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V
VAN
DE BESTUURSTAFEL
Ledenvergadering 15-02-2017
Er waren 69 leden aanwezig.
Bij de mededelingen moest de voorzitter helaas melden dat Klaas Klooster, jarenlang actief als
hulp bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting, 14 februari is overleden.
De vergadering vond in een ontspannen sfeer plaats.
Het verslag van de ledenvergadering van 17 februari 2016, het jaarverslag, huishoudelijk
reglement, financieel overzicht 2016 en begroting 2017 zijn vastgesteld.
Op advies van de kascommissie is aan het bestuur decharge verleend.
De heren Bergwerf,
rgwerf, Hadderingh en Lanting zijn, bij acclamatie, voor een periode van twee jaar
herkozen.
In de vacature, ontstaan door het aftreden van dhr. Wiebing, kon (nog) niet worden voorzien.
Na afloop van de vergadering hield dhr. Siegel een indrukwekkende lezing
lezi met als titel: “Mijn jeugd
e
in de 2 wereldoorlog in Nederlands Indië en de gevolgen hiervan”.
Wijziging contactpersoon wijk 55:
Helaas moet mevr. De Boer om gezondheidsredenen stoppen als contactpersoon. Wij bedanken
haar voor haar inzet en wensen haar beterschap.
Dhr. W. Klaucke en mw. J. de Vries, de Stroom 45, nemen haar taak over.

17 maart, feestavond met Peer

Conferencier/ humorist Peer komt deze avond verzorgen afgewisseld met muziek van Coby en
Roelie.
Het wordt lachen geblazen. Dus neem
neem een zakdoek extra mee voor de tranen.
Er mogen geen video-opnames
opnames gemaakt worden, wel foto's.
De entree is gratis met een kop koffie of thee.
U mag een introducé meenemen. De entree voor deze persoon is € 5,Ook is er weer onze traditionele verloting. Een prijsje voor de verloting is welkom.
Graag wel even een belletje wanneer u komt naar:
Fam Doedens tel 522032,, Hennie Veldman tel 524069 of Alie Wiebing tel 592734.
Wij kunnen dan op u rekenen en alvast uw stoel klaarzetten.
U komt toch ook? Wij hebben er zin in.
in
Peer is dialect-humorist
humorist wonend in Hardenberg, maar geboren en getogen in Brabant.
Peer neemt ons mee in het Sallandse-Brabantse
Sallandse
of het ABN (Algemeen
Algemeen Beschaafd Nederlands)
op zijn eigen wijze mee in zijn verhalen over alle dingen van de dag.
Humor van de straat,zonder pretenties.
Hij neemt je mee in zijn schooljongens jaren of als lopend patiënt of als gemeente arbeider of als
dienstplichtig militair.
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Wij zien het voor ons deze avond.
Hij geeft met ziel en zaligheid een kijkje op zijn eigen manier in zijn leven.
Waar:
Aanvang:

Zalencentrum Muller, De Paltz, Beilen
20:00 uur (zaal open 19:00 uur)

