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BESTUUR
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Mw. A. Wiebing
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Dhr. J. Kant (Smilde)
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Mw. L. Doedens
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Dhr. J. Doedens
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Mw. M. Kleine-Rozenveld
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Dhr. J. Doudeijns (W’bork)
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Dhr. A. Bruins
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Dhr. F. Bergwerf

06-55344191

Mw. G. Buiten

0593
0593-525192

Secretariaats- en
redactieadres:
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Dhr. B. Wiebing
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0593-592734
0593-331972

Verspreiding
Nieuwsbrief:
Dhr. W. Speelman
Dhr. J. Kant (Smilde)
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V
VAN
DE BESTUURSTAFEL

Van onze belangenbehartigers:
Verpleegzorg thuis
Wij lezen in een publicatie dat de thuiszorgorganisaties massaal een patiëntenstop hebben
ingesteld omdat hun met de zorgverzekeraars overeengekomen budgetten aan het opraken zijn.
Thuiszorgaanbieders doen
oen dat in stilte omdat zij contractueel verplicht zijn patiënten aan te nemen
die thuis verpleegzorg nodig hebben!
Het weigeren van patiënten kan leiden tot volle ziekenhuisbedden omdat patiënten niet naar huis
kunnen omdat daarvoor verpleegzorg thuis nodig
nodig is. Door het langer thuis blijven wonen van
patiënten stijgt uiteraard de vraag naar thuiszorg. Daar zullen de zorgverzekeraars (en de
landelijke overheid die de landelijke budgetten vaststelt!) rekening mee moeten houden. Het zullen
dikwijls ouderen zijn
jn die dit overkomt!
De Patiënten Federatie Nederland zoekt dit verder uit. Wij wachten af.
Gemeenten maken het verschil in koopkracht
Op Prinsjesdag blijven de lokale lasten buiten beeld, terwijl juist die sinds de decentralisaties zo
van belang zijn voor
or de koopkrachtplaatjes. Seniorenorganisaties KBO-PCOB,
KBO PCOB, FASv, KNVG,
NOOM en NVOG lieten het onderzoeken. Wat blijkt? De verschillen tussen gemeenten lopen op
tot honderden euro’s per jaar. De seniorenorganisaties willen dat het nieuwe kabinet en
gemeenten een bindend convenant afsluiten over lagere eigen betalingen. Ze roepen alle
gemeenten op om de lokale goede voorbeelden te volgen, zoals o.a.
o a. het helemaal afschaffen van
eigen betalingen.

Gepensioneerden willen meepraten over vernieuwd pensioenstelsel.
De beide koepels van gepensioneerden NVOG en KNVG dringen er bij de regeringspartijen en het
nieuwe kabinet gezamenlijk op aan de vertegenwoordigers van de gepensioneerden en de
jongerenorganisaties nauw te betrekken bij de overgang naar een
een vernieuwd pensioenstelsel.
Met het afsluiten van brede maatschappelijke akkoorden op het gebied van pensioen, eventueel
ook zorg en wonen, kan het kabinet, dat gebaseerd is op de kleinste mogelijke meerderheid in de
Tweede Kamer, zijn draagvlak in de samenleving vergroten. Het uitsluiten van de
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vertegenwoordigers van de direct betrokkenen bij de mega-pensioenoperatie zal zeker niet leiden
tot het gewenste draagvlak.
Reorganisatie brievenbussen PostNL
Het aanbod van poststukken in de brievenbussen wordt door PostNL gemeten. O.a. onder invloed
van de digitalisering (mail /app) loopt het aantal aangeboden poststukken drastisch terug. PostNL
heeft daarom een reorganisatie van brievenbussen voorgesteld. Het plan is ter inzage
aangeboden. Senioren van Nu Midden-Drenthe heeft de plannen voor Midden-Drenthe
geanalyseerd. In het kort komt het er op neer dat bijna de helft van de oranje postbussen verdwijnt.
Die ontwikkeling kunnen we niet keren. Wat betreft de Smildes, Beilen en Westerbork hebben we
een werkgroepje gevraagd de plannen lokaal te beoordelen. Mn. in woonwijken met relatief veel
ouderen hebben onze aandacht. Internet is daar nog niet zo breed gebruikelijk en daarmee de
postbus belangrijker.
SeniorWeb, senioren hulp voor de computer
SeniorWeb is sinds 1996 actief met als doel de digitale wereld begrijpelijk te maken, zodat zoveel
mogelijk ouderen het gemak en plezier van computer en internet kunnen ervaren. Senoirweb is
een landelijke vereniging met 150.000 leden, 425 cursuslocatie en 3.050 vrijwilligers.
Begrijpelijke informatie:
Of u nu uw digitale vaardigheden wilt ontwikkelen, op zoek bent naar praktische oplossingen of
naar achtergrondinformatie:
SeniorWeb helpt u verder.
Interesse? Kijk eens op: https://www.seniorweb.nl

