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VAN DE BESTUURSTAFEL
Ledenvergadering 14 februari 2018
Op de ledenvergadering waren 38 leden en 3 bestuursleden aanwezig. Maar 3 bestuursleden? Ja
de heren Lanting en Bergwerf moesten wegens ziekte verstek laten gaan en mw. Sol was
verhinderd de vergadering bij te wonen.
wonen
De heer Bruins zat de vergadering voor. Er waren weinig vragen / opmerkingen waardoor
waar
de
agenda in een kort tijdsbestek afgewerkt kon worden.
De vereniging is financieel gezond en in 2018 kan de contributie op het peil van de voorgaande
jaren gehouden worden, resp. € 25,25, voor het eerste lid en € 20,- voor het tweede lid op hetzelfde
adres.
De heer Reinink is bij acclamatie als bestuurlid gekozen en de dames Sol en Buiten en de heer
Bruins zijn bij acclamatie voor een periode van 2 jaar herkozen.
In 2018 wil het bestuur extra aandacht besteden aan de digitale vaardigheden van de leden en
dan met name de groep jonger
er dan 75 jaar.
De heren Kant (contactpersoon voor Smilde) en Maat (lid van de activiteitencommissie Beilen)
hebben hun werkzaamheden beëindigd. Beiden konden de vergadering niet bijwonen en hebben
thuis een bezoekje gehad om hen voor hun inzet te bedanken.
Mevrouw Beugel heeft zich beschikbaar gesteld en is aan de activiteitencommissie Beilen
toegevoegd.
Na afloop van de vergadering en een korte pauze gaf Mariska Petstra een boeiende presentatie
over de Meldkamer Noord-Nederland,
Nederland, ofwel 112.
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Kijk ook eens op onze website
De nieuwsbrief verschijnt 1x per twee maanden. Wij ontvangen regelmatig informatie, die niet in de
nieuwsbrief gepubliceerd kan worden,
worden, omdat het op het moment van verschijnen van de volgende
nieuwsbrief “mosterd na de maaltijd is”.
In
n 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.
Zo vindt u daar o.a. dit bericht:
Zorgen over het nieuwe Karspelhuis
25 januari 2018 De toelichting op het nieuwe Karspelhuis heeft meer vragen en zorg opgeleverd
dan informatie. Op te veel vragen kon (nog) geen duidelijkheid worden gegeven. Duidelijke zorg is
er over de toegankelijkheid, m.n. wat betreft parkeer voorzieningen.. De aanvankelijk
geprojecteerde parkeervoorziening op
op het binnenterrein heeft plaats moeten maken voor groen.
Gevolg is dat de bezoekers van het nieuwe Karspelhuis met werknemers van de Wester Es en
autobezitters van Hofstate, Markehuis en omwonenden moeten concurreren voor een
parkeerplaats in de openbare ruimte rondom het woon-zorgcomplex.
woon zorgcomplex. Senioren van Nu MiddenDrenthe vindt dit een ongewenste bijstelling van het oorspronkelijke plan.

PERSONALIA
Nieuwe leden:
Mw. Glazenburg-Blomsma
Mw. L. Oortwijn-Hermelink

Smilde
Beilen, wijk 03

Verhuizingen:
Mw. C. Heisteeg

Beilen, van wijk 60 naar wijk 50

Overleden:
Dhr. J. ter Steege

Beilen, wijk 30

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

Bedankje ontvangen van:
Mw. H. Prakken-Pomp:
Bedankt voor de mooie kaart en flamingoplant,
fla
die ik heb ontvangen voor mijn 80ste verjaardag.
Mw. A. Zinger-Oosterhof:
Hartelijk bedankt voor de bloemenbon voor mijn 85ste verjaardag.
Dhr. G. Havinga:
Hartelijk bedankt voor het prachtige mandje met hyacinten, dat ik ter gelegenheid van mijn 85ste
verjaardag heb ontvangen.
Mw. Kuipers-Nobbe:
Hierbij wil ik u hartelijk bedanken voor de mooie orchidee die ik mocht ontvangen voor mijn 85ste
verjaardag op19 februari 2018
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VERSLAGEN VAN ACTIVITEITEN
We zijn 2018 gestart met de nieuwjaarsbijeenkomst. 84 leden waren aanwezig en vermaakten
zich, onder het genot
ot van een hapje en drankje, met de anekdotes en liedjes waarmee Hennie
Kuijer ons onderhield. Vooral de “advocaatjes met slagroom” vielen bijzonder in de smaak.

