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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. F. Bergwerf ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ tel. 06-55344191
……………….: Mw. W.C. Sol…………………………………………………………tel. 0593-523585
0593
………………..: Dhr. J. Hadderingh.……………………………… ………………….tel. 0593-523909
0593

COMMISSIELEDEN
Mw. A. Wiebing

0593
0593-592734

Dhr. J. Hadderingh

0593-523909

Mw. H. Veldman-Huisjes

0593
0593-524069

Dhr. J. Kant (Smilde)

0592-412943

Mw. L. Doedens

0593
0593-522032

Dhr. J. Doedens

0593-522032

Mw. M. Kleine-Rozenveld

0593
0593-523025

Dhr. J. Doudeijns (W’bork)

0593-331972

Dhr. A. Bruins

0593
0593-592661

Dhr. F. Bergwerf

06-55344191

Mw. G. Buiten

0593
0593-525192

Secretariaats- en
redactieadres:
Bankrekening:

Asserstraat 5 C

REDACTIE:

NL64RBRB
0928929566

RIJBEWIJSKEURING:
Dhr. J. Beugel
Dhr. G. ten Cate

9411 LH BEILEN

Belasting invulhulpen:
0593-525980
0593
0592
0592-413479

Dhr. K. Groen
Dhr. W. Snel
Dhr. B. Muntinga
Dhr. J. Kant
Dhr. J. Pit
Dhr. G. Reinink

0593-527011
0592-414335
0592-413688
0592-412943
0593-332467
06-15907771

0593-525126
0593
0592
0592-412414

Dhr. B. Wiebing
Dhr. J. Doudeijns (W’bork)

0593-592734
0593-331972

Verspreiding
Nieuwsbrief:
Dhr. W. Speelman
Dhr. W. Harders (Smilde)
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UITNODIGING EN AGENDA LEDENVERGADERING
Uitnodiging:
Het bestuur nodigt u uit voor de ledenvergadering, die 14 februari 2018 in Het Karspelhuis
gehouden wordt.
Aanvang: 14:00 uur
Wij hopen dat veel leden van de gelegenheid gebruik maken om zich te laten informeren.

Agenda ledenvergadering SvN MD d.d. 14-02-2018
14
1.
2.
3.
4.

Opening en vaststellen agenda
Ingekomen stukken en mededelingen / stand van zaken
Verslag ledenvergadering van 15-02-2017
15
Jaarverslag 2017
Toelichting resultaten 2017 door penningmeester
Verslag kascommissie
Benoeming één nieuw lid kascommissie.
5. Toelichting begroting 2018
6. Vaststellen contributie voor 2018
7. Bestuursverkiezing *)
De dames Sol en Buiten en dhr. Bruins zijn reglementair aftredend.
aftredend. Allen zijn herkiesbaar.
Dhr. Wiebing is 15 februari 2017 afgetreden. Dhr. G. Reinink heeft zich bereid getoond om
een functie in het bestuur te bekleden. Het bestuur draagt dhr. Reinink voor benoeming
voor.
8. Presentatie website
9. Rondvraag
10. Sluiting
*) Rooster van aftreden:
Tegenkandidaten kunnen zich t/m 28 januari 2018 aanmelden bij het secretariaat.
Aftredend in 2018
Gerda Buiten
Albert Bruins
Mieke Sol

Aftredend 2019
Albert Lanting
Frans Bergwerf
Job Hadderingh

Na afloop van de vergadering zal Mariska Peters vertellen over haar werk bij oproepdienst 112
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VERSLAG LEDENVERGADERING 15-02-2017
Aanwezig:
Bestuursleden:
Albert Lanting, Albert Bruins, Bart Wiebing, Job Hadderingh, Mieke Sol, Frans
Bergwerf en Gerda Buiten
Aantal leden: 62
Afwezig met kennisgeving:
Mw. S. Tuinstra, echtpaar Van Baer en echtpaar Roerink.

