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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 ........ ........ ........ ........ ........ ........ Beilen ....... tel. 06-55344191
……………….: Mw. W.C. Sol ... ........ ........ ........ ........ ........ ........ Beilen ....... tel. 0593-523585
………………..: Dhr. J. Hadderingh .... ........ ........ ........ ........ ........ Beilen ....... tel. 0593-523909
... ........ ........ : Dhr. G. Reinink. ........ ........ ........ ........ ........ ........ Zwiggelte .. tel. 06-15907771

COMMISSIELEDEN
Mw. A. Wiebing

0593-592734

Dhr. J. Hadderingh

0593-523909

Mw. H. Veldman-Huisjes

0593-524069

Smilde vacant

Mw. L. Doedens

0593-522032

Dhr. J. Doedens

0593-522032

Mw. M. Kleine-Rozenveld

0593-523025

Dhr. J. Doudeijns (W’bork)

0593-331972

Mw. G. Beugel-Raatjes

0593-524683

Dhr. F. Bergwerf

06-55344191

REDACTIE:
Dhr. A. Bruins

0593-592661

Mw. G. Buiten

0593-525192

Secretariaats- en
redactieadres:
Bankrekening:

Asserstraat 5 C
NL64RBRB
0928929566

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

9411 LH BEILEN

BELASTING INVULHULP:
0593-525980
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

06-11010316
0592-412424

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

0593-592734
0593-331972

Verspreiding
Nieuwsbrief:
Dhr. J. Eising
Dhr. W. Harders (Smilde)
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Contributie 2018 (automatische incasso)
351 leden van onze vereniging hebben een incassomachtiging afgegeven voor het innen van de
contributie. De contributie via de automatische incasso wordt omstreeks 12 september
afgeschreven. Mocht u, om welke reden dan ook, bezwaar hebben tegen de afschrijving, dan kunt
u dat bij uw bank kenbaar maken, die stort het geld dan terug.
De leden die niet deelnemen aan de automatische incasso hebben nagenoeg allen al betaald.

De AVG, (algemene verordening gegevensbescherming) is Europees, maar raakt ons ook
Per 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat
betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Dat
geldt voor bedrijven, verenigingen en stichtingen. Ieder die gegevens van personen vastlegt moet
aantonen aan deze wet te voldoen.
Door deze AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de
verwerking van hun gegevens.
Dus ook Senioren van Nu Midden-Drenthe heeft met deze verordening te maken:
1. Wij hebben in het vervolg toestemming van u nodig om uw persoonsgegevens te hebben
en te gebruiken. Wij moeten kunnen bewijzen dat wij hiervoor toestemming van u hebben
gekregen.
2. We moeten iemand aanstellen die over alle persoonsgegevens beschikt en deze gegevens
beschermt. (dat zal onze secretaris zijn)
3. Ook moeten we aangeven met welk doel we over deze persoonsgegevens willen
beschikken.
Om onze vereniging goed te kunnen besturen, gebruiken we de volgende persoonsgegevens:
1. Voornaam (of letters), naam, adres, postcode en woonplaats.
2. Geboortedatum.
3. Telefoonnummer (ook 06 – nummers).
4. Eventueel uw e-mail adres.
Deze gegevens worden geregistreerd bij onze secretaris, die ze zal beschermen en niet zal
doorgeven aan derden (mensen die verder niets met onze vereniging hebben uit te staan)
Alleen vrijwilligers (voor het verspreiden van de Nieuwsbrief), de mensen die de belastingaangiften
verzorgen, de penningmeester, en de mensen die het Lief en Leed-beleid uitvoeren, kunnen over
deze gegevens of een gedeelte daarvan, beschikken op momenten dat ze echt nodig zijn.
De geboortedatum zal worden gebruikt voor uitvoering van het Lief-en Leed beleid.
Voor promotie doeleinden (website en/of Nieuwsbrief of persberichten) zullen zoals gebruikelijk
foto’s worden gemaakt. Leden die problemen hebben met het “in beeld” komen zullen dat bij de
betreffende activiteit melding van moeten maken.
Foto’s, gemaakt in het verleden en nu nog online op de website, zullen we onmiddellijk verwijderen
als het betreffende lid daar om vraagt.

