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Verspreiding
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Dhr. W. Harders (Smilde)
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Wijziging contactpersonen
Omdat Jacob Beugel graag wat minder nieuwsbrieven wil rondbrengen, hebben we wijk 83
opgesplitst.
Jacob houdt de adressen in de Bernhardstede.
De overige adressen zijn ondergebracht in wijk 81. Mw. G. Beugel-Raatjes, Torenlaan 14, heeft
deze adressen overgenomen.

Naam ontmoetingscentrum Welzijnswerk Midden-Drenthe
3 december was het dan zover. De officiële opening van het ontmoetingscentrum en de onthulling
van de naam.
Uiteraard eerst toespraken van de voorzitter van het stichtingsbestuur, directeur van Woonservice
en wethouder Dennis Bouwman.
De naam is ‘uitgepakt’ door oud-wethouder Emko Dolfing.

Gezondheidsverklaring: 75 jaar of ouder
Bent u 75 jaar of ouder en wilt u uw rijbewijs verlengen? Dan moet u bij iedere rijbewijsverlenging
kunnen aantonen dat u gezond genoeg bent om te mogen rijden. Het CBR beoordeelt dit met de
Gezondheidsverklaring. Deze regel geldt niet voor brommerrijbewijzen.Wat moet u doen?
•

•

•

Begin op tijd met uw aanvraag. Het beoordelen of u gezond genoeg bent om te rijden kan soms
vier maanden duren. Vul daarom ruim van tevoren uw Gezondheidsverklaring in om op tijd uw
rijbewijs te kunnen halen of verlengen.
Vul de Gezondheidsverklaring in op Mijn CBR. U logt in met DigiD en de extra controle via sms.
Heeft u nog geen DigiD met sms-controle? Vraag die dan eerst aan op www.digid.nl.
U kunt ook de Gezondheidsverklaring op papier invullen.
U kunt de gezondheidsverklaring op het gemeentehuis ophalen.
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•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

De Gezondheidsverklaring vult u zelf in. Want het gaat om uw persoonlijke gegevens en die zijn
vertrouwelijk. Beantwoord de vragen van de Gezondheidsverklaring en betaal via iDeal.
Na het indienen van uw Gezondheidsverklaring, krijgt u bericht van het CBR via Mijn CBR. Dit kan
maximaal 5 werkdagen duren. U ontvangt dan het keuringsverslag voor de arts en eventuele
andere formulieren die u moet laten invullen.
Maak een afspraak voor een rijbewijskeuring bij een arts die u zelf uitkiest. Dit mag uw eigen
huisarts zijn. Neem uw bericht met alle bijlagen en uw identiteitsbewijs mee naar de arts.
De arts onderzoekt uw algemene lichamelijke en geestelijke gezondheid en vult het
keuringsverslag en eventuele andere formulieren in.
Bent u onder behandeling van een specialist voor een gezondheidsprobleem? En weet u al dat het
CBR een rapport van een specialist nodig heeft? Dan kunt u vaak langs uw eigen behandelend
specialist voor een rapport en dit ook direct meesturen met het keuringsverslag.
Stuur alle gevraagde informatie naar: CBR, t.a.v. medische administratie Gezondheidsverklaring,
Postbus 1062, 2280 CB RIJSWIJK.
Het CBR beoordeelt alle informatie. Via Mijn CBR ontvangt u binnen vier weken bericht over uw
Gezondheidsverklaring.
Als het nodig is verwijst het CBR u naar een medisch specialist. U ontvangt dan van het CBR een
verwijsbrief. Hierin staat wat u moet doen. De verwijzing stuurt het CBR ook aan de specialist,
samen met het keuringsverslag en eventuele aanvullende informatie die nodig is voor de keuring.
De specialist onderzoekt u en stuurt een rapport naar het CBR. Hierin geeft hij advies of u gezond
genoeg bent om te rijden.
Als het nodig is verwijst het CBR u door voor een rijtest.
Iedere 2e vrijdag van de maand, worden in Beilen keuringen gehouden in
De Karspelhof (Hofstraat 19)
De volgende keuring in Smilde is 11 maart 2019 in ’t Beurtschip.