1. Opening en vaststellen agenda
Dhr. Lanting, voorzitter, heet allen welkom op deze jaarvergadering.
De agenda wordt met enkele aanvullingen vastgesteld.
Vorig jaar is door de ledenvergadering besloten aan te sluiten bij een landelijk verband.
Besloten aan te sluiten bij NVOG, Nederlandse Vereniging van Organisaties Van
Gepensioneerden, waarbij veel organisaties, waaronder KBO-PCOB en vele
pensioenfondsen, aangesloten zijn.
NVOG behartigt de belangen op nationaal gebied en voert gesprekken met ministerie enz.
NVOG stuurt elke week een digitale nieuwsbrief, die ook door leden ontvangen kan
worden.
Er zijn inmiddels landelijk zo’n 75 onafhankelijke verenigingen, die zich geclusterd hebben
in de FASv, Federatie van Algemene Seniorenverenigingen. SvN MD is ook lid van deze
federatie. Hierdoor is de afdracht aan NVOG aanzienlijk lager.
Belangenbehartiging gebeurt zowel landelijk als via de gemeente. WMO-raad is een
belangrijke gesprekspartner voor de gemeente. In de WMO-raad zitten twee leden, die de
belangen van senioren behartigen. Mieke Sol is één van hen.
Ook SvN MD behartigt belangen, denk hierbij aan rijbewijskeuring, hulp bij invullen van het
formulier voor de inkomstenbelasting.
De ontspanningsactiviteiten en voorlichtingsbijeenkomsten behoren ook tot de taken van
SvN MD.
In Smilde zijn 3 bijeenkomsten geweest. Het lijkt erop dat de samenwerking met PCOB
beter geworden is.
In Westerbork komt het nu ook van de grond. Er is één bijeenkomst geweest en er staan
nog twee in de planning.
We hopen dat er in de toekomst meer mensen zich lokaal willen inzetten.
2. Ingekomen stukken en mededelingen / stand van zaken
Mw. Tuinstra, echtpaar Roerink en echtpaar Van Baer zijn verhinderd de vergadering bij te
wonen.
Helaas moet de voorzitter meedelen dat dhr. Klooster, jarenlang belastinginvuller, 14
februari is overleden.
Mw. Sol geeft nog een toelichting op de voorlichtingsbijeenkomsten.
1 maart komt mw. Betty Meyboom naar Beilen om over gezondheid te spreken.
16 maart is een bijeenkomst in Westerbork waar over verstandig medicijn gesproken wordt.
Alle bijeenkomsten die door SvN MD georganiseerd worden, zijn toegankelijk voor alle
leden.
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3. Verslag ledenvergadering van 17-02-2016
Dhr. Beugel vraagt hoe vaak bestuursleden herkozen kunnen worden. Hiervoor is geen
maximum aantal keren vastgesteld.
Wat betekent de cursus 80 in 30. De cursus is voor mensen die in 2030 80 jaar oud zijn.
Op de opmerking van dhr. Beugel dat er in het verleden wel met PCOB samengewerkt
werd, antwoordt de voorzitter dat ANBO landelijk geen samenwerking wil.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Vaststellen Huishoudelijk Reglement
Het HR wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Jaarverslag 2016
Dhr. Snel merkt op, dat het aantal leden in Smilde (op 31 december 2016) 53 was.
Het jaarverslag wordt vastgesteld.
Toelichting resultaten 2016 door Albert Bruins, penningmeester.
Dit gebeurt aan de hand van een presentatie.
We zijn met een lege kas gestart. In het verslag is de maand december 2015 ook
opgenomen.
De uitleg is duidelijk en er zijn geen er zijn geen vragen.
Verslag kascommissie
Dhr. Snel doet namens de kascommissieverslag. De boekhouding zag er goed en
overzichtelijk uit.
Op advies van de kascommissie verleent de vergadering het bestuur decharge.
Benoeming één nieuw lid kascommissie.
Dhr. De Waal is aftredend.
Dhr. Wiebing stelt zich beschikbaar en wordt benoemd.
De commissie bestaat in 2017 derhalve uit de heren Snel en Wiebing.
6. Toelichting begroting 2017.
Ook dit gebeurt aan de hand van een diapresentatie.
Het is duidelijk en levert geen vragen op, zodat de begroting vastgesteld wordt.
7. Vaststellen contributie voor 2017
Door het vaststellen van de begroting bedraagt de contributie voor het 1e lid op een adres €
25,- en voor het 2e lid € 20,- per jaar.
8. Bestuursverkiezing *)
De heren Bergwerf, Hadderingh, Lanting zijn reglementair aftredend en stellen zich
herkiesbaar.
Dhr. Wiebing is aftredend en niet herkiesbaar.
De heren Bergwerf, Hadderingh en Lanting worden bij acclamatie herbenoemd.
Er is (nog) geen vervanger gevonden, zodat er een vacature ontstaat door het aftreden van
dhr. Wiebing.
In een bestuursvergadering zal op passende wijze afscheid genomen van dhr. Wiebing, die
nog wel actief blijft voor SvN MD.
9. Rondvraag
Mw. Boelen vraagt waar de feestavond is. Het is op dezelfde avond als de bijeenkomst van
Vrienden van RTV Drenthe. De feestavond is in zaal Muller. Het is jammer dat deze twee
activiteiten op dezelfde datum vallen.
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Dhr. Maat vraagt of het mogelijk is, dat er ook niet-leden meegaan op een reis. Dit vergroot
de kans dat een reis niet geannuleerd behoeft te worden.
Dit zal in het bestuur besproken worden.
Op de vraag of het zo is dat SvN MD gefuseerd is, antwoordt de voorzitter dat dit niet het
geval is. SvN MD is lid geworden van NVOG en FASv
Dhr. Wiebing heeft 10 jaar in het bestuur gezeten, hij deelt mee, dat hij het met plezier
gedaan heeft. Hij blijft nog actief en wenst de vereniging een goede toekomst.
Dhr. Dekker van Langer Thuus zou een toelichting geven, maar is nog niet gearriveerd,
waarschijnlijk komt hij tegen het eind van de bijeenkomst en krijgt dan de gelegenheid zijn
zegje te doen.
10. Sluiting
Dhr. Lanting dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng.
Nadat hij er opgewezen heeft dat dhr. Siegel nog een presentatie zal verzorgen, sluit hij de
vergadering.
Beilen, 20 februari 2017

