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BESTUUR
Voorzitter. ..... : vacant ..... ........ ........ ....... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .........……..
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:
Mw. B. Schultze (Beilen)
Dhr. G. ten Cate (Smilde)

9411 LH BEILEN

BELASTING INVULHULP:
06-10329560
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

06-11010317
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
13 februari was onze ledenvergadering. Het was vreemd, dat we de middag niet begonnen met de
agenda, maar dat de heren Oostenbrink en Wolbers van Vogelwerkgroep Hooghalen ons kennis
lieten maken met uilen, waarin vooral de kerkuil naar voren kwam. Ze deden dit op een leuke en
leerzame manier en de aanwezigen luisterden geboeid.
Na de pauze konden we beginnen met de vergadering.
Deze verliep goed. Na de inleiding door voorzitter Albert Lanting, waarin hij moest melden, dat 3
bestuursleden door bijzondere omstandigheden niet aanwezig konden zijn, gaf hij in het kort een
overzicht van de stand van zaken.
De nieuwsbrief wordt goed gelezen en gewaardeerd, de voorlichtings- en
ontspanningsbijeenkomsten worden goed bezocht, de belangenbehartiging wordt goed ter hand
genomen. De Thuisblijver *) wordt in het vervolg weer bij de 60-plussers in Midden-Drenthe
bezorgd.
- De agenda is in een vlot tempo afgewerkt.
Jaarverslag en financieel verslag zijn vastgesteld. Op voordracht van de kascommissie, die bij
monde van dhr. Snel de complimenten uitsprak voor de duidelijke vastlegging van de administratie
door Albert Bruins, verleende de vergadering het bestuur decharge over 2018.
De begroting voor 2019 is vastgesteld. Het is fijn dat de contributie niet verhoogd hoeft te worden.
Albert Lanting trad af als voorzitter. In de ontstane vacature is nog niet voorzien. Voorlopig zal
Frans Bergwerf de functie waarnemen. Het bestuur gaat door met zoeken naar een nieuwe
voorzitter en roept de leden op, dat, wanneer ze denken een geschikte kandidaat te kennen, de
naam van deze persoon aan het bestuur door te geven.
- Albert Lanting had aangegeven, dat er geen aandacht aan zijn afscheid besteed hoefde te
worden, want hij bleef immers lid en zou zoveel mogelijk aan activiteiten blijven deelnemen.
Het bestuur dacht hier anders over, Gerda Buiten bedankte Albert, mede namens de leden voor
zijn inzet en overhandigde hem een presentje.
*) Thuisblijver wordt weer bij alle 60+ bezorgd
Zestig-plussers in de gemeente Midden-Drenthe blijven het blad de ‘Thuisblijver’ thuis ontvangen.
Aanvankelijk was er besloten om, uit kostenoverwegingen, het blad alleen te verspreiden via
afhaalpunten, zoal supermarkten, dorpshuizen en bibliotheken.
Het blad is een initiatief van WelWoZo, een instantie waarin gemeente, woningcorporaties en
organisaties op het gebied van welzijn en zorg zitten.
Daarin staan onderwerpen die te maken hebben met langer zelfstandig thuis wonen. Het wordt
sinds januari 2017 uitgegeven.
Het niet meer verspreiden leverde nogal wat reacties, van o.a. Senioren van Nu Midden-Drenthe
op. De doelgroep wordt daarmee onvoldoende bereikt. Het bestuur van WelWoZo heeft daarom
besloten ‘Thuisblijver’ weer te laten bezorgen. De ‘Thuisblijver’ komt dit jaar twee keer uit, in juni
en december.