Aangifte inkomstenbelasting
Heeft u vorig jaar bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting hulp gehad van één van onze
belasting invulhulpen, dan heeft u toen een machtingscode ontvangen.
Medio januari/februari wordt de machtigingscodebrief automatisch verzonden aan burgers die vorig
jaar ook gebruik hebben gemaakt van dergelijke code.
Deze code is nodig in de situatie dat de burger iemand anders wil machtigen voor het doen van de
aangifte inkomstenbelasting.
De code wordt naar het huisadres gestuurd van de burger die hulp vraagt.
De Thuisblijver
In december 2018 is er weer een Thuisblijver uitgekomen.
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De Thuisblijver wordt niet meer bij 60-plussers thuisbezorgd, maar is op verschillende plaatsen,
zoals Woonservice, Gemeente, Welzijnswerk en zorglocaties op te halen.
Ook is hij te lezen op de website van Welzijnswerk Midden-Drenthe (www.welzijnswerkmd.nl).
Het bestuur van Senioren van Nu Midden-Drenthe vindt dit geen goede zaak.
Wij hebben de Thuisblijver gedownload en 14 december per e-mail naar de leden, waarvan wij een
goed e-mailadres hebben, gezonden.
Heeft u wel een e-mailadres, maar deze e-mail niet ontvangen, dan verzoeken wij u om even een
e-mail te zenden naar seniorenvannumiddendrenthe@kpnmail.nl en uw e-mailadres aan ons door
te geven.

Vrijwilligersbijeenkomst
Net als de voorgaande jaren heeft het bestuur alle vrijwilligers uitgenodigd voor een bijeenkomst
om hen te bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Immers zij zorgen ervoor dat u de
nieuwsbrief thuisbezorgd krijgt, u geholpen kunt worden met het invullen uw belastingaangifte of
kunt deelnemen aan zowel informatieve als ontspanningsactiviteiten en reisjes.
12 december kwamen ze bijeen in De Karspelhof, u weet wel, het nieuwe ontmoetingscentrum. De
start verliep nogal chaotisch. Het was de bedoeling, dat ze bij binnenkomst een kop koffie of thee
zouden meenemen naar hun plaats, maar in de keuken vlogen de stoppen eruit…..geen koffie dus.
Maar Alie Wiebing is voor geen kleintje vervaard en ging even buurten bij Spectrum. En daar
wilden ze wel koffie voor ons zetten. Zo bleek maar weer eens: “Een goede buur is beter
dan………”
Toen iedereen van koffie
voorzien was, hebben
twee cliëntondersteuners
van Welzijnswerk
Midden-Drenthe uitleg
gegeven, waarvoor er
een beroep op hen
gedaan kan worden. Dit
is een breed scala op het
gebied van Welzijn,
Wonen en Zorg, kortom
WELWOZO.

In de rij voor een kopje koffie

Zij zijn onafhankelijk, ze komen bij u thuis, geven u advies en kunnen u bijstaan bij gesprekken met
gemeente, zorgverzekeraar, woningcorporatie enz. Dus komt u er zelf niet uit, neem dan contact
op met Welzijnswerk en vraag naar een cliëntondersteuner.
En toen was het tijd voor het informele deel. Onder het genot van een drankje werd er volop
gekletst. Lukas Hulzebosch haalde zijn accordeon tevoorschijn, bracht vrolijke noten ten gehore en
er is enthousiast meegezongen en zelfs gedanst.
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De bijeenkomst is
afgesloten met een
voortreffelijke
stamppotmaaltijd, bereid
door Egbert Jan Catering.
Dat het goed smaakte, blijkt
wel uit het feit dat alle
schalen nagenoeg leeg
waren.

muziek tijdens het drankje

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.