Gerda Buiten

JAARVERSLAG 2017
Algemeen:
1 januari 2017 was het aantal leden 361
In 2017 zijn 13 leden overleden, konden we 46 nieuwe leden begroeten en is het lidmaatschap van
13 leden, door verhuizing naar elders en om gezondheidsredenen, beëindigd. Op 31 december
2017 was het ledenaantal 381.
Bestuur:
Op 1 januari 2017 bestond het bestuur uit:
Albert Lanting
- voorzitter
Gerda Buiten
- secretaris
Albert Bruins
- penningmeester
Frans Bergwerf
- vicevoorzitter
Mieke Sol
- lid met aandachtsgebied WMO
Job Hadderingh
- lid
Bart Wiebing
- lid coördinatie verspreiding Nieuwsbrief
Tijdens de ledenvergadering van 15 februari 2017 heeft dhr. Wiebing afscheid genomen als
bestuurslid. Hij verzorgt nog wel de coördinatie voor de verspreiding van de Nieuwsbrief. In de
ontstane vacature kon niet worden voorzien.
Sinds 15 februari 2017 bestaat het bestuur uit:
Albert Lanting
- voorzitter
Gerda Buiten
- secretaris
Albert Bruins
- penningmeester
Frans Bergwerf
- vicevoorzitter
Mieke Sol
- lid met aandachtsgebied WMO
Job Hadderingh
- lid
Het bestuur heeft in 2017 8x vergaderd, waarbij veel onderwerpen behandeld zijn.
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Lidmaatschappen:
Senioren van Nu Midden-Drenthe is lid van:
VOSD (Vereniging Overleg Seniorenverenigingen Drenthe);
FASv (Federatie van Algemene Seniorenverenigingen);
NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden)
Vrijwilligers:
Naast bestuursleden, waren de volgende leden actief in de activiteitencommissies:
Luchien Doedens
Jannes Doedens
Marrie Kleine-Rozenveld
Roelof Maat
Hennie Veldman-Huisjes
Alie Wiebing
De coördinatie van rijbewijskeuren wordt verzorgd door dhr. J. Beugel (Beilen) en dhr. G. ten Cate
(Smilde)
Belasting invulhulpen:
We kunnen een beroep doen op 6 leden die onze leden behulpzaam zijn bij het invullen van de
belastingaangifte.
Als gevolg van het overlijden van dhr. Klooster moesten we dit jaar externe hulp inroepen.
29 leden zetten zich in voor het bezorgen van de nieuwsbrief
Overleg:
Er zijn veel activiteiten georganiseerd en bestuursleden hebben vergaderingen van o.a. VOSD,
WMO-raad, FASv,voorlichtingsbijeenkomst van Gemeente Midden-Drenthe.
Er is overleg geweest met PCOB en Welzijnswerk Midden-Drenthe.
Eveneens zijn er gesprekken geweest met leden in Westerbork en het lijkt er op, dat ook hier een
activiteitencommissie van de grond komt.
Belangenbehartiging:
Senioren van Nu Midden-Drenthe, vormt samen met andere ouderenorganisaties in de gemeente,
de OSO. Samenwerkende Ouderenorganisaties.
Wij zijn daarin vertegenwoordigd door Mieke Sol.
Agelopen jaar is het WMObeleid van de gemeente door ons gevolgd en hebben we meegedacht
voor verbetering:
- Voorshands zijn de bezuinigingen op huishoudelijke zorg teruggebracht;
- We hebben samen met het Gehandicaptenplatform onder de aandacht gebracht, dat steeds meer
via digitale weg is gaan werken waar velen (nog) niet thuis zijn op de computer.
Alle organisaties die met wonen, zorg en welzijn te maken hebben en de gemeente, is gevraagd