De computer:
Het zal mijn tijd wel duren ……… maar,
De computer?, “daar begin ik niet aan, zal mijn tijd wel duren”. Voor iemand van 80+ kan ik mij
daar iets bij voorstellen. De statistieken wijzen uit dat onze gemiddelde levensverwachting steeds
verder oploopt. Vandaag de dag is de gemiddelde levensverwachting ca 83 jaar!!.
Nu koppel ik daaraan de 70-er die zegt: Zal mijn tijd wel duren met die computer. Gemiddeld
gezien zal de 70-er nog 10 jaar (of misschien wel meer) computerontwikkeling meemaken. En die
ontwikkeling gaat hard. Steeds meer gaat digitaal. De blauwe enveloppe van de belastingdienst
zou volledig digitaal. Dat is teruggedraaid, dat was nog een stap te ver. Maar over 5 jaar?
Dat is de belasting, maar wat denkt u van de bank en de ontwikkelingen in de zorg? Medicijnen
bestellen, zorg begeleiding, doktersconsult. We kunnen ons er altijd niet direct een voorstelling van
maken, maar de ontwikkelingen gaan erg snel. En het wacht niet op de ouderen die nog geen
vriend van de computer zijn.
Tot onze verbijstering ook constateren dat de woningcorporaties in ons gebied, (Woonservice en
Actium) telefonisch geen woningzoekenden meer inschrijven. Dat alles via de computer moet. In
onze ogen voor alsnog een stap te ver. En dat voor organisaties die zich voor een deel ook
specifiek richten op ouderenhuisvesting.
Het bestuur van de Senioren van Nu Midden-Drenthe ziet ook dat er diverse instanties zijn die
willen helpen bij de digitale ontwikkeling van ouderen. Te vaak zien we ook dat ze veel te hard van
stapel lopen, of er worden vele varianten gegeven. Het kan zo, maar ook zo en zo. Ouderen haken
dan af omdat de begeleider te snel wil en te veel wil. Valkuil nummer 1.!
Maakt u nog geen gebruik va de computer en vindt u het allemaal nog lastig en ingewikkeld, laat
het ons weten. Wij van Senioren van Nu Midden-Drenthe willen u helpen uw weg te vinden in de
digitale wereld, zowel wat betreft apparaat als gebruik.
Kunnen wij helpen, laat het weten.
Job Hadderingh, tel. 0593-523909
Albert Bruins, tel. 0593-592661
Hebt u het meegemaakt bij u in de buurt?
- de eerste telefoon
- de eerste auto, de eerste trekker
- de eerste melkmachine
- de eerste TV
- enz, enz
Het dorp liep er voor uit. Zoiets bijzonders. Na verloop van tijd wordt het gemeengoed en kunnen
we er niet meer zonder. Zo is het ook met de computer.
Automatische incasso contributie
Met de Nieuwsbrief van begin februari hebben alle leden een formulier ontvangen waarmee een
machtiging kan worden gegeven voor het automatisch innen van de contributie. Heel veel
formulieren zijn al terug. Een enorme opsteker. Ook contactpersonen en andere vrijwilligers die
hebben geholpen bij de distributie en terughalen van de machtigingen enorm bedankt.
Ligt uw machtiging er nog? Dan maar direct sturen of inleveren bij de penningmeester.
Voorwaarde bij gebruik van automatische incasso is het vooraf aangeven wanneer de afschrijving
gaat plaatsvinden. Dat doen wij hierbij.
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Van leden die een machtiging hebben afgegeven voor de automatische incasso wordt de
contributie 2017 van Senioren van Nu Midden-Drenthe
Midden Drenthe rond 20 april van de rekening
afgeschreven.
Kennismakingsbijeenkomsten:
Medicijnen en verkeersveiligheid en tot slot Neutie schiet’n
Nog twee openbare bijeenkomsten organiseert Senioren van Nu Midden-Drenthe
Midden Drenthe in Westerbork ter
kennismaking. Dan maken we in Börk de balans op. We rekenen erop dat er dan, zoals in Beilen,
voldoende leden zijn om ook in Westerbork een “eigen”
“eigen” jaarprogramma op te zetten voor
informatieve en gezellige activiteiten.
De eerste bijeenkomst waarbij een rij-instructeur
rij
de verkeersregels bij puntte, trok ruim 40
belangstellenden. Op 16 maart komt het Instituut voor Verantwoord Geneesmiddelengebr
Geneesmiddelengebruik,
aanvang 14:00 uur, in het Annie Londohuis.
Senioren van Nu Midden-Drenthe
Drenthe sluit de introductiecampagne in Westerbork af met Neutie
schiet’n op Goede Vrijdag. Het gaat om het Senioren-kampioenschap
Senioren kampioenschap van Börk. De activiteit vindt
plaats bij de Westerburcht
ht en begint om 13:30
30 uur. Ook dit is een openbare bijeenkomst.
Ps. Activiteiten van Senioren van Nu Midden-Drenthe- zijn waar ze ook worden gehouden - steeds
voor alle leden toegankelijk.

PERSONALIA
Nieuwe leden:
Mw. C.C.M. van der Poel-Uljee
Dhr. en mw. De Rijk
Mw. M.G. Schrijver
Dhr. en mw. Braam
Dhr. en mw. Everts
Mw. J. van Strien-Koopman
Dhr. W. Booiman
Mw. J.Z. Wessels-Beugel

wijk 85
Westerbork
Westerbork
Westerbork
Westerbork
wijk 52
wijk 16
wijk 85

Overleden:
Dhr. C.M. Brouwer
Dhr. F. Lohuis
Dhr. K. Klooster

wijk 86
Smilde
wijk 82

Wij wensen de nabestaanden sterkte bij het verwerken van het verlies.