Cursus Klik en Tik: beginnen met de computer
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, e-mailen en gebruik te maken
van het internet. Tijdens de cursus werk je in je eigen tempo onder begeleiding van een docent. 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.
Kent u leden die opzien tegen de oprukkende digitalisering dan kunt u ze attenderen op een
cursus in eigen omgeving. Een groepje van 4 is voldoende om Geert Reinink en/of Job Haddering
als hulp te ontvangen. Een computer of tablet kopen is direct nog niet nodig. Eerst maar eens
vertrouwd raken met de digitale wereld. Belangstellende leden van Senioren van Nu MiddenDrenthe kunnen zich melden bij Job Hadderingh (0593-523909)

PERSONALIA
Nieuwe leden:
Mw. L. Gils-Schutrups
Dhr. en mw. Boers
Dhr. en mw. Mulder
Dhr. H. Vierhoven
Mw. A. Kruithof-Kagenaar

Beilen,
Wijster,
Wijster,
Wijster,
Beilen,

wijk 52
wijk 86
wijk 86
wijk 86
wijk 31
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Overleden:
Mw. F. Dolfing-Zwaan
Dhr. H. Bakker
Mw. K. Strijk-Smit

Beilen, wijk 54
Hooghalen, wijk 84
Beilen, wijk 01

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

Bedankje ontvangen van:
Dhr. H. Strijk en Mw. G. Strijk-Weggemans:
Bedankt voor het mooie bloemstukje dat we t.g.v. onze 60ste trouwdag kregen.
Grietje Bakker:
Mede namens de kinderen en kleinkinderen bedankt voor het medeleven betoond na het overlijden
van Kees Kikstra.
Dhr. en mw. Waninge:
Hartelijk bedankt voor de mooie plant, die wij ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk hebben
ontvangen.
Jannes Bruggink:
Bedankt voor de bloemenbon voor mijn 85ste verjaardag.
G. Struik-Weggemans:
Hartelijk dank voor de kaart en bloemen die ik voor mijn 85ste verjaardag gekregen heb.
Dhr. en mw. Wold:
Bedankt voor de bloemenbon, die we voor ons 65-jarig huwelijk op 24 november 2018 gekregen
hebben.
Hennie en Hendrik Jan Talens:
Hierbij willen we iedereen bedanken voor het mooie bloemstuk dat we kregen bij ons 50-jarig
huwelijksfeest.

VERSLAGEN VAN ACTIVITEITEN
Een middag ontspannen en genieten.
Woensdag, 14 november was het dan zover. Janetta en Henk Bos kwamen om ons deelgenoot te
maken van de Wildernis in Drenthe.
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Al ver voor aanvang was de zaal
gevuld. Hier waren we op
voorbereid, want ook de
voorgaande keren was de
belangstelling erg groot. De
verwachtingen waren
hooggespannen en we werden niet
teleurgesteld. Drie jaar is er aan de
film gewerkt voordat hij in première
ging. De opnames zijn gemaakt in
het Drents-Friese Wold en het Hart
van Drenthe. Onze achtertuin. We
keken niet alleen naar mooie
plaatjes, maar voelden ons
opgenomen in de natuur. Een
belevenis dus.
Janetta en Henk Bos (foto is met toestemming geplaatst)

Regelmatig was het oh en ah te horen. We maakten kennis met o.a. de boommarter, de vos, de
das en de bever. De boommarter vertolkt een hoofdrol in de film.
Ook kregen we de draaihals, de
zeldzaamste vogel in ons land, te zien.
Deze vogel kan zijn nek 180º, zowel
rechts als links, draaien.
Je vraagt je af hoe het mogelijk is om
zulke beelden te maken.
Duidelijk is wel dat je over voldoende
passie en geduld moet beschikken om
dit voor elkaar te krijgen.

Even pauze

Over ongeveer 1½ jaar komt hun volgende film uit en ik hoop, dat we dan weer de gelegenheid
krijgen om hiervan te genieten.