informatie en voorlichting te blijven geven op papier, persoonlijk en via bijeenkomsten.
Dit geldt ook voor aanmeldingen voor bv een woning.
Woonservice heeft aangegeven dat persoonlijk contact mogelijk is en blijft.
- We hebben via WMOraad de Woonvisienota van de gemeente van commentaar voorzien.
- Er moet meer aandacht komen voor mensen die tussen wal en schip vallen als het gaat om wel
of niet kunnen huren of kopen van een leeftijdsgeschikte woning. Langer thuis wonen moet voor
iedereen mogelijk zijn.
Dit en meer houdt onze aandacht.
N.a.v. diverse vragen over huisvesting en hedendaagse welzijns- en zorgmogelijkheden aan huis
is wordt hieraan op de bijeenkomst op 7 februari 2018 in het Karspelhuis aandacht besteed.
Landelijk worden de belangen, mede namens ons, behartigd door de NVOG.
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Nieuwsvoorziening:
De nieuwsvoorziening vindt plaats door het uitgeven van de nieuwsbrief, die 6 x verschenen is en
de website. Helaas wordt de website nog weinig door onze leden bezocht.
Activiteiten:
Onderstaand een overzicht van de activiteiten in 2017. Uitgebreide verslagen zijn in de
nieuwsbrieven gepubliceerd.
Datum

Omschrijving

18-01-2017:

Nieuwjaarsbijeenkomst met Dickenik
De bijeenkomst is door 60 leden bezocht.

25-01-2017:

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

26-01-2017:

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

01-02-2017:

Klaverjassen en jokeren

15-02-2017:

Ledenvergadering: 9 leden waren aanwezig. De heren
Bergwerf, Hadderingh en Lanting zijn bij acclamatie herkozen.
In de ontstane vacature na het aftreden van de heer Wiebing
kon niet worden voorzien.

01-03-2017:

Voorlichting over ouderen geneeskunde in Karspelhuis in
Beilen.

08-03-2017:

Mw. Sol, dhr. Bruins en mw. Buiten woonden de extra
ledenvergadering VOSD bij.

13-03-2017:

Rijbewijskeuring in ’t Beurtschip in Smilde.

16-03-2017:

Voorlichting over medicijngebruik in relatie tot deelname aan
het verkeer in Annie Londohuis in Westerbork

17-03-2017:

Feestavond met Peer, muzikale omlijsting Coby en Roelie

29-03-2017:

Bingo

12-04-2017:

Klaverjassen en jokeren

14-04-2017:

Open kampioenschap Neutie Schieten Westerbork

18-04-2017:

Voorlichtingsbijeenkomst “Valpreventie” in Karspelhuis

02-05-2017:

Dagreis naar Anna Paulowna

16-05-2017:

De heren Lanting, Bergwerf, Wiebing en mw. Buiten hebben
Senioren van Nu Midden-Drenthe vertegenwoordigd op de
afscheidsbijeenkomst voor Bill van Baer.
Dhr. Van Baer heeft zich jarenlang ingezet, zowel lokaal als
provinciaal, voor de belangen van senioren en was
ambassadeur van Senioren van Nu Midden-Drenthe.
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03-06-2017:

Overleg met commissieleden over de organisatie van
activiteiten

22-08-2017:

Rijbewijskeuring in Smilde

11-09-2017:

Bijeenkomst in ’t Beurtschip in Smilde. Voorlichting
levenstestament
venstestament door notaris Engelen.

