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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 ........ waarnemend voorzitter ........ Beilen ....... tel. 06-55344191
……………….: Mw. W.C. Sol ... ........ ........ ........ ........ ........ ........ Westerbork 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
Op de ledenvergadering is Albert Lanting afgetreden als voorzitter. In de vacature is nog niet
voorzien. Frans Bergwerf neemt de functie waar.
Onze penningmeester, Albert Bruins, heeft momenteel te kampen met gezondheidsproblemen en
wordt behandeld. Wij hopen dat de behandeling succesvol zal zijn en Albert na de vakantie zijn
functie weer volledig kan uitvoeren.
U zult begrijpen, dat hierdoor enkele zaken vertraging ondervinden.
Dit is de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. De volgende kunt u in september in uw
brievenbus verwachten.
Wij wensen u allen een mooie zomer.

FEESTAVOND 8 MAART 2019
Deze avond is verzorgd door de toneelvereniging “De Kring” uit Holthe en de muzikale omlijsting
was van Coby en Roelie.
Het blijspel dat de spelers opvoerden heet “SPIEKER WILLEM, WAT HEJ TOCH UUTVRETEN”.
Er waren een kleine 90 mensen aanwezig. Ze zagen een toneelspel dat zich afspeelde in een
timmermanswerkplaats. De hoofdrolspelers waren een avondje uit geweest en hadden veel te veel
gedronken.
De volgende dag waren ze veel dingen kwijt die op de gekste plaatsen weer tevoorschijn kwamen.
Zelfs in het huis van meneer pastoor werden een portemonnee en een horloge gevonden. Dit
leidde tot allerlei verwikkelingen waar de echtgenotes en verloofde niet blij mee waren.
De heren werden uit het echtelijk bed verbannen en er kwam zelfs een mattenklopper aan te pas.
Natuurlijk kwam alles weer goed. Er werd veel gelachen om al die verwikkelingen.
Kortom men heeft zich kostelijk vermaakt.
We sloten af met een verloting. Iedereen die lootjes gekocht had, ging met een prijsje naar huis.
Hierbij willen we als activiteiten commissie alle gulle gevers en sponsors nogmaals hartelijk
danken.
Ook gaat onze dank uit naar Jannie en Gert van zalencentrum Muller voor de gastvrijheid.
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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.
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)
Computercursus 2018-2019
Hallo allemaal,
Wij zijn een zeer actieve en heel gezellige groep cursisten.
Iedere woensdagmorgen komen we van 09:30-11:30 uur bij elkaar voor een computercursus. Dit
o.l.v. de heren Geert Reinink en Cor de Vos. We beginnen eerst met koffie of thee en daarna gaan
we serieus beginnen. We zijn allemaal digibeten, maar dit hopen we om te kunnen zetten in
computer kennis.

KIJK OOK EENS 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 of versturen een e-mail. Dus: heeft u
een internet aansluiting, kijk dan regelmatig op www.seniorenvannumiddendrenthe.nl en in uw
mailbox dan hoeft u niets te missen.

GEZONDHEIDSVERKLARING VOOR VERLENGEN RIJBEWIJS
Omdat er nog steeds vragen binnen komen van mensen, die niet weten welke stappen ze
moeten nemen om het rijbewijs te kunnen verlengen, plaatsen we hier nogmaals het
artikel dat we ook in de Nieuwsbrief van januari 2019 plaatsten.
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.
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.
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•

•
•
•

•
•
•

•
•

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.