Bedankje ontvangen van:
Willem Dolfing:
Hartelijk bedankt voor de bloemenbon
menbon die ik n.a.v. mijn 85ste verjaardag heb ontvangen.
ontvangen
Mw. S. Spijker:
Hartelijk bedankt voor de kaart, die ik voor mijn verjaardag ontvangen heb.
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VERSLAGEN VAN ACTIVITEITEN
Zo plezierig mogelijk wonen, nu en later
Onder deze titel organiseerden de gezamenlijke ouderenverenigingen, PCOB Smilde en Senioren
van Nu Midden-Drenthe, een informatiebijeenkomst voor senioren. Op deze bijeenkomst konden
de aanwezigen kennis vergaren over de mogelijkheden om zo lang en prettig mogelijk in de eigen
woning te blijven wonen, het huis aan te passen of te verhuizen. De leiding was in handen van
Mieke Sol.
Het onderwerp trok woensdag 25 januari jl. ca 50 belangstellenden naar het Beurtschip in Smilde. - Mevr. Gea Veldman, programmaleider bij woningcorporatie Actium, de grootste aanbieder van
woningen in de Smildes, gaf een inkijkje in het sociale woningaanbod en de daarbij te hanteren
voorwaarden. De woningen voor ouderen zijn in trek. De wachttijd kan daardoor wel oplopen tot 2
jaar. Ze adviseerde de senioren met interesse zich tijdig in te schrijven.
- Greet Velsema, cliëntadviseur op de locatie Smilde van Welzijnswerk Midden-Drenthe gaf aan
waarvoor Welzijn – altijd kosteloos – geraadpleegd kan worden. Eigenlijk voor alles. Welzijnswerk
Midden-Drenthe kan in heel veel gevallen helpen de goede onpartijdige keuzes te maken. Het
begint met een vraag. Dus, laat het ons weten, was haar advies.
- Na de pauze was het podium voor mevr. Mieke Koot. Zij is van “Mijn huis op maat”. Met diverse,
soms heel simpele oplossingen, creëert ze op allerlei gebied oplossingen voor een veiliger huis.
Diverse onderwerpen passeerden de revue. Van intelligente rook-en kooldioxidemelders, tot
badkamer inrichting. Verlichting in en om huis, sluitwerk, nachtverlichting, deurspionnen etc. Maar
ook de Whatsapp-groep met buurtpreventie kwam aan de orde. Eigenlijk hebben we veel meer
invloed op de veiligheid dan we denken, was de conclusie van een van de bezoekers. Het is zo
simpel, maar je moet het wel even doen.
Verkeersveiligheid centraal bij senioren
Senioren van Nu Midden-Drenthe hield 26 januari jl. een openbare informatie bijeenkomst voor
senioren die nog actief aan het verkeer deelnemen. Plaats van handeling was het Annie
Londohuis. Marko Alkema, van de gelijknamige rijschool uit Hooghalen, nam de senioren mee in
de praktijk van alle dag. Diverse situaties werden besproken. Na de pauze konden de aanwezigen
hun persoonlijke kennis testen door middel van een quiz.
Met ruim 40 deelnemers scoorde de bijeenkomst boven verwachting. Een mooie opsteker voor de
organiserende lokale commissie die streeft de activiteiten en de seniorenbelangenbehartiging in
Westerbork nieuw leven in te blazen. Voorlopig staan er nog twee (openbare) bijeenkomsten
gepland. Begin maart komt de lokale apotheker en op Goede Vrijdag 14 april volgt het traditionele
“Neutie schieten”.
Klaverjassen en jokeren
1 februari waren 34 enthousiaste deelnemers aanwezig en de uitslag was als volgt:
Klaverjassen
Punten
Jokeren
Punten
1.
Joop Briggeman
4.065
1. Jannie Zoer
245
2.
Govert Botter
3.897
2. Jannie Vos
286
3.
Aaltje Greydanus
3.852
3. Klaasje Mulder
321
4.
Boukje Klaassens
3.770
4. Roelie Beuving
358
5.
Wim Speelman
3.767
5. Lammie Veenstra
368
6.
Jannes Bruggink
3.655
7.
Wemmie Beugel
3.574
8.
Jannie de Vries
3.545
9.
Jan Timmer
3.535
10. Roelie Briggeman
3503
Poedel
Poedel
Marry Kleine
2.666
Jan Beuving
767
De volgende klaverjas- en jokermiddag is 12 april.
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GEPLANDE ACTIVITEITEN
A

Wanneer er niets vermeld staat,
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

01-03-2017:

14:00 uur

Voorlichting over ouderen geneeskunde in Karspelhuis

16-03-2017:

14:00 uur

Annie Londohuis Westerbork:
mevr. van der Kwaak, van Instituut voor Verantwoord
Medicijngebruik, over veilig, doelmatig en betaalbaar
medicijngebruik.
(ook niet-leden zijn welkom)

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:

20:00 uur

Feestavond met Peer, muzikale omlijsting Coby en Roelie
Zalencentrum Muller, de Paltz 7, Beilen (zaal open 19:00 uur)
Entree gratis voor leden; niet leden betalen € 5,-

29-03-2017:

14:00 uur

Bingo
Kosten € 3,- inclusief kopje koffie of thee

11-04-2017:

14:00 uur

Voorlichting door wijkagent K. Molenaar over Ouderen
preventie
Dienstencentrum Smilde

12-04-2017:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

14-04-2017:

14:00 uur

Westerburcht Westerbork
Neutie Schieten (ook niet-leden
leden zijn welkom)

18-04-2017:

13:30 uur

Voorlichtingsbijeenkomst. “”Help, ik val”
Karspelhuis

02-05-2017:

Dagreis naar Anna Paulowna

9 t/m 13-06-2017:

5-daagse reis omgeving Würzburg

01-09-2017:

Seniorendag Havelte

20-09-2017:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

15-10-2017:

14:00 uur

Zondagmiddagconcert met de Oldehovekapel
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18-10-2017:

22-10-2017:

Voorlichtingsbijeenkomst
(plaats en onderwerp nog niet bekend)
13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

Voor de mensen die de opfriscursus verkeersregels van de Senioren van Nu Midden-Drenthe
gemist hebben.
Op 23 maart organiseert de buurt academie een interactieve opfriscursus verkeerregels.
Plaats : de Spil Bovensmilde (sporthal)
Tijd
: 19.30 uur
Kosten : € 2,Iedereen is welkom
Eventuele informatie Joop Kant 0592-412943

Help Ik val!
Een van de meest voorkomende ongevallen en de oorzaak dat ouderen op de eerste hulp
belanden is vallen. De gevolgen kunnen ernstig tot zeer ernstige bedreiging van een zelfstandig
leven zijn!
Er zijn diverse manieren waarop je dit kunt voorkomen.
We worden hier over voorgelicht op 18 april. Half 2 in het Karspelhuis.
Neem deze middag even tijd voor een goede toekomst:
Valpreventie, Voorkomen is beter dan....
We kijken naar oorzaken, maar ook luisteren we naar goede raad. Deze is niet duur.
De bijeenkomst is gratis voor onze leden.

Dagreis naar Anna Paulowna, 2 mei 2017
Vertrekplaats:
Vertrektijd
Bestemming
Retourtijd
Route

Programma
Prijs
inclusief

Beilen
: Stroomdal 08:00 – Eshuis 08:10 uur
: o.a. Anna Paulowna
: 20:30 uur
: Beilen, Oosterwolde, Drachten, Heerenveen, Lemmer, Balk,Stavoren,
Met boot naar Enkhuizen, Wognum, Opmeer, Oude Niedorp, Schagen,
’t Zand, Anna Paulowna,(rondrit langs de mozaïeken), Den Oever,
Afsluitdijk, Bolsward, Sneek, Joure, (diner), Heerenveen, Drachten,
Oosterwolde, Beilen
:10:00 – 11:45 uur Koffie en boottocht naar Enkhuizen
:13:00 – 15:00 uur Rondrit Mozaïeken, bezoek museum en Poldertuin
:17:00 - 19:00 uur diner
: € 60,00 p.p.
: 2 x koffie met appelgebak, rondvaart, koffietafel en 3-gangen diner

Opgave voor deze reis is als volgt:
U maakt € 60,00 p.p. over op rek. NL64RBRB 0928929566 t.n.v. Senioren van Nu MiddenDrenthe met vermelding dagreis 2 mei a.s.
Uw betaling is het bewijs van inschrijving.
Er wordt geen zitting gehouden voor deelname van deze reis.