Bezorging nieuwsbrief bij contactpersonen.
De heer W. Speelman bezorgde in Beilen de nieuwsbrieven bij de contactpersonen. Helaas moet
hij deze werkzaamheden om gezondheidsredenen beëindigen. Wij danken de heer Speelman voor
zijn inzet de afgelopen jaren.
De heer J. Eising is bereid gevonden deze taak over te nemen.
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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, 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.

Adres nieuwe ontmoetingscentrum Welzijnswerk Midden-Drenthe in Beilen
Zoals bekend, nemen we afscheid van het vertrouwde Karspelhuis.
Vanaf september 2018 worden de activiteiten voortgezet in het nieuwe ontmoetingscentrum, dat
gevestigd is op het adres:
Hofstraat 19, 9411 LA BEILEN

Entree ontmoetingscentrum Hofstraat 19

Onze eerste ledenbijeenkomst is op 19 september, met een interessant onderwerp, maar ook een
mooie gelegenheid om met het nieuwe ontmoetingscentrum kennis te maken.

Wandelen met Geert
Onze bestuursleden zijn niet alleen bezig met besturen, maar ook op sportief gebied, staan zij hun
mannetje.
Zo deed bijvoorbeeld Geert Reinink dit jaar voor de 15e keer, succesvol, mee aan de Nijmeegse
Vierdaagse.
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PERSONALIA
Verhuizingen:
Mw. J. Bruggink

van Beilen (wijk 50) naar Smilde

Overleden:
Mw. P.J. Baljeu
Mw. A.L. Havinga-de Haan
Mw. M. van der Linden-Treur
Mw. M.P. de Boer-Darwinkel
Dhr. L.J. Miedema
Mw. E. Uneken-Walles
Dhr. E. Huizing

Smilde
Beilen (wijk 52)
Beilen (wijk 50)
Beilen (wijk 55)
Beilen (wijk 52)
Beilen (wijk 60)
Beilen (wijk 83)

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

Bedankje ontvangen van:
Mw. G. Grootjans-Eefting:
Hartelijk dank voor de bloemenbon en kaart ter gelegenheid van mijn 80ste verjaardag.
Koosje en Theo Gerard:
Wij waren zeer verrast met de prachtige bos bloemen voor ons 50-jarig huwelijk.
Onze hartelijke dank hiervoor.
Mw. J. Jansen-Stoker:
Hartelijk bedankt voor de bloemenbon en kaart die ik voor mijn 90ste verjaardag gekregen heb.
De heer en mevrouw Van Dooren:
Hartelijk bedankt voor de prachtige plant die wij van u ontvingen voor ons 50-jarig huwelijk.
Dhr. G.M. Struik:
Hartelijk bedankt voor de bloemen en felicitatiekaart, die ik voor mijn 85ste verjaardag mocht
ontvangen.

Cursus Klik & Tik
Tegenwoordig gaat bijna alles via de computer en het internet. Inschrijven voor een woning,
toeslagen aanvragen, rijbewijs of paspoort verlengen, het lukt bijna niet meer zonder de computer.
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Voor veel mensen is dit erg lastig. Daarom bieden de bibliotheken in Midden-Drenthe de
computercursus Klik & Tik aan. Deze cursus is bedoeld voor mensen die graag meer willen doen
met de computer, maar niet weten hoe het werkt. Je leert in deze cursus stap voor stap typen, emailen en gebruik te maken van het internet.
Tijdens de cursus werk je in je eigen tempo onder begeleiding van een docent. Je kunt daarnaast
ook thuis (of in de bibliotheek) oefenen. De cursus bestaat uit vijf lessen van twee uur en wordt in
kleine groepjes gegeven. Deelname is gratis en je hoeft geen lid van de bibliotheek te zijn.
Onze bestuursleden Job Hadderingh en Geert Reinink behoren tot de docenten.
Doet u de kenismaking met de computer liever in eigen omgeving? Als er minimaal 4 leden
(samen) interesse hebben dan kunnen Job en Geert ook naar u toekomen. U hoeft dan nog niet
zelf over een computer te beschikken.