CURSUS KLIK & TIK, BEGINNEN MET DE COMPUTER
Deze cursus wordt aangeboden door de Bibliotheek en is bedoeld voor mensen die nog niet met
de computer kunnen omgaan maar dat wel graag willen. Ze merken dat er steeds meer via de
computer gaat (belasting, zorg, toeslagen etc.) en als je daar niet in meegaat je steeds
afhankelijker wordt. Velen willen de stap nog wel maken, maar weten niet hoe het werkt. In de
cursus Klik en Tik leer je 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.
Wanneer er minimaal 6 kandidaten zijn, wordt een kennismakingsbijeenkomst gehouden, zodat
duidelijk wordt, hoe het werkt.
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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 Hadderingh
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)
De ervaring van een deelneemster aan de cursus Klik & Tik
Ik ben naar de cursus klik en tik geweest. Het was een heel begrijpelijk programma.
Je leert er hoe je met een computer om kunt gaan. Eerst leren typen wat ik nog bijna nooit had
gedaan.
Je leert stap voor stap eerst de basis.
En dan het internet op, een website bekijken en in en uitloggen.
En zelfs kopen op internet en betalen.
Een mail versturen en beantwoorden en op google kun je alles vinden.
Ik vond het een leerzame cursus, de leraren helpen heel goed.
Gr. Arendina

ZORGKOSTENREGELING voor minima met hoge zorgkosten
Heeft u hoge zorgkosten en behoort u tot de minima? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een
vergoeding van een deel van uw zorgkosten.
Aanpassing van de Zorgkostenregeling
Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 is onze Zorgkostenregeling verruimd: de
inkomensgrens is nu 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm geworden voor de hele
regeling. Ook mag u voortaan tot 1 augustus uw aanvragen over vorig jaar indienen.
Hoge zorgkosten
Heeft u dit jaar of vorig jaar meer dan € 75,00 van uw verplichte eigen risico van de
zorgverzekering moeten betalen? Kunt u dit aantonen met een bewijs van uw zorgverzekeraar?
Dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding van Є 250,00. Heeft u meer dan € 200,00 betaald
aan het eigen risico? Dan heeft u mogelijk recht op een extra vergoeding van € 100,00.
Laag inkomen en laag vermogen
Om voor een vergoeding in aanmerking te kunnen komen, moet men niet alleen een laag inkomen,
maar ook een laag vermogen hebben. Het vermogen in uw eigen huis, telt voor deze regeling niet
mee.
Voor de compensatie eigen risico en niet vergoede zorgkosten, geldt dat u een inkomen tot 130%
van de van toepassing zijnde bijstandsnorm mag hebben. Alleenstaanden en alleenstaande
ouders van 21 jaar of ouder, mogen in 2019 niet meer inkomen hebben dan
€ 1266,55 per maand en gehuwden niet meer dan € 1809,37 (netto per maand, exclusief
vakantietoeslag). AOW-gerechtigden mogen in 2019 niet meer inkomen hebben dan € 1417,53 en
echtparen niet meer dan € 1930,88 (netto per maand, exclusief vakantietoeslag).
Op onze website www.middendrenthe.nl (zoek op: zorgkostenregeling) staat meer informatie over
deze regeling en een bedragenkaart met de inkomens – en vermogensgrenzen.
Heeft u een inkomen tussen de 110 en 130%?
Heeft u nog nooit aanvraag ingediend omdat uw inkomen net boven de 110% was? Omdat de
inkomensgrens nu 130% geworden is, kan het zijn dat alsnog recht over 2018 bestaat.
Nog geen aanvraag ingediend, terwijl u al wel eigen risico heeft moeten betalen?
U kunt nog tot 1 augustus 2019 uw aanvraag over 2018 bij ons indienen. Heeft u geen aanvraag
ingediend omdat u twijfelde of u hier wel voor in aanmerking komt? Neemt u dan contact met ons
op of dien uw aanvraag bij ons in. Aanvragen over 2019 kunt u tot 1 augustus 2020 bij ons
indienen.
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Eigen risico over eerdere jaren
Ontvangt u nu pas de nota van uw ziekenhuis, apotheek of specialist en moet u daarom alsnog
een eigen risico over 2016 of 2017 betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op als u
nu een laag inkomen en een laag vermogen heeft.
Vragen?
Heeft u vragen over de regeling, of over de inkomens- en vermogensgrenzen? Neemt u dan
contact op met de Gemeentewinkel op tel. nr. 0593 – 539 222. U kunt hier ook terecht voor een
aanvraagformulier. Of kijk op onze website www.middendrenthe.nl.
HET LEVENSBOEK
Achter ieder mens schuilt een verhaal
Een levensboek is een zeer persoonlijk geschiedenisboek. Een levensverhaal met
uitspraken, foto’s, gedichten, tekeningen, diploma’s, geboorte-, trouw- en
overlijdensberichten en vakantiekaarten. En niet alleen verhalen en herinneringen van
vroeger, ook gebeurtenissen van nu en verwachtingen over wat nog komt krijgen een
plaats.
Waarover gaan de verhalen?
De verhalen gaan over alles wat een rol gespeeld heeft in uw leven en waar u waarde aan hecht.
Over waar u vandaan komt, wat er speciaal is aan uw familie, de kindertijd, schooltijd,
werkervaringen, belangrijke mensen in uw leven, wonen, relatie, kinderen, gezondheid,
levensovertuiging.
Waarom een levensboek?
· Om samen herinneringen op te halen.
· Om herinneringen vast te houden en te bewaren.
· Om het verhaal door te geven aan anderen.
Het levensboek schrijven
Het schrijven van het levensboek gebeurt door een geschoolde vrijwilliger. De schrijver komt bij u
thuis voor de gesprekken over uw leven. Het maken van het levensboek gebeurt in een sfeer van
gezelligheid.
U gaat samen gedurende een half jaar in gesprek over uw levensverhaal. De schrijver komt eens
in de twee weken. Samen met de schrijver bepaalt u de inhoud van uw boek. Na dat half jaar wordt
het boek samengesteld en gedrukt.
Wat kost het?
Per boek bent u ongeveer 20 tot 30 euro kwijt. De prijs hangt af van de keuze die u maakt voor de
omslag, het papier, het drukken in zwart/ wit of kleur e.d.
Belangstelling
Wilt u graag meer informatie of heeft u belangstelling voor dit project? Neem dan contact op met
Janet Moinat van Welzijnswerk Midden-Drenthe:
T: 088-1651 294
E: j.moinat@welzijnswerkmd.nl