Opfriscursus verkeersborden en regels gehouden op 29 januari 2018.
Deze cursus is gehouden in het Annie Londohuis
Londohuis in Westerbork in samenwerking met de
buurtacademie van Westerbork en werd verzorgd door Dhr.
Dhr Slomp van Veilig Verkeer Nederland.
Er waren 60 belangstellenden
elangstellenden aanwezig.
Met behulp van dia’s moesten er 40 vragen beantwoord worden.
Na de pauze besprak dhr. Slomp de getoonde verkeersborden, situaties en vragen.
Er was één persoon die minder dan 5 vragen goed had. De rest allemaal meer.
Het was een leerzame
eerzame middag, een echte opfrismiddag!
Uitslagen van klaverjassen
n en jokeren op 31 januari 2018
klaverjassen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jaap Oortwijn
Diny Willems
Joop Briggeman
Jenny Speelman
Aaltje Greydanus
Jannes Doedens
Bart Wiebing
Albertha Schaap
Jan Timmer
Mina van Es
Poedel
Sent Waninge

Jokeren
Punten
4.496
4.273
4.073
4.012
3.998
3.923
3.501
3.493
3.474
3.419

1.
2.
3.

Roelie Klooster
Lammie Veenstra
Hillie Bijker

Poedel
Hennie Oortwijn

2.555
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Punten
231
421
447

643

Er waren 28 klaverjassers en 8 jokeraars. Wederom was het een gezellige middag en dat staat bij
ons voorop. Dat hopen we zo te houden.
Informatie bijeenkomst Welzijn, Wonen en Zorg
7 februari 2018 hebben vertegenwoordigers van Woonservice, de dames Katja Oude Velthuis en
Yvonne Stel, toegelicht op welke wijze Woonservice er naar streeft om het welzijn van haar
huurders zo aangenaam mogelijk te maken.
maken
Welke aanpassingen en hulpmiddelen
pmiddelen hierbij kunnen helpen, zodat zij langer in hun huis kunnen
blijven wonen.
Nieuwbouw
ieuwbouw woningen zijn “levensbestendig”. Daarna gaven zij een toelichting op het begrip
“passend toewijzen” een door de overheid ingestelde maatregel.
Gezien de complexheid
heid van deze maatregel kunnen wij hier niet verder op ingaan en verwijzen wij
u naar Woonservice (0593-564600)
564600),, waar ze u op verantwoorde wijze kunnen voorlichten.

Katja Oude Velthuis geeft uitleg over TOOS, hulpmiddelen om de zelfredzaamheid te vergroten.
vergro

Daarna gaf Tanja Tilkema van Welzijnswerk MD ons een kijkje in de wirwar van regels op het
gebied van zorg. Ons advies: neem contact op met Welzijnswerk Midden-Drenthe
Midden Drenthe (088-1651200)
en vraag naar een cliëntadviseur wanneer u er zelf niet uitkomt.
uitkomt De cliëntadviseurs zijn
onafhankelijk en zijn er voor u. Bewaar
Bewaar zowel de Bijblijver als Thuisblijver goed, daarin vindt u veel
informatie. Deze worden gratis bezorgd bij de 60+ers in de gemeente Midden-Drenthe.
Midden

De aanwezigen luisterden aandachtig.