PERSONALIA
Nieuwe leden:
Mw. W.C. Boon-Veth
Mw. M. Hecker
Mw. A. Schans-Geerts

Beilen, wijk 37
Beilen, wijk 80
Beilen, wijk 16

Verhuizingen:
Mw. W.C. (Mieke) Sol

Beilen, van wijk 82 naar Westerbork

Overleden:
Mw. H. Oostingh-Schipper
Mw. A. Hol-Knoops

Beilen, wijk 80
Beilen, wijk 01

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

Bedankje ontvangen van:
Dhr. en mw. Bron:
Hartelijk dank voor de orchidee die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 60-jarig
huwelijk.
Dhr. R. Berends:
Hartelijk dank voor het bloemstukje dat ik heb ontvangen voor mijn 80ste verjaardag.
Dhr. E. Walles
Hartelijk dank voor de bloemen, die ik mocht ontvangen ter gelegenheid van mijn 85ste
geboortedag.
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VERSLAGEN VAN ACTIVITEITEN
BINGO 27 MAART
Aanwezig waren 14 deelnemers. Helaas wat te weinig maar de gezelligheid was er niet minder
om.
We speelden een aantal rondes en bijna iedereen ging met een prijsje naar huis.
UITSLAGEN KLAVERJASSEN EN JOKEREN 10 APRIL
Klaverjassen
Punten
Jokeren
1. Alie Wiebing
4.430
1. Jantje Poelman
2. Sent Waninge
3.941
2. Roelie Beuving
3. Bart Wiebing
3.898
3. Hennie Oortwijn
4. Ben Eising
3.821
4. Janny Vos
5. Aaltje Greydanus
3.805
6. Egbert Veenstra
3.673
7. Jantje Stel
3.540
8. Willie Knegt
3.513
9. Diny Willems
3.485
Poedel
Poedel
Jaap Oortwijn
2.632
Roelie Wever

Punten
262
357
391
416

802

Voor dit seizoen was dit de laatste bijeenkomst. In september of oktober gaan we weer door.
We rekenen dan weer op een goede deelname.
De activiteiten commissie wenst iedereen een mooie zomer en mocht je op vakantie gaan een
prettige vakantie.

16 APRIL, MUZIKALE AFSLUITING
Dit jaar is het seizoen van de binnen activiteiten eens op een andere manier afgesloten.
Senioren van Nu Midden-Drenthe heeft het Beiler Harmonie Orkest gevraagd of zij voor de leden
een concertje willen verzorgen. En omdat muzikanten het fijn vinden als zij anderen blij kunnen
maken met hun muziek, was dit zo geregeld.

De muzikanten zijn klaar om met concert te beginnen.

Er is een gevarieerd programma gepresenteerd, waarin het publiek getrakteerd is op zowel,
koralen, marsen, klassieke als moderne muziek.
De aanwezigen konden horen dat samen muziek maken voor alle leeftijden is. Het oudste
meespelende lid is 86 jaar en het jongste 11 jaar. De solo partij van de 12-jarige drummer is met
veel applaus beloond.
De avond eindigde dit keer wel op een heel verrassende manier.
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Optreden van Beiler Harmonie Orkest op dinsdag 16 april.
Er waren 32 leden van Senioren van Nu Midden-Drenthe.
We hadden op wat meer gerekend maar ik denk dat Ajax ons parten speelde.
Maar beste mensen, u hebt wat gemist!
Het orkest gaf een prachtige uitvoering, daar hebben we van genoten.
Na de pauze kwam de grote verrassing.
Onze burgemeester, mevr. Damsma kwam om 21 uur binnen met een aantal genodigden.
Wat kwam ze bij ons doen?
Ze richtte het woord tot Gerda, onze secretaris.
Want het had Zijne Koninklijke Hoogheid behaagd om Gerda een Koninklijke Onderscheiding toe
te kennen. En de versierselen werden haar opgespeld door onze burgemeester onder het oog van
het orkest, onze aanwezige leden en de genodigden.
Gerda was sprakeloos. Het kwam voor haar als een volslagen verrassing.

Foto: Ron de Vos (Krant van Midden-Drenthe)

Ze mocht prachtige boeketten bloemen in ontvangst nemen en uiteraard werd ze door iedereen
gefeliciteerd.
Het orkest speelde “Lang zal ze leven”.
Er werd op een oranje bittertje getrakteerd en later op een hapje en een drankje.
Kortom het was een gezellige avond!!!
Hierbij willen wij Gerda nogmaals feliciteren met haar Koninklijke Onderscheiding.
De activiteitencommissie: Jannes, Luchien, Griet, Hennie, Marry en Ali

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

04-09-2019:

10:00 uur

Fietstocht, vertrek vanaf de Drenthe-Hal.
Bij regen wordt de fietstocht naar 11 september verschoven.
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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.
Zorgkostenregeling Gemeente Midden-Drenthe
In de nieuwsbrief van maart jl. hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de zorgkostenregeling.
Wilt u hierover informatie, dan kunt u contact opnemen met de gemeente (0593-539222) of op de
website www.middendrenthe.nl zoeken op “Zorgkostenregeling”.

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.
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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.

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.
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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
september en november
Kopij voor de volgende nieuwsbrief voor 15 augustus 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.
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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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