VERSLAGEN VAN ACTIVITEITEN
24 april 2018. De leden van de Senioren van Nu wisten al lang waar Abraham de mosterd haalt,
maar sinds de voorjaarsreis van 24 april jl. weten ze nu ook hoe de mosterd wordt gemaakt. In
Eenrum werd een bezoek gebracht aan Abrahams mosterdmakerij en een kaarsenmakerij.

Zelf ook even aan de slag.

De middagpauze was in Lauwersoog (natuurlijk met "zeevruchten").
Daarna ging het door de binnenlanden van Friesland naar Bolsward om te zien hoe Sonnema per
dag 10.000 liter Berenburg produceert. Een beetje proeven kon natuurlijk ook.

Het diner werd genuttigd in Beetsterzwaag. De reis werd zoals gebruikelijk verzorgd door BlokTours.
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GEPLANDE ACTIVITEITEN

Wanneer er niets vermeld staat, zijn de kosten van de consumpties voor eigen rekening
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten plaats in het ontmoetingscentrum, Hofstraat 19,
9411 LA Beilen
(wijzigingen voorbehouden)
Datum

Aanvangstijd Omschrijving

07-09-2018:

10:00 uur

Fietstocht, vertrek vanaf de Drenthe-Hal.
Rijbewijskeuring in’t Beurtschip in Smilde. Inlichtingen:
Dhr. G. ten Cate, 0592-413479

10-09-2018:

19-09-2018:

14:00 uur

Voorlichting door Gemeente Midden-Drenthe, Rabobank en
Woonservice over o.a. financieringsmogelijkheden om woning
aan te passen.
Ontmoetingscentrum, Hofstraat 19, Beilen

03-10-2018:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

09-10-2018:

14:00 uur

Bijeenkomst i.s.m. PCOB Smilde in het Beurtschip.
Gezond ouder worden, wat kun je er zelf aan doen.

10-10-2018:
08:15 uur
08:30 uur

Herfstreis naar de Veluwe
Vertrek bibliotheek
Vertrek Stroomdal

17-10-2018:

14:00 uur

Voorlichting door Mw. J. Ruiter-Weijer (Boots Apotheek) over
medicijngebruik.
Locatie: Ontmoetingscentrum Welzijnswerk Midden-Drenthe in
Beilen.

21-10-2018:

14:00 uur

Zondagmiddagconcert met blaaskapel Vinocanka met zang
van Annelies, Rita en Durk.

01-11-2018:

18:00 uur

Gezamenlijk etentje in Eetpark, Domoweg, Beilen

14-11-2018:

14:00 uur

Film “Wildernis in Drenthe” 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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Wandelen in Westerbork
Vanaf 3 september kan er door leden van Senioren van Nu Midden-Drenthe (en niet-leden) in
Westerbork wekelijks worden gewandeld. Vertrek is om 10:00 uur vanaf het Kruumtenhoes. De
afstand is 5 a 6 km o.l.v. Helmien en Geert Reinink. Na afloop is er koffie.

FIETSTOCHT OP VRIJDAG 7 SEPTEMBER.
LET OP: GEWIJZIGDE DATUM!!!
De start is om 10:00 uur bij de Drenthe hal.
We laten ons verrassen door Jannes Kleine en Jannes Bruggink die de tocht voor ons gaan
uitzetten.
Wel weten we dat die ongeveer 35 à 40 km lang zal zijn.
De koffie onderweg is voor eigen rekening.
Ze proberen er weer een tocht van te maken over fietspaden en wegen waar nog lang niet
iedereen geweest is.
Opgave bij Job Hadderingh tel: 0593-523909 of Alie Wiebing tel: 0593-592734