12-09-2017:

Klaverjassen en jokeren

10-10-2017:

Zondagmiddagconcert met Oldehovekapel

15-10-2017:

Voorlichtingsbijeenkomst over levenstestament door notaris
Varenkamp en Alzheimer Nederland in Karspelhuis

18-10-2017:

De dames Sol en Buiten en de heren Bruins en Lanting waren
aanwezig bij de ledenvergadering van VOSD

01-11-2017:

Voorlichting i.s.m. Buurtacademie Westerbork “veilig op de EE
bike” in Annie Londohuis Westerbork

08-11-2017:

Klaverjassen en jokeren

13-12-2017:

Vrijwilligersbijeenkomst.
Het is inmiddels traditie dat in december de vrijwilligers, als
blijk van waardering, uitgenodigd worden voor een
bijeenkomst. Ze worden bijgepraat over de ontwikkelingen en
kunnen genieten van een stamppotbuffet.
stamppotbu
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Wijziging contactpersoon:
Voor de straten Gentiaan, Kalmoes en Speenkruid, hebben we een nieuwe wijk aangemaakt met
het nummer 12.
Contactpersoon voor deze wijk is dhr. J. Hadderingh, Kalmoes 57.
De contactpersoon van wijk 31, mw. Kootstra, is verhuisd naar Ettenstraat 113.
i.v.m. hiermee, zijn de leden in de Ettenstraat van wijk 52 aan wijk 31 toegevoegd.
Kijk ook eens op onze website
De nieuwsbrief verschijnt 1x per twee maanden. Wij ontvangen regelmatig informatie, die niet in de
nieuwsbrief gepubliceerd wordt, omdat het op het moment van verschijnen van de volgende
nieuwsbrief “mosterd na de maaltijd is”.
In die gevallen plaatsen wij een berichtje op onze website. Dus: heeft u een internet aansluiting,
kijk dan regelmatig op www.seniorenvannumiddendrenthe.nl dan hoeft u niets te missen.

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:
- 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.

PERSONALIA
Nieuwe leden:
Mevrouw A. Wieldraaijer-Blomsma en
De Heer C. Wieldraaijer
Mevrouw A.J. Snoeijing-Marissen
De heer G. Tietema en
Mevrouw F. Tietema-Adema
Verhuizingen:
De heer J. Beuving en
Mevrouw R. Beuving-Jonker
De heer R. Oosting en
Mevrouw J. Oosting-Westerhuis
Mevrouw M. van der Velden

Smilde
Westerbork
Smilde
van Hooghalen (wijk 84) naar Wijster (wijk 86)
Beilen, van wijk 80 naar wijk 52
van Schoonloo terug naar Beilen, wijk 49
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Bedankje ontvangen van:
Dhr. H. Bron:
Hartelijk bedankt voor het bloemetje voor mijn 80ste verjaardag.

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

29-01-2018:

14:00 uur

Annie Londo buurthuis, Westerbork
Opfriscursus verkeersregels in samenwerking met
buurtacademie Westerbork.
Kosten € 1,50 p.p. voor koffie/thee.

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 iets vertellen over haar werk
bij oproepdienst 112

07-03-2018:

14:00 uur

Voorlichting over het Hospice
De vraag: “Wat is en doet een hospice?” wordt beantwoord.

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 met de Stroatklinkers.
(streektaal).Gratis
Gratis entree voor leden. Introducés betalen € 5,-

28-03-2018:

14:00 uur

Bingo

11-04-2018:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

24-04-2018:

Dagreis, meer info in volgende nieuwsbrief
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Feestavond 16 maart 2018
Onze feestavond wordt verzorgd door “de Stroatklinkers” uit Harkstede.
Het is een groep van 5 personen. Ze spelen countrycountry en bluegrassmuziek en zingen in de
streektaal.