Vele handen maken licht werk
Help helpen en het is nog leuk ook!
Elke vereniging draait op vrijwilligers. Leden of soms ook niet-leden, die zich beschikbaar stellen
voor een permanente rol of een voor een tijdelijke klus. Het spreekwoord dat vele handen licht
werk maken, gaat hierbij zeker op. Bent u die 60-plusser, of kent u 60-plussers die het leuk zouden
vinden binnen onze vereniging een rol op zich te nemen, laat het weten.
Vandaar onderstaande oproep voor bepaalde vrijwilligers taken:
- lid van het bestuur. Bart Wiebing is formeel reeds afgetreden, maar functioneert nog zolang
door tot er een opvolger is.
- reiscommissie. Aanvulling voor huidige commissie die de reizen (voorjaarsreis, herfstreis of evt.
andere) organiseert. Bij voorkeur leden uit Smilde en/of Westerbork.
- lokale commissie Beilen, Smilde of Westerbork. Aanvulling van de huidige commissie voor
het organiseren lokale activiteiten. (bijvoorbeeld kaarten, sjoelen, rummikub, fietstocht etc). Het
gaat om ca 3 bijeenkomsten in eigen omgeving. Daarnaast kan medewerking worden gevraagd
van de commissie voor lokaal te organiseren voorlichtingsbijeenkomsten samen met het bestuur.
Het gaat om ca 2 per jaar. Lokale commissies zijn vrij het bestuur voorstellen te doen over
onderwerpen of andersoortige bijeenkomsten. We streven daarmee per locatie (Beilen, Smilde en
Westerbork) minimaal 5 bijeenkomsten te kunnen organiseren.
De structuur voor activiteiten binnen Senioren van Nu Midden-Drenthe kan er dan als volgt uit zien:
Centraal:
- ledenvergadering (bestuur)
- nieuwjaarsbijeenkomst (bestuur + hulp van lokale commissies)
- feestavond (bestuur + hulp van lokale commissies)
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- zondagmiddagconcert (bestuur + hulp van lokale commissies)
- reizen (bestuur + reiscommissie)
- belastinginvulhulp
stinginvulhulp (bestuur + invulhulpen)
- rijbewijskeuringen (bestuur + Jacob Beugel voor Westerbork en Beilen en Geert ten Cate voor
Smilde)
Decentraal:
- recreatieve activiteiten (lokale commissie)
(kaarten, sjoelen, rummikub, fietstocht(en) etc)
- voorlichtende
ichtende activiteiten (bestuur en lokale commissie)
Kent u mensen die nog geen lid zijn maar wel interesse hebben in bepaalde commissiecommissie
activiteiten. Geen probleem lid worden kan natuurlijk altijd.

PERSONALIA
Nieuwe leden:
Mw. M. Oldenbeuving-Jonker
Mw. G. Brugging
Dhr. B. Eising
Mw. B. Eising-v. Assen
Dhr. J. Grootjans
Mw. G. Grootjans-Eefting
Mw. P. Ottervanger
Dhr. J. Keine
Mw. S.W. Speelman-Breuker

Beilen, wijk 52
Beilen, wijk 83
Beilen, wijk 03
Beilen, wijk 03
Beilen, wijk 31
Beilen, wijk 31
Beilen, wijk 50
Beilen, wijk 53
Beilen, wijk 60

Verhuizingen:
Mw. J. Poelman-Stevens
Mw. M. Geerts-Oortwijn
Mw. M. van der Velden
Mw. F. de Vries

Beilen, van wijk 01 naar wijk 30
Beilen, van wijk 88 naar wijk 35
Beilen, van wijk 60 tijdelijk naar Schoonloo
Sc
Bovensmilde, verhuist per 01-12--2017 naar Assen