Senioren van Nu signaleert deze problematiek ook in Midden-Drenthe. Ouderen willen wel langer
blijven wonen (met aanpassingen), doorstromen naar kleiner of gaan huren, maar in de praktijk is
het vaak de regelgeving die het onmogelijk maakt. Zo gaat het levensloopbestendig maken (langer
in je huis kunnen blijven wonen) gepaard met aanzienlijke kosten. Daar hoort ook flankerend
beleid bij zoals middelen uit je eigen woning vrij maken. Die is er nu (nog) onvoldoende.
Dat moet en kan anders. Daarom heeft uw bestuur dit onderwerp per brief aanhangig gemaakt bij
de NVOG (de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden, onze
belangenbehartiger bij de politiek in Den Haag).
De woningmarkt is helaas volkomen scheef gegroeid, er zijn veel te weinig huurhuizen in de
sociale huursector en in de middenklasse vrije sector, een probleem voor ouderen die uit hun te
grote huis zouden willen verhuizen naar een huis gelijkvloers of appartement.
Daarbij komt dat bijna 30% van de huurders in de klasse middeninkomens geen maandelijkse huur
van > € 710 kunnen betalen. Woningcorporaties moeten door Europese regelgeving 90% van hun
woningen verhuren aan mensen die minder inkomen hebben dan € 33.614 per jaar.
Alleenstaanden en gescheiden mensen zijn hier ook een schrijnend voorbeeld van, vaak is het
inkomen hoog genoeg om een huis te kopen maar krijgen ze geen hypotheek omdat ze niet in het
‘standaard plaatje’ vallen, terwijl huren in de vrije sector te duur is.
De NVOG laat weten dat de regering van mening is dat de uitvoering van de ideeën bij de
ouderen zelf, de woningbouwverenigingen en de gemeenten ligt, maar heeft daar voor wel € 180
miljoen voor uitgetrokken voor de komende 3 jaar om dit proces te begeleiden!!! De gemeenten
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zijn daar nog onvoldoende mee bezig om de steeds grotere vraag van de ouderen voor
huisvesting en zorg te beantwoorden.
Wel zijn de woningbouwprogramma’s nu stijgende, maar lang niet voldoende. Men onderschrijft
dat het scheef wonen en het feit dat de huren erg hoog zijn, ook voor middeninkomens, tot
problemen leidt voor vele ouderen. Landelijk is hier ook veel over te doen geweest, maar
oplossingen zijn er niet voldoende. En hoewel de rente laag is het voor ouderen zeer moeilijk is
om een hypotheek te krijgen als men anders wil gaan wonen. Dat ligt vooral aan de banken die het
risico niet aandurven.
Op 19 september (aanvang 14:00 uur in het “ontmoetingscentrum van Welzijnswerk
Midden-Drenthe, Hofstraat 19, Beilen”) organiseert Senioren van Nu een bijeenkomst over dit
onderwerp met betrokken lokale instellingen/deskundigen.
De gemeente Midden-Drenthe is actief aan de slag gegaan met nieuwe mogelijkheden voor
ouderen, de zogenaamde “verzilverlening”. Dit geeft ouderen met een koopwoning de mogelijkheid
om tegen een lage rente een aflossingsvrije lening te sluiten voor het levensloop bestendig maken
van de woning. Een vertegenwoordiger van de gemeente zal dit toelichten.
Een deskundige van de Rabobank vertelt over hoe de bank hypotheken voor ouderen geeft. Er is
meer mogelijk dan je denkt. Kan ik overwaarde op mijn huis benutten om bv te verbouwen of om
mijn inkomen aan te vullen?
Een vertegenwoordiger van Woonservice geeft uitleg over wie wel en niet in aanmerking komt voor
een aangepaste woning, hoe je een huis kunt huren als je uit een koophuis komt en geeft
antwoord op de vraag hoe je in een aanleunwoning komt en hoe lang je moet wachten enz.
Genoeg mogelijkheden dus om u 19 september deskundig te laten voorlichten.