KIJK OOK EENS OOK EENS OP ONZE WEBSITE
e 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.
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LIJST CONTACTPERSONEN
Wijk

Straten

Contactpersonen

01

Esweg

Mw. H.A. Veldman-Huisjes

03

Berkenlaan, Brunstingerstraat,
Dingspelstraat, Ericalaan,
Esdoornlaan, Iepenlaan

Adres
Esweg 83

Dhr. H. Vellinger

Ericalaan 44

08

Eursingerweg, Schapendrift,
Sportlaan, De Venne

Dhr. J. Briggeman

Schapendrift 95

12

Gentiaan, Kalmoes, Speenkruid

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

13

16

30

31

35

37

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

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

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, Karspelhof,
Bibliotheek

Dhr. Js. Bruggink

Hijkerweg 8
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53

Dhr. A. Wiebing

Asserweg 12, Hooghalen

Dhr. Klaucke / Mw. De Vries

De Stroom 45

Dhr. J. Kleine

Klatering 33

Dhr. J. Boer

De Ronge 34

Dhr. J. Eising

Oosterstraat 4 A

81

De Paltz, De Perk, Kerkstraat,
Kruisstraat, Julianastraat
Linth. Homanweg, Brinkstraat,
Torenlaan (even)

Mw. G. Beugel-Raatjes

Torenlaan 14

83

Bernhardstede

Dhr. J. Beugel

Pr. Bernhardstraat 7-D

84

Hooghalen en omgeving

Mw. J. Vos
Dhr. W. Tol

Hoofdstraat 20 A
Hoofdstraat 15

85

Smalbroek, Ter Horst

Dhr. L. Hulzebosch

Smalbroek 12

86

Wijster en omgeving

Mw. G.N. KammanDuinkerken

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

55

60

62

80

Klatering
De Vonderkampen, ’t Spiek, De
Leek, De Made, De Stroom,
Domcapittel
Hijkerweg, Asserweg, Tilkamp,
Papenkamp, Eursing,
Plattenkamp, Ronskamp
Botterkamp, Breekamp, De
Ronge, Nijland, Scheuningskamp,
Veldakker, Noordveen
Oosterstraat, Holthe, Lieving,
Makkum