Het is jammer dat niet meer leden de gelegenheid te baat genomen hebben om zich op
verantwoorde wijze te laten voorlichten.
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GEPLANDE ACTIVITEITEN
A

Wanneer er niets
ts 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

07-03-2018:

14:00 uur

12-03-2018:

13-03-2018:

Voorlichting over het Hospice
De vraag: “Wat is en doet een hospice?” wordt beantwoord.
Rijbewijskeuring in ’t Beurtschip in Smilde. Voor inlichtingen
kunt u telefonisch contact opnemen met:
Dhr. G. ten Cate, 0592-413479

14:00 uur

16-03-2018:

Activiteit i.s.m. KBO-PCOB in ‘Beurtschip Smilde.
Giny Achterop
chterop uit Bovensmilde zal informatie geven over een
dementievriendelijke omgeving.
Feestavond in zalencentrum Muller met de Stroatklinkers.
(streektaal).Gratis
Gratis entree voor leden. Introducés betalen € 5,-

19-03-2018:

14:00 uur

Annie Londohuis, Westerbork:
Cursus zelfverdediging, georganiseerd door Buurtacademie
Westerbork.

28-03-2018:

14:00 uur

Bingo

03-04-2018:

14:00 uur

Voorlichtingsbijeenkomst “Veilig op weg met de E-Bike”.
E
Karspelhuis.

11-04-2018:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

24-04-2018:

Dagreis naar het noorden van het land.

03-10-2018:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

17-10-2018:

14:00 uur

Voorlichting door Mw. J. Ruiter-Weijer
Weijer (Boots Apotheek) over
medicijngebruik.
Locatie: Karspelhuis in Beilen.

14-11-2018:

14:00 uur

Film “De Drentse Wildernis” van Henk en Janetta Bos

05-12-2018:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

16-01-2019:

14:00 uur

Nieuwjaarsvisite met Nul&Niks uit Tolbert. Ze zingen in de
streektaal en doen sketches
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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?”

Omgaan met dementie, op 13 maart in Smilde
Het steeds ouder worden en het langer thuis blijven wonen heeft tot gevolg dat we in onze
samenleving steeds vaker in aanraking komen met dementie en zijn gevolgen. Het is belangrijk om
in onze samenleving bewust te zijn welke impact dementie heeft.
Giny Achterop uit Bovensmilde is opgeleid om voorlichting te geven over hoe wij het best met
m
dementie kunnen omgaan. Zij kan de kennis en vaardigheid vergroten over het herkennen, contact
maken en ondersteunen bij dementie. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking
met de PCOB Smilde.
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.
Opgave bij:
Alie Wiebing
tel. 0593-592734;
0593
Fam. Doedens
tel.. 0593-522032;
0593
Hennie Veldman
tel.. 0593-524069.
0593
Wijkagent geeft tips, op 19 maart in Westerbork
De Buurtacademie Westerbork en Senioren van Nu Midden-Drenthe
Midden Drenthe organiseren maandagmiddag
19 maart (14.00 -16.00
16.00 uur) met medewerking van wijkagent Bert Eefting een infomiddag in het
Annie Londohuis.
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In de media is regelmatig aandacht voor babbeltrucs, ongewenst en opdringerig bezoek aan de
deur, telefonische verkoop van allerlei producten, pinpas-trucs
pinpas trucs enzovoort. De vraag is hoe men
zich hiertegen
iertegen het beste kan verweren. Buurtagent Bert Eefting doet dit uit de doeken
De kosten zijn € 1,50 per persoon. (voor koffie/thee).
Veilig op weg met de E-bike,
bike, op 3 april in Beilen (Karspelhuis)
Fiets met trapondersteuning, elektrische fiets, E-bike.
E
Allemaal namen voor hetzelfde. Ideaal voor
ouderen. Door de trapondersteuning is minder kracht op de pedalen nodig en is wind op kop beter
te verwerken. Veel gebruikt door ouderen om langer mobiel te blijven. Prima ontwikkeling.
Maar ….. de fiets is zwaarder
der en over het algemeen wordt er ook harder mee gereden (omdat het
kan). Er gebeuren relatief veel ongelukken/ongelukjes. Aleida Muis is fietscoach en legt uit waar op
we moeten letten als we met een E-bike
E
de weg op gaan
Voorjaarsreis 24 april 2018