Klaverjassen en jokeren, 5 december 2018
De uitslagen waren:
Klaverjassen
1.
Jan Timmer
2.
Jan Eising
3.
Arend Greydanus
4.
Bert Eising
5.
Mina van Es
6.
Alie Wiebing
7.
Lammie Bruins
8.
Jantje Stel
9.
Sent Waninge
10. Hendrik Vierhoven

punten
4.272
4.209
3.856
3.811
3.755
3.733
3.728
3.684
3.642
3.555

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Jokeren
Tiny Schuring
Roelie Klooster
Martha Huizing
Janny Vos
Lammy Veenstra
Klaasje Mulder

punten
412
437
450
455
509
518

Poedel
Marry Kleine

Poedel
Diny Kamman

2.853

687

Het was weer een gezellige middag die weer om vloog.
Omdat het de laatste klaver- en jokermiddag van het jaar was ging iedereen met een prijsje naar
huis. Volgende middag is 6 februari.
En tot ziens op 16 januari voor de Nieuwjaarsvisite.

GEPLANDE ACTIVITEITEN

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

Aanvangstijd Omschrijving

16-01-2019:

14:00 uur

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

17-01-2019:

14:00 uur

Demonstratie cursus Klik en Tik in de bibliotheek in Westerbork

25-01-2019:

14:00 uur

Demonstratie cursus Klik en Tik in de bibliotheek in Beilen

06-02-2019:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

13-02-2019:

14:00 uur

Ledenvergadering, na de pauze vertellen dhr. Oostenbring en
dhr. Wolbers hun verhaal over uilen.

11-03-2019:

Rijbewijskeuring in ’t Beurtschip in Smilde. Inlichtingen:
Dhr. G. ten Cate, 0592-413479
Heeft u voor verlenging van uw rijbewijs een keuringsbewijs
nodig, laat u dan vroegtijdig keuren. Het keuringsbewijs is een
jaar geldig.

08-03-2019:

Feestavond met de toneelgroep De Kring uit Holthe, omlijst
met muziek van Roelie en Coby.

27-03-2019:

14:00 uur

Bingo

10-04-2019:

14:30 uur

Klaverjassen en jokeren

16-04-2019:

19:30 uur

Concert Beiler Harmonie Orkest
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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.

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.

Aandacht voor de belangen van onze leden
Van onze bijeenkomsten – voorlichtend of ontspannend – verneemt u het meest, maar Senioren
van Nu Midden-Drenthe is ook regelmatig achter de schermen gevraagd of ongevraagd in de slag
voor de belangen van de leden. Als uw bestuur een onderwerp signaleert waarbij het belang van
onze leden in het geding kan komen, geven we daar een signaal over af. Soms kunnen we er een
goede wending aan geven, soms ook niet. Dan hebben we in ieder geval onze mening gegeven.
Wat heeft er gespeeld:
- het niet meer huis aan huis verspreiden van de Krant van Midden-Drenthe (met daarin de
gemeenteberichten). We hebben daarover een brief geschreven naar de gemeenteraad.
Omdat de gemeente de krant gebruikt voor officiële gemeenteberichtgeving vinden wij dat
de krant huis aan huis moet blijven. Distributie via afhaalpunten zal voor veel ouderen een
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verarming van gemeentelijke informatie leiden. Hoewel de gemeente zegt dat de distributie
niet haar zaak is constateren wij dat de krant momenteel toch breder bezorgd wordt dan in
aanvang.
- eerder al zijn we door KPN betrokken bij hun plannen tot reorganiseren van hun
brievenbussen netwerk. Brievenbussen aan de Torenlaan en Gentiaan vervangen door een
brievenbus bij de Gamma hebben wij aangegeven als ouderen onvriendelijk.
-