8

5- dagen Spessart, standplaats Frammersbach, 09 t/m 13 juni 2017
In Midden-Duitsland ligt het prachtige natuurgebied Bayerische Spessart. Een sprookjesachtig
landschap: kastelen, zonovergoten wijngaarden en uitgestrekte bossen. Door dit gebied stroomt de
rivier de Main. Aan weerszijden van de Main groeien de wijnranken op de hellingen. Er liggen
leuke dorpjes en mooie stadjes die een bezoek zeker waard zijn. De zachte hellingen zijn voor een
groot deel met eiken, beuken en naaldbomen begroeid en worden afgewisseld met groene dalen
en kronkelige beekjes. In het natuurpark Spessart gaan traditie en heden hand in hand. De variatie
en schoonheid van het landschap dat in honderden jaren is ontstaan worden behouden en door
duurzaam gebruik verder ontwikkeld. Wij verblijven in het zeer gastvrije ‘Landhotel Spessartruh’ in
Frammersbach. Dit hotel is een uitstekende uitvalsbasis voor uitstapjes in deze schitterende
omgeving.
Dag 1, Heenreis: Vanaf uw opstapplaats rijden we richting de Duitse grens. Uiteraard zullen we
voor we aankomen in het hotel de nodige stops maken. Na kamerindeling zullen we aan tafel gaan
voor het diner.
Dag 2, Würzburg & Volkach: Na het ontbijt toeren we naar Würzburg. Een stad met de mooiste
combinatie van historie, cultuur en wijn. Deze residentie- en universiteitsstad, schilderachtig
gelegen aan weerszijden van de Main, is niet alleen een stad met een levendige sfeer en een
vriendelijke charme. Ook vindt u hier de ‘Alte Mainbrücke’, de oudste brug over de Main. ’s
Middags brengen we door in Volkach, een leuk wijnstadje met een prachtig plein. Een belangrijke
toeristische attractie in Volkach is de kerk van Maria im Weingarten, die voor het eerst werd
genoemd in 1158. Aan het eind van de dag keren we terug naar het hotel.
Dag 3, Bad Orb & Hessenpark: Vandaag gaan we in de ochtend naar Bad Orb. In deze
historische oude binnenstad zijn er café’s en liefdevol gerestaureerde vakwerkhuizen en
historische gebouwen te bewonderen. Tegen het middag uur rijden we verder naar Neu-Anspach
waar we het openluchtmuseum Hessenpark vinden. Hier kunt u de lunchpauze gebruiken en op
eigen gelegenheid de vele bezienswaardigheden en oude ambachten bekijken.
Dag 4, Wertheim & Miltenberg: Op deze vierde dag bezoeken we eerst het Outlet Shopping
Centrum in Wertheim. Onze route gaat vervolgens naar de Altstad Wertheim zelf. Van hieruit gaan
we met een treinjte naar boven alwaar men een schitterend uitzicht heeft op de burcht. Tevens
kunt u hier genieten van een lunch op één van de terrassen. ’s Middags volgen we de Main tot aan
de Altstad Miltenberg. Tegen etenstijd rijden we naar het hotel waar we aan tafel gaan voor het
diner.
Dag 5, Huiswaarts: Wanneer onze koffers weer in de touringcar staan, nemen we afscheid van
het hotel en beginnen we aan onze route langs de Rijn naar Nederland. We zullen onder andere in
het wijnstadje Rüdesheim een tussenstop houden. De middeleeuwse stadskern, evenals
gedeelten van de stadsversterking, bijvoorbeeld de Adlerturm (Adelaarstoren), zijn bewaard
gebleven. Hier vindt men authentieke wijnlokalen in historische vakwerkhuizen. Het hart van de
oude stad van Rüdesheim, een magneet voor de bezoekers uit alle continenten. Zeer beroemd is
de Drosselgasse. Live kapellen spelen onderhoudende muziek, blaasmuziek of dansmuziek van
de late voormiddag tot na middernacht. Rond de 144m lange Drosselgasse vindt men
goedgeluimde mensen bij regionale gerechten, Rüdesheimer wijn en muziek in de wijnlokalen en
tuincafés in de beroemdste steeg van de wereld. We sluiten deze Pinksterreis gezamenlijk af
tijdens het afscheidsdiner in Nederland, alvorens u weer naar uw opstapplaats terug te brengen.
Inclusief: Busreis, 2x koffie met gebak op de heenreis, 4x logies, 4x ontbijt, 3x diner, 1x Frankisch
Buffet, entree Hessenpark, entree treintje, 1x afscheidsdiner en annuleringsverzekering.
Deze 5-daagse reis kost € 390,00 p.p.
Een evt. reisverzekering kost € 11,00
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Belangstellenden kunnen zich opgeven door betaling op rek. NL64RBRB 0928929566 met
vermelding 5 daagse reis. Het bedrag dient voor 1 mei a.s. op de bankrekening
bijgeschreven te zijn.
Voor deze reis wordt dus geen zitting gehouden.
Uw betaling is bewijs van deelname aan deze reis.
Let op: alleen bij voldoende deelnemers zal deze reis doorgang vinden.
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.
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.

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.
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.
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Welzijnswerk Midden-Drenthe
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.
Wilt u weten wat Welzijnswerk nog meer voor u kan betekenen? Bezoek onze website:
www.welzijnswerkmd.nl

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
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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.

Verschijningsdata volgende Nieuwsbrieven in 2017
mei, september en november
Kopij voor de volgende nieuwsbrief voor 15 april 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:
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