Vertrek:
08:00 uur voor de bibliotheek.
08:15 uur bij Stroomdal.
Onze reis gaat via een toeristische route naar de Abrahams mosterdmakerij in Eenrum.
09:30 uur:
Aankomst. We drinken hier koffie/thee met appelgebak.
Daarna gaan we in 2 groepen uiteen. De ene groep krijgt een rondleiding in de
mosterdmakerij en de andere groep gaat naar de kaarsenmakerij van Wilhelmus.
Hier mag je zelf een kaars maken. Er is ook een winkeltje bij.
Daarna gaan we wisselen.
11:45 uur:

Vertrek naar Lauwersoog. Hier is een vrije
vr lunchpauze.
Als je wilt kun je een pas gevangen visje eten of op de kade de boot naar
Schiermonnikoog zien vertrekken.

13:30 uur:

Vertrek naar Bolsward,
Bolsward daar gaan we Sonnema bezoeken.
Hier is onze theepauze en gaan we na uitleg van de makerij, de drankjes
dra
proeven.

16:15 uur:

Vertrek naar Beetsterzwaag
Bee sterzwaag waar we gaan genieten van een 3 gangen diner.

20:00 uur:

Aankomst in Beilen.

Wilt u mee met
et deze reis dan is de prijs 52,50
52,50 euro. Dit bedrag kunt u storten op onze
bankrekening Senioren van Nu Midden-Drenthe
Drenthe NL64 RBRB 0928 9295 66 o.v.v. voorjaarsreis
en de namen van de personen voor wie u betaalt.
Graag betalen voor 1 april 2018.
Pas wanneer u betaald heeft is uw deelname definitief.
Zijn er meer dan 60 aanmeldingen dan komt u op de reservelijst. Met de najaarsreis bent u dan als
eerste aan de beurt.
Alle reizen zijn alleen voor leden.
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Voorlichting medicijngebruik 17 oktober 2018
Mevrouw J. Ruiter-Weijer van Boots van Boots Apotheek zal deze middag voorlichting geven over
medicijngebruik en uw vragen beantwoorden. Heeft u nu al vragen? Geef ze aan ons door. We
kunnen ze dan verzamelen en aan mw. Ruiter doorgeven.
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 voorlichtingsbijeenkomsten over deze onderwerpen.
Heeft u zelf ideeën? Meldt het ons!
De bijeenkomsten worden gespreid over de Gemeente Midden-Drenthe gehouden.

LIEF EN LEED
Wanneer kunt u een attentie verwachten:
Verjaardagen:
Bij 80, 85, 90, 95 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.
Onderstaand de lijst met contactpersonen.
Ons advies:
Bewaar deze nieuwsbrief, zodat u kunt nakijken wie de contactpersonen zijn wanneer u iets
wilt doorgeven.

LIJST CONTACTPERSONEN
Wijk

Straten

Contactpersonen

01

Esweg

Mw. H.A. Veldman-Huisjes

03

Berkenlaan, Brunstingerstraat,
Dingspelstraat, Ericalaan,
Esdoornlaan, Iepenlaan

Dhr. H. Vellinger

Ericalaan 44

Dhr. J. Briggeman

Schapendrift 95

08

Eursingerweg, Schapendrift,
Sportlaan, De Venne

10

Adres
Esweg 83

12

13

16

30

31

35

37

Gentiaan, Kalmoes,
Speenkruid
Dahliastraat, Klaverstraat,
Randweg, Rozenlaan,
Tulpenstraat, Violenstraat, De
Snikke, De Grote Driestraat,
Gr. Drift, Havenstraat,
Verlengde Havenstraat
De Hultinge, Fazantlaan,
Gruttolaan, Kievitlaan,
Lijsterlaan, Patrijslaan,
Reigerlaan, Zwaluwlaan