Overleden:
Mw. R. Rutgers-Schuring

Beilen, wijk 16

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

Bedankje ontvangen van:
Mw. M. van der Linden:
Hartelijk bedankt voor de bloemenbon die ik voor mijn 80ste verjaardag gekregen heb.
Bert en Louise de Waal:
Hartelijke dank voor de mooie bloemen die wij ontvingen voor ons 60 jarig huwelijk.
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Mw. T. Blaauw-van Bruggen:
Hartelijk dank voor de prachtige plant waarmee ik werd verrast bij thuiskomst uit het ziekenhuis.
Dhr. Geert ten Cate:
Hartelijk dank voor het bezoek en het herfstboeket voor mijn 85ste geboortedag op 09-10- 2017.
Jan en Jannie Tjassens:
Hierbij wil ik u, mede namens mijn man, hartelijk bedanken voor de kaart en bloemen voor zijn
80ste verjaardag.

VERSLAGEN VAN ACTIVITEITEN
Klaverjassen en jokeren, 20 september
Aanwezig waren 17 klaverjassers en 12 jokeraars.
Klaverjassen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jokeren

Sent Waninge
Jenny Speelman
Roelie Briggeman
Joop Briggeman
Jan Timmer
Egbert Veenstra

Punten
4357
4093
4027
3866
3726
3629

Poedel
Hendrik Vierhoven

2737

1.
2.
3.
4.
5.

Hennie Oortwijn
Klaasje Mulder
Griet Beugel
Jantje Poelman
Jannie Vos

Poedel
Gré Pereboom

Punten
289
365
381
401
442

917

De volgende klaverjas- en jokermiddag is woensdag 22 november.
Alweer de laatste van dit jaar en we hopen dan ook op een goede opkomst. Tot dan!
Fietstocht 27 september 2017
We moesten ’s morgens om 10:00 uur verzamelen bij de Drenthehal. In totaal deden 16 personen,
allen op een elektrische fiets, mee.
Jannes Bruggink en Jannes Kleine hadden de route uitgezet en fungeerden tevens als
verkeersregelaars.
Van de Drenthehal gingen we richting Brunsting, door het Brunstingerveld naar Oranje. Bij café
“Oranjestein” was de eerste stop en hebben we koffie gedronken met daarbij appelgebak of
kersenvlaai. Vandaar gingen we over de brug naar het Diependal, via het fietspad langs de
schaapskudde met de herder naar Laaghalen. Bij de Streek zijn we de weg overgestoken en daar
achterlangs naar de Boermarkeweg via het fietspad langs de snelweg naar Hooghalen naar café
“Boszicht” waar we om 12:15 uur aankwamen en opgewacht werden door onze penningmeester,
de heer Albert Bruins, die een groepsfoto maakte.
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In het café hebben we de middagmaaltijd, patat met frikadel of kroket en een versnapering,
versnapering
genuttigd.
Daarna gingen we richting Graswijk en halverwege de Provinciale weg overgestoken naar het
Paradijs, zo noemen ze dat gebied, door het heideveld en de bossen naar de weg van Oosthalen
en deze overgestoken naar het Oranjekanaal en verder naar Klatering
Klatering naar het “Mummelhuus”,
waar het eindpunt van onze tocht was.
Hier hebben we lekker buiten gezeten in de zon. We kregen een pakje drinken met een blokje
kaas en een zout koekje.
De totale afstand van onze fietstocht was ongeveer ± 36½ km.
De fietstocht
ocht is goed verlopen. ’s Ochtends een frisse start, maar ’s middags scheen de zon.
Om ± 15:15 uur keerde iedereen huiswaarts. We hebben een fijne dag gehad.
J. de Boer.
15 oktober
Mooi concert van de Oldehovekapel

In zaal Muller trok de Oldehovekapel (Leeuwarden) 80 belangstellenden, liefhebbers van
Böhmische en Egerländer volksmuziek. Met romantische walsen en zwierige polka's werden
instrumentale nummers afgewisseld met meeslepende
meeslepende zangnummers door het zangerspaar
zangers
Durk
en Annelies. Zij verzorgden ook de presentatie.
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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

08-11-2017:

14:00 uur

Voorlichting over veilig rijden op een E-bike.
bike.
Annie Londohuis in Westerbork.