-

-

-

Wat speelt er op dit moment:
De verhuizing van het Karspelhuis naar de Karspelhof (het nieuwe ontmoetingscentrum)
heeft ons behalve een nieuw gebouw nog niet zo veel goeds gebracht. Welzijnswerk heeft
nogal wat wijzigingen aangebracht in het gebruik, zonder daar met de gebruikers over te
communiceren. Een aantal zaken is ook helemaal niet praktisch en naar onze mening zelfs
gevaarlijk. Samen met de collega ouderenverenigingen als KBO/PCOB en FNV Senioren
hebben we gesproken met Welzijnswerk. Dit heeft jammer genoeg nog niet geleid tot
veranderingen. Begin januari hebben we een kennismakingsgesprek met de nieuwe
directeur van Welzijnswerk, dan zullen we de punten opnieuw aankaarten.
Voor het gebrek aan parkeerruimte in de omgeving van het nieuwe ontmoetingscentrum
hebben we in een eerder stadium al eens met de wethouder en ambtenaar rond de tafel
gezeten. Inmiddels wordt/is er gewerkt aan extra parkeerplaatsen op het binnenterrein aan
de Schultenstraat. Nu nog de realisatie van een aantal mindervalidenparkeerplaatsen nabij
de ingang van de Karspelhof.
Onder belangenbehartiging reken wij ook de zorg dat ouderen door voortgaande
digitalisering verstoken raken van informatie. Informatie verstrekkers kunnen we niet
vragen de ontwikkelingen stil te zetten. Wel kunnen we er aan bijdragen dat zoveel
mogelijk ouderen die nu nog niet digitaal zijn aangesloten alsnog de stap kunnen maken.
De bibliotheek organiseert hiervoor Klik en Tik bijeenkomsten. Wij kunnen daarbij helpen.
De gemeente verspreidt het blad de Thuisblijver nu ook via de eerder genoemde
distributiepunten. Dit vinden wij verkeerde zuinigheid. Er komt dan meer bij het oud papier
terecht dan bij de groep 60+ waarvoor het blad bestemd is. Een suggestie om aansluiting
te zoeken bij het vrijwilligers netwerk voor distributie van de Bijblijver is (nog) niet op
gepakt.

Openbare vergaderingen WMO-raad
In de eerste maanden van 2019 komen de volgende thema’s aan de orde:
22 januari
Ervaringen van de gemeente met de Resultatenmatrix door Gerard Hommels.
Ter toelichting: de Resultatenmatrix is het inkoopmodel van de Regio Noord- en
Midden-Drenthe voor allerlei vormen van zorg.
22 februari
Dementie door ons bestuurslid Giny Achterop, lid van de WMO-raad
19 maart
Eenzaamheid door Janet Moinat van Welzijnswerk Midden-Drenthe.
3 april
Jaarbijeenkomst (zie hieronder)
15 april
Ervaringen met cliëntondersteuning
Vooraankondiging Jaarbijeenkomst 2019
Op 3 april 2019 houdt de WMO-raad haar Jaarbijeenkomst in de kern Westerbork. Tijdens de
vergadering willen we ons de vraag stellen hoe de overgang van de taken van Wmo en Jeugdwet
van rijk naar gemeente (transitie) in onze gemeente is verlopen. En dat vanuit het perspectief van
de opdracht-gever (gemeente), de uitvoerder (zorgaanbieders) en cliënt (de burger). Dit klinkt u
misschien nu nog abstract in de oren, maar de werkgroep die dit voorbereidt zal een en ander
uitwerken tot een aansprekende bijeenkomst. We hopen t.z.t. op uw aanwezigheid
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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

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 iedere 2e zaterdag van de maand
Tijd
: van 10:00-13:00 uur
Locatie : Kampstraat 2 (bibliotheek), Beilen.

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
Verschijningsdata van de Nieuwsbrieven in 2019
februari, maart, mei, september en november
Kopij voor de volgende nieuwsbrief voor 15 januari 2019 inleveren op het adres:
Asserstraat 5C, 9411 LH BEILEN
Per e-mail kan ook: seniorenvannu-middendrenthe@kpnmail.nl

Wanneer er voor het verschijnen van de volgende nieuwsbrief belangrijke informatie is, wordt dit
op de website geplaatst. Ook is het mogelijk, dat u een e-mail ontvangt.
Wanneer u op de hoogte wilt blijven is het belangrijk dat wij uw e-mailadres kennen. Heeft u dit al
aan ons doorgegeven, maar verandert u dit, geeft u dat dan ook aan ons door.

Wanneer u iemand kent, die lid wil worden van onze vereniging, kunt u het formulier, geplaatst op
de laatste pagina van deze nieuwsbrief, 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
Het hele formulier moet ingeleverd worden.
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Wij wensen u een gezond en fijn 2019
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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.

Dit gehele formulier inleveren.
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