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

Dhr. J. Hadderingh

Kalmoes 57

Mw. A. Beuving

Violenstraat 14

Dhr. J. Briggeman

Gruttolaan 7

Dhr. L. de Weerd

Hofstraat 17-5

Mw. J.H. Kootstra-Padding

Ettenstraat 113

Mw. G. Smit-Smeenge

Raadhuisstraat 3-4

Mw. De Boer-IJpma

Acacialaan 25

49

Wijk Nagtegael

Dhr. F. Bergwerf

Brandnetellaan 10

50

Stroomdal (Torenlaan oneven)

Dhr. en mw. Speelman

Torenlaan 83

52

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

Dhr. Js. Bruggink

Hijkerweg 8

53

Klatering

Dhr. A. Wiebing

Asserweg 12, Hooghalen

54

De Paltz, De Perk, Kerkstraat,
Kruisstraat, Julianastraat

Mw. R. Nijmeijer

De Perk 1 D

Dhr. Klaucke / Mw. De Vries

De Stroom 45

55

De Vonderkampen, ’t Spiek,
De Leek, De Made, De
Stroom, Domcapittel
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60

62

80

Hijkerweg, Asserweg, Tilkamp,
Papenkamp, Eursing,
Plattenkamp, Ronskamp
Botterkamp, Breekamp, De
Ronge, Nijland,
Scheuningskamp,
ningskamp, Veldakker,
Noordveen
Oosterstraat, Holthe, Lieving,
Makkum

Mw. W. Visser

Hijkerweg 14

Dhr. J. Boer

De Ronge 34

Dhr. J. Eising

Oosterstraat 4 A

83

Bernhardstede, Brinkstraat,
zorgafdeling, Westeres, Linth.
Homanweg

Dhr. J. Beugel

Pr. Bernhardstraat 7-D
7

84

Hooghalen en omgeving

Dhr. W. Tol

Hoofdstraat 15

85

Smalbroek, Ter Horst

Dhr. L. Hulzebosch

Smalbroek 12

86

Wijster en omgeving

Mw. G.N. Kamman-Duinkerken

Phoenixstraat 32

88

Hijken

Mw. H. Schuring-Scheeroren

Meerweg 26

S

Smilde

Dhr. W. Harders

Molenwijk 8, Smilde

W

Westerbork

Dhr. en mw. Doudeijns

Groenkampen 17

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
ges
van
de gemeente.
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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

GEMEENTERAADSVERKIEZING
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!

GEKLEURD GRIJS
Culturele instellingen in Drenthe hebben in de actiemaand Gekleurd Grijs een divers aanbod aan
activiteiten. Zo kunnen senioren kennismaken met acteren, verschillende rondleidingen krijgen,
een spannende film bekijken in de seniorenbioscoop en samen met hun familie meedoen aan
workshops. Op 20 april vindt het Gekleurd Grijs Festival plaats in woonwijkcentrum Holdert in
Emmen. Het complete aanbod kunt u vinden op de website www.gekleurdgrijs.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

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

www.politie.nl
www.politie.nl/onderwerpen
www.meldmisdaadanoniem.nl
www.slachtofferhulp.nl

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

Huisartsenpost

0900-1120112

Icare uitleenpunt Medipoint
0593-540220 (op werkdagen van 16:00 -18:00
18:00 uur)
Het uitleenpunt is gevestigd Nassaukade 4, Beilen en elke werkdag geopend van 16:00-18:00
16:00
uur
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Gemeente Midden-Drenthe

0593-539222

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
met of zonder afspraak terecht kan
in de Gemeentewinkel tijdens de openstelling van het gemeentehuis.
g

SLUITINGSDATUM KOPIJ
Verschijningsdata Nieuwsbrieven 2018
mei, september en november
Kopij voor de volgende nieuwsbrief voor 15 april 2018 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.
Uiteraard is het ook mogelijk het formulier via e-mail
e
te versturen naar:
seniorenvannu-middendrenthe@kpnmail.nl
middendrenthe@kpnmail.nl
Aanmelden via onze website is ook mogelijk:
mogelijk
www.seniorenvannumiddendrenthe.nl

15

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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