9 oktober 2018 bijeenkomst Gezond oud worden en zijn.
Ja dat willen we allemaal.
En we kunnen daar zelf veel aan doen, dat is het goede nieuws.
Op 9 oktober organiseert Senioren van Nu Midden-Drenthe een gezamenlijke bijeenkomst met
PCOB Smilde een voorlichtingsbijeenkomst in het Beurtschip. Aanvang 14:00 uur.
Roelie Mulder gezondheidscoach van Welzijnswerk zal ons meenemen in de mogelijkheden die er
zijn om ziekten te voorkomen en fit te blijven, om gezond te eten. En het toch leuk en lekker te
houden.
Wist u dat er steeds meer ouderen getroffen worden door diabetes en dat anders eten heel veel
kan doen om dit uit te stellen of zelfs te voorkomen?
Roelie vertelt leuke weetjes en deelt heel boeiend haar kennis met u.
Wie wil het niet…gezonder oud zijn?
Op naar het Beurtschip dus

NAJAARSREIS OP 10 OKTOBER.
Vertrek

: 08.15 uur bij de bibliotheek
: 08.30 uur bij Stroomdal.

Route:

Beilen, Hoogeveen, De Wijk, Hattem, 't Harde, Harderwijk. Hier is onze koffie top.
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Inclusief:

We vervolgen de reis via Tonsel, Ermelo, Voorthuizen naar Terschuur. We
bezoeken hier een museum van oude ambachten en speelgoed. {volgens een
andere senioren vereniging heel mooi}.
Van ongeveer 13.15 uur tot 14.45 uur gaan we dineren in Hoenderloo.
We gaan verder via Heerde, Wapenveld naar Hattem. Hier is onze theepauze
met bezoek aan het bakkerijmuseum, 1x thee/koffie met een krakeling.
Om 17.00 uur stappen we in de bus en zal de chauffeur ons weer naar Beilen
brengen.
2x koffie met appelgebak, entree museum, 3 gangen diner, bakkerijmuseum,
1x koffie/thee met een krakeling.

Dit alles voor de prijs van 56,00 euro.
Wilt u mee met deze reis, dan graag het verschuldigde bedrag overmaken voor 1 oktober 2018
op de rekening NL64 RBRB 0928 9295 66 tnv Senioren Midden Drenthe.
Pas als uw bedrag binnen is wordt u aan de deelnamelijst toegevoegd.

Voorlichting medicijngebruik 17 oktober 2018, 14:00 uur ontmoetingscentrum, Beilen.

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.
Alles wat u altijd had willen weten over medicijnen en medicijn gebruik:
U komt het aan de weet op de bijeenkomst van 17 oktober, waar de apotheker van Beilen
antwoord geeft op de vragen die er leven.
Bijvoorbeeld:
Waar moet ik wel en niet voor betalen.
Is een gesprek mogelijk om mijn medicijnlijst eens door te nemen?
In welke gevallen is autorijden en medicijnen niet wenselijk?
Enz. enz.
Zondagmiddag concert met blaaskapel Vinočanka .
Met zang van Annelies, Rita en Durk.
Wanneer:
Zondagmiddag 21 oktober 2018.
Tijd:
14:00 uur
Waar:
Zalencentrum Muller, de Paltz Beilen
Entree:
voor onze leden slechts 7 euro en voor niet-leden 10.00 euro
De kapel bestaat sinds 1995, komt uit Lochem en speelt voornamelijk Moravische- Tsjechische
blaasmuziek, Vinočanka treedt regelmatig op met het zangtrio Annelies, Rita en Durk. En daar
hebben wij graag gebruik van gemaakt.
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Graag even een belletje naar een van de onderstaande telefoonnummers om kaarten te
reserveren.
We willen graag weten hoeveel stoelen we klaar moeten zetten.
U mag familie, vrienden of kennissen meenemen om samen een middag te genieten van deze
prachtige muziek.
Fam. Doedens tel: 0593-522032
Griet Beugel
tel: 0593-524683
Hennie Veldman tel: 0593-524069
Alie Wiebing
tel: 0593-592734

Gezamenlijk etentje.
Donderdag 1 november 2018
Tijd:18.00 – 20.00 uur
Waar: Eetpark Domoweg 4 Beilen.
Kosten: 22,50 pp {graag zelf afrekenen aan de kassa}
Opgave bij
Job Hadderingh tel: 0593-523909
Jannes Doedens tel: 0593-522032
Alie Wiebing
tel: 0593-592734
Wilt u graag mee eten maar u heeft geen vervoer: laat het ons dan weten. U wordt gehaald en
thuis gebracht.