22-11-2017:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren (Karspelhuis)

17-01-2018:

14:00 uur

Nieuwjaarsvisite m.m.v. Hennie Kuijer

31-01-2018:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

07-02-2018:

14:00 uur

Voorlichting over veranderingen in de zorg

14-02-2018:

14:00 uur

Ledenvergadering
Na afloop zal Mariska Petstra ons iet vertellen over haar werk
bij oproepdienst 112

07-03-2018:

14:00 uur

Voorlichting over het Hospice

12-03-2018:

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

13-03-2018:

Activiteit i.s.m. KBO-PCOB in Smilde

16-03-2018:

Feestavond in zalencentrum Muller

28-03-2018:

14:00 uur

Bingo

11-04-2018:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

Mooi initiatief in Westerbork
In Westerbork gaan we wat betreft voorlichtingsactiviteiten samen werken met de Buurtacademie.
Vorig jaar reden we elkaar in de wielen door (onwetend) in dezelfde week, in dezelfde locatie over
verkeersveiligheid een bijeenkomst te houden. Dit heeft geleid tot een gesprek waarin is
geconstateerd dat wij niet concurrerend zijn en
en prima samen voorlichtingsbijeenkomsten kunnen
houden. Het eerste gezamenlijke initiatief staat gepland op 8 november a.s.
Veilig op weg met de E-bike
Senioren van Nu Midden-Drenthe
Drenthe organiseert op 8 november samen met de Buurtacademie
Westerbork een openbare bijeenkomst over de het gebruik van de E-bike.
E bike. Aanleiding is het
verontrustende bericht onlangs in de media over het relatief grote aantal ongelukken
ongelukke met E-bikes.
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Vanuit het project “Samen richting Nul verkeersslachtoffers!” van de provincie, vertelt Aleida Muis
over het op veilige wijze gebruiken van de E-bike.
E bike. Er wordt ook aandacht besteed aan de juiste
afstelling.
Daarnaast demonstreert Eising Tweewielers een aantal E-bikes
E bikes uit het assortiment 2018. Hij kan
vanzelfsprekend ook toelichting geven op de nieuwste technieken.
Het betreft een openbare bijeenkomst.
De bijeenkomst wordt gehouden in het Annie Londohuis en begint om 14:00
00 uur.

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
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
Midden Drenthe gehouden
We hebben op de agenda nog de onderwerpen:
onder
- 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.
bloemenbon
Tussenliggende
de jaren een verjaardagskaart.
Bij onderstaande situaties moet de contactpersoon
conta
wel op de hoogte zijn en daar hebben
wij uw hulp bij nodig. Wanneer u op de hoogte
hoog 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
ijksjubilea een bloemetje
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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.
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.
Hospice, wat is dat eigenlijk.
Op 7 maart wordt hierover verteld door een medewerker van Het Hospice in Assen.
In een volgende Nieuwsbrief hierover meer.

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.
Sinds 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. U kunt de
Cliëntadviseur ondersteuning vragen bij het doen van een aanvraag voor WMO hulp van de
gemeente (zoals huishoudelijke hulp of woningaanpassing of dergelijke).
Of bij een aanvraag voor verzorging thuis of in een verpleeghuis.
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.
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Repaircafé Beilen:
Van september t/m juni kunt u hiervoor iedere 2e zaterdag van de maand van 10:00-13:00
10:00
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,
Walstraat Bovensmilde
Repaircafé Westerbork:
Iedere derde
rde 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
www.politie.nl
www.politie.nl/onderwerpen
www.meldmisdaadanoniem.nl
www.slachtofferhulp.nl

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

0800-7000
0900-0101
0101 2,8 cent p/m, starttarief 9,51 cent.

Sluitingsdatum kopij
Verschijningsdata Nieuwsbrieven 2018
januari, februari, maart, mei, september en november
Kopij voor de volgende nieuwsbrief voor 15 december 2017 inleveren op het adres:
Asserstraat 5C, 9411 LH BEILEN
Per e-mail
mail kan ook:
ook seniorenvannu-middendrenthe@kpnmail.nl
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.
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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:

Onze voorkeur gaat uit naar automatische incasso. Dit is voor u gemakkelijk en het
bespaart kosten.
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