PERSONALIA
Nieuwe leden:
Mw. E.G. Woering-Oosterhof
Dhr. D. Buiter
Mw. P. Jonker-Dubbelhuis

Westerbork
Beilen, wijk 01
Beilen, wijk 01

Verhuizingen:
De heer L. Reinds
De heer en mevrouw Mulder
Mevrouw B. Klaassens-Smit

Hooghalen (wijk 84) is verhuisd naar Assen
Beilen, van wijk 81 naar wijk 1
Beilen, van wijk 16 naar wijk 35
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Overleden:
De heer D.B. Oosterop

Beilen, wijk 83

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

Bedankje ontvangen van:
Fam. Bakker:
Bedankt voor alle hartverwarmende reacties na het overlijden van mijn lieve man, onze (schoon)
vader, opa en overgrootvader.
Geertje en Mans Geuzinge:
Hartelijk bedankt voor het prachtige bloemstuk, dat we mochten ontvangen ter gelegenheid van
ons 60-jarig huwelijksfeest.
Dhr. R. Berends:
Hartelijk dank voor de kaart die ik ter gelegenheid van mijn 80ste verjaardag heb mogen ontvangen.
Mw. A. Leunge-Oosterhof:
Hartelijk dank voor de bloemenbon die ik voor mijn 90ste verjaardag mocht ontvangen.

VERSLAGEN VAN ACIVITEITEN
Woensdag, 6 februari, kwamen de kaartliefhebbers weer naar De Karspelhof om gezellig een
kaartje te leggen.
De uitslagen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Klaverjassen
Jan Eising
Jaap Oortwijn
Ben Eising
Willy Knegt
Jannes Doedens
Arend Greydanus
Annie Prins
Betty Eising
Jan Timmer
Tini Smit
Poedel
Jantje Stel

Punten
4.145
4.027
3.972
3.951
3.924
3.687
3.635
3.579
3.484
3.414

1.
2.
3.
4.

2.688

Jokeren
Tini Schuring
Alie de Jager
Martha Huizing
Roelie Klooster

Punten
174
215
311
396

Poedel
Henny Oortwijn

681

De laatste klaverjas- en jokermiddag van dit seizoen is 10 april 2019
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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 De Karspelhof, Hofstraat 19, 9411 LA
Beilen.
(wijzigingen voorbehouden)
Datum

Aanvangstijd Omschrijving

04-03-2019:

14:00 uur

Lezing met dia’s over Wildlands in Annie Londobuurthuis in
Westerbork. Activiteit in samenwerking met Buurtacademie
Westerbork. (datum kan nog veranderen)

08-03-2019:

Rijbewijskeuring in De Karspelhof, opgave bij Bea Schultze,
06-10329560

08-03-2019:

Feestavond met toneelgroep De Kring uit Holthe, muzikale
omlijsting Roelie en Coby.

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.

27-03-2019:

14:00 uur

Bingo

08-04-2019:

14:00 uur

In samenwerking met Buurtacademie:
Veilig omgaan met internet, waaronder internetbankieren door
de RABObank.
Annie Londohuis, Westerbork

10-04-2019:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

12-04-2019:

16-04-2019:
07-05-2019:

Rijbewijskeuring in De Karspelhof, opgave bij Bea Schultze,
06-10329560
19:30 uur

Concert Beiler Harmonie Orkest
Voorjaarsreis naar Broekerveiling

FEESTAVOND OP VRIJDAG 8 MAART IN ZALENCENTRUM MULLER
Aanvang 20 uur.
Leden gratis toegang. U mag een introducee meenemen. Zij betalen 5 euro.
De feestavond wordt verzorgd door toneelvereniging De Kring uit Holthe.
Zij brengen voor ons het blijspel “Spieker Willem, wat hej toch uitvreten?
9

Korte inhoud:
Na een zware avond en nacht hebben 4 muzikanten een totale black-out.
Ze missen van alles maar ze zien ook dingen die er eerst niet waren.
Langzaam komen de voorwerpen weer te voorschijn op de vreemdste plaatsen.
De oplossing van al die raadsels zorgt voor kostelijke situaties.
Het geheel wordt met muziek en zang omlijst door Roelie en Coby.
In de pauze houden we weer een loten verkoop.
Een prijsje voor de verloting wordt op prijs gesteld maar hoeft niet.