De Stroatklinkers

Ze traden o.a. op in het Trosprogramma “Verrassend Nederland” en in “het Oelebred” te Dalen.
De mensen die ze gezien hebben zijn lovend!
Deze avond betalen
en leden geen entree. Introducés
Introducés zijn toegestaan maar betalen 5,00 euro.
Zoals gewoonlijk houden we een verloting.
Een prijsje is welkom.

Voorjaarsreis
Onze voorjaarsreis is gepland op 24 april en gaat naar het noorden van het land.
la
Schrijf deze datum alvast in uw agenda.
i.v.m. ziekte bij Blok Tours zijn de definitieve afspraken nog niet gemaakt.
In de volgende nieuwsbrief meer hierover.

Wie zich goed voorbereidt,, wordt BETER OUD
Ouderen willen graag zo lang mogelijk eigen boontjes
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
voorlichtingsbijeenkomste 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:
- 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.
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LIEF EN LEED
Wanneer kunt u een attentie
tentie 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
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:
ijksjubilea een bloemetje
50-, 60- en 70-jarige huwelijksjubilea

BELANGENBEHARTIGING
ELANGENBEHARTIGING 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
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.
“Wat is en doet een hospice?”
Wonen, welzijn en zorg: vooruitzien
Hoe ingewikkeld is het? Welke ontwikkelingen zijn er in de zorg ?

Op de bijeenkomst,7 februari 2018, 14:00 uur in Het Karspelhuis, worden bovenstaande
onderwerpen toegelicht. Het is belangrijk dat mensen goed voorgelicht en voorbereid zijn op dat
waar we mee te maken kunnen krijgen in de toekomst. Men kan dan als het nodig
nod is beter zelf
keuzes maken.
Aanwezigen kunnen hun vragen stellen en er worden presentaties gegeven vanuit Woonservice,
Welzijnswerk Midden-Drenthe
Drenthe en het aandachtsgebied ouderen in de WMOraad.
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Veel ouderen hebben vragen over huurhuizen en woningaanpassing en TOOS is aanwezig. TOOS
is een domoticahuisje, waar te zien is hoe eenvoudige hulpmiddelen het dagelijks leven
gemakkelijker kunnen maken. Goedkoop en bereikbaar voor iedereen.
Ook wordt iets verteld over de ervaringen in het Langer Thuushuus, een aangepaste huurwoning
die in Beilen te bezoeken is geweest. Langer thuis wonen staat centraal en huisvesting is daarbij
van groot belang.
Tevens is thuis wonen met hulp van familie, mantelzorg en hulp van huishoudelijk tot verpleging
(soms) mogelijk.
Wat kunnen welzijnswerk en de cliëntadviseur/ouderenadviseur betekenen, want je kunt niet alles
zelf weten.
Senioren van nu, gaan goed voorbereid de toekomst tegemoet.

WELZJNSWERK 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

GEMEENTERAADSVERLIEZING
21 maart 2018 heeft u de gelegenheid uw stem uit te brengen voor de verkiezing van de
gemeenteraad.
Heb jij een vraag voor een Politieke Partij? Kom naar de Bibliotheken in Midden-Drenthe en lever
jouw vraag in. Ontvang antwoord tijdens de verkiezingsmarkt op 5 maart in Bibliotheek
Westerbork, 8 maart in Bibliotheek Smilde & 10 maart in Bibliotheek Beilen!

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 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
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.

Gemeente Midden-Drenthe
0593-53922
Voor vragen of maken van een afspraak dient u bovenstaand nummer te bellen.
De producten waarvoor u een afspraak kunt maken zijn producten zoals: een rijbewijs, paspoort,
identiteitskaart, maar ook vragen over de Wmo, vragen over gemeentelijke belastingen en zaken
rondom bouwen en wonen. Producten waarvoor men nu ook al met of zonder afspraak terecht kan
tijdens de openstelling van het gemeentehuis in de Gemeentewinkel
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SLUITINGSDATUM KOPIJ
Verschijningsdata Nieuwsbrieven 2018
maart, mei, september en november
Kopij voor de volgende nieuwsbrief voor 15 februari 2018 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.
Ingangsdatum machtiging: _____________________________
handtekening:

handtekening partner:

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