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:
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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 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.

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

Bezorging Krant van Midden-Drenthe
De krant van Midden-Drenthe wordt in de buitengebieden niet meer overal huis aan huis bezorgd.
Bepaalde leden raken dan naast het lokale nieuws, ook verstoken van berichten van o.a. de
gemeente. Reden voor uw bestuur om hierover een brief te schrijven aan de gemeenteraad. Bij de
behandeling in de raad bleek dat de gemeente en ook een groot deel van de gemeenteraad geen
problemen zien als de krant maar op diverse punten is af te halen. Wij denken er anders over.
Voor de buitengebieden is een afhaalpunt geen oplossing tenzij dit onderling geregeld wordt.
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Heeft u de krant niet ontvangen, maar wilt u hem wel graag lezen? Dan kunt u hem op
onderstaande adressen ophalen:
Beilen:
Drukkerij Kerkhove
Het Logboek
Gemeente Midden-Drenthe
Jumbo Mulder
Bibliotheek

Hekstraat 6
Brinkstraat 49
Raadhuisplein 1
Ventweg Zuid 3
Kampstraat 2

Smilde:
Bibliotheek
Jumbo Pepping

Kon. Julianastraat 65
Veenhoopsweg 27-1

Westerbork:
Jumbo Westerbork
Bruna
Bibliotheek
Gulf tankstation

Burg. G. van Weezelplein 8
Hoofdstraat 39 A
Zuidbrink 13
Sliemkampen 1

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 iedere 2e zaterdag van de maand
Tijd
: van 10:00-13:00 uur
Locatie : Kampstraat 2 (bibliotheek), Beilen.
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Repaircafé Bovensmilde:
Laatste zaterdag van de maand van januari tot november
Tijd
: van 13:00 tot 17:00 uur.
De kleding ruil/inbrengwinkel Noppes (alles voor niets) is open van 14:00 tot 16:00 uur.
Tevens is er een ruil/meeneemtafel.
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

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.

Huisartsenpost

0900-1120112

Icare uitleenpunt Medipoint
0593-540220 (op werkdagen van 16:00 -18:00 uur)
Het uitleenpunt is gevestigd Nassaukade 4, Beilen en elke werkdag geopend van 16:00-18:00 uur
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.
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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 in de
Gemeentewinkel tijdens de openstelling van het gemeentehuis.

SLUITINGSDATUM KOPIJ
Verschijningsdatum volgende Nieuwsbrief 2018
november
Kopij voor de volgende nieuwsbrief voor 15 oktober 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.
U kunt het formulier ook via e-mail sturen naar: seniorenvannu-middendrenthe@kpnmail.nl
Aanmelden via onze website is ook mogelijk: www.seniorenvannumiddendrenthe.nl
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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):

Wat wij doen met uw persoonsgegevens
Bovenstaande gegevens gebruiken wij voor:
-

Ledenadministratie (secretaris);
Financiële administratie, incasso, registreren deelname aan reizen (penningmeester);
Voor het bezorgen van de nieuwsbrief: de contactpersoon krijgt alleen de adressen van de
leden, die in zijn/haar wijk wonen.
Om aandacht te kunnen besteden aan: verjaardagen, ziekte enz.

Wij verstrekken of verkopen deze gegevens niet aan derden. Wanneer er een e-mail verzonden
wordt naar alle leden waarvan wij een e-mailadres hebben, gebeurt dit als bcc, dat wil zeggen dat
uw e-mailadres voor anderen onzichtbaar is.
Tijdens bijeenkomsten kunnen foto’s gemaakt worden, die gebruikt (kunnen) worden voor
plaatsing op de website, persberichten en andere promotiedoeleinden om Senioren van Nu
Midden-Drenthe bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.
Mocht u hier bezwaar tegen hebben, kunt u dit bij het bestuur kenbaar maken.
□ 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 maak/wij maken zelf het verschuldigde bedrag over door bijschrijving op de rekening van
Senioren van Nu Midden-Drenthe

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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