CONCERT BEILER HARMONIE ORKEST

BHO in actie tijdens een informeel openluchtconcert op het speelveldje in Kalmoes

16 april a.s. zal het Beiler Harmonie Orkest (BHO) een (informeel) concert geven in De Karspelhof.
De samenstelling van het orkest bewijst, dat (samen) muziek maken erg leuk is.
De jongste orkestleden zijn 12 jaar en de oudste is 86 jaar.
Sinds september 2018 werkt het BHO nauw samen met UDI Dwingeloo. De muzikanten van beide
verenigingen repeteren samen en vormen bij concerten één groot orkest.
In deze samenstelling hebben zij 22 januari jl. een concert gegeven voor de bewoners van
verzorgingshuis De Weyert in Dwingeloo en de reacties waren enthousiast en er is door meerdere
bewoners gevraagd of ze nog eens weer komen. Wanneer het weer het toelaat geven ze ook
informele concertjes in de buitenlucht, zoals in plan Nagtegael en Kalmoes.
Wat ze voor ons gaan spelen, is nog niet bekend, maar dat het een gevarieerd optreden met ‘Voor
elk wat wils’ zal worden, staat wel vast.

7 MEI: DAGREIS NAAR BROEKERVEILING
De commissie heeft in overleg met Blok-Tours het programma voor de voorjaarsreis vastgesteld.
Bestemming: de Broekerveiling
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Museum Broekerveiling is niet zomaar een museum. In Broek op Langedijk vind je de oudste
veiling ter wereld. Hier is het veilen bij afslag ontstaan. Dat was in 1887. Bijzonder: deze manier
van veilen wordt nu bij alle grote veilingen toegepast. Doen en beleven staan voorop bij museum
de Broekerveiling. U kunt zelf de “knop” hanteren en meebieden.
Het reisschema:
- 08.00 uur: vertrek uit Beilen (Bibliotheek) 08.10 uur Stroomdal
- 09.30 uur: koffiestop in Wolvega
- 11.45 uur: ontvangst bij de Broekerveiling
- 12.00 uur: koffietafel
- 13.30 uur: rondvaart
- 14.45 uur: bezoek veiling, hoe wordt geveild en veil zelf
- 15.45 uur: theepauze ( voor eigen rekening)
- 18.30 uur: diner te Belt-Schutsloot
- 21.00 uur: terug in Beilen
Kosten 65 euro p.p.
Aanmelding door overmaken van 65 euro op rekening van de vereniging:
NL64RBRB0928929566 t.n.v. Senioren van Nu Midden-Drenthe. Vermeld ook de

naam/namen van de perso(o)nen voor wie u betaalt.
Indien het aantal aanmeldingen groter is dan plaatsen in de bus, dan is de datum van
bijschrijving bepalend.
Voor vragen kunt u bellen met Job Hadderingh 05930-523909

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.
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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.

Openbare vergaderingen WMO-raad
In de eerste maanden van 2019 komen de volgende thema’s aan de orde:
19 maart
Eenzaamheid door Janet Moinat van Welzijnswerk Midden-Drenthe.
3 april
Jaarbijeenkomst (zie hieronder)
15 april
Ervaringen met cliëntondersteuning
Vooraankondiging Jaarbijeenkomst WMO-raad 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 opdrachtgever (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

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
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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.

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.

Vertel uw vrienden/kennissen wat u vindt van Senioren Van Nu Midden-Drenthe. Misschien
willen ze ook wel lid worden en kunt u in het vervolg samen gaan. Gooi het eens in de
groep!!!
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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.
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 volgende Nieuwsbrieven in 2019
mei, september en november
Kopij voor de volgende nieuwsbrief voor 15 april 2019 inleveren op het adres:
Asserstraat 5C, 9411 LH BEILEN
Per e-mail kan ook: seniorenvannu-middendrenthe@kpnmail.nl
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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.
Het adres van onze website is:

www.seniorenvannumiddendrenthe.nl

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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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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