1844
voor doven en slechthorenden: 0900-8112
11

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.

Verschijningsdatum volgende Nieuwsbrief
februari 2017
Kopij voor de volgende nieuwsbrief voor 15 januari 2017 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):

□ Ik/wij machtig(en) Senioren van Nu Midden-Drenthe om de verschuldigde contributie
door middel van automatische incasso van mijn/onze rekening af te schrijven.
□ Ik/wij ontvang(en) graag een nota voor de verschuldigde contributie.
handtekening:

handtekening partner:

12

