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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

9411 LH BEILEN

NL64RBRB
0928929566

RIJBEWIJSKEURING:

BELASTING INVULHULP:

Mw. B. Schultze (Beilen)
Dhr. G. ten Cate (Smilde)

06-10329560
0592-413479

Dhr. K. Groen
Dhr. W. Snel
Dhr. B. Muntinga
Dhr. J. Kant
Dhr. J. Pit
Dhr. G. Reinink
Dhr. F. Claassen

0593-527011
0592-414335
0592-413688
0592-412943
0593-332467
06-15907771
06-41319751

Verspreiding
Nieuwsbrief:
Dhr. J. Eising
Dhr. W. Harders (Smilde)

06-11010317
0592-412424

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

0593-592734
0593-331972
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Vrijwilligers
Het wordt vaak gezegd en als je om je heen kijkt, is het ook zo.
Vrijwilligers zijn de kurk waarop de samenleving drijft. Denk hierbij aan al die vrijwilligers in de
gezondheidszorg en het verenigingsleven.
Ook wij kunnen niet zonder vrijwilligers, want zonder hen geen:
- geen nieuwsbrief, die thuis bezorgd wordt;
- geen voorlichtings- en gezelligheidsbijeenkomsten;
- geen feestavond en zondagmiddagconcert;
- geen hulp bij het invullen van de inkomstenbelasting en
- omdat de bestuursleden ook vrijwilligers zijn, geen Senioren van Nu Midden-Drenthe.
In december is er ieder jaar een vrijwilligersbijeenkomst, waarbij alle vrijwilligers elkaar kunnen
ontmoeten en onder het genot van een kop koffie/thee en een drankje in gesprek gaan.
12 december jl. waren 32 personen aanwezig. Jammer genoeg moest een aantal, door ziekte en
andere verplichtingen, verstek laten gaan.

Een deel van de aanwezige vrijwilligers

Het klapstuk van de bijeenkomst was een stamppotbuffet, waarvan iedereen zienderogen genoot.
En ook dit jaar is deze maaltijd weer verzorgd door Egbert Jan Catering.

Wij wensen u allen een gezond en fijn 2020
Wijziging contactpersoon Smilde
Onze contactpersoon in Smilde, dhr. Harders, gaat verhuizen. Wij bedanken dhr. Harders voor de
periode, dat hij de nieuwsbrieven bij de leden bezorgde.
Wij zijn blij dat dhr. A. Koning, Buitenroede 20, per januari 2020 zijn taak overneemt.
Heeft u de datum van de ledenvergadering al in uw agenda genoteerd?
18 maart 2020 is onze ledenvergadering. In de Nieuwsbrief, die begin maart verschijnt, worden de
agenda en stukken voor deze vergadering gepubliceerd.
We beginnen om 14:00 uur in de Karspelhof.
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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)
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.

LIJST CONTACTPERSONEN
Wijk

Straten

Contactpersonen

01

Esweg

Mw. H.A. Veldman-Huisjes

03

08

12

13

16

Berkenlaan, Brunstingerstraat,
Dingspelstraat, Ericalaan,
Esdoornlaan, Iepenlaan
Eursingerweg, Schapendrift,
Sportlaan, De Venne

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

Adres
Esweg 83

Dhr. H. Vellinger

Ericalaan 44

Dhr. J. Briggeman

Schapendrift 95

Dhr. J. Hadderingh

Kalmoes 57

Mw. A. Beuving

Violenstraat 16

Dhr. J. Briggeman

Gruttolaan 7
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30

31

35

Hofstaete
Ettenstraat, Hekstraat,
Asserstraat, Molenstraat,
Kruisakker, Schoolstraat,
Wilhelminaplein,
Bisschopstraat, De Woert,
Veenakker
Eshuus, Markehuus,
Raadhuisstraat, Schultenstraat

Mw. J. de Weerd-Liebe

Hofstraat 17-5

Mw. J.H. Kootstra-Padding

Ettenstraat 113

Mw. G. Smit-Smeenge

Raadhuisstraat 3-4

37

Acacialaan, Hingstakkers,
Molenakkers, Mussenakkers,
Molenstraat 39 (Altingerhof)

Mw. De Boer-IJpma

Acacialaan 25

49

Wijk Nagtegael

Dhr. F. Bergwerf

Brandnetellaan 10

50

Stroomdal (Torenlaan oneven)

Mw. J. Speelman

Torenlaan 83

52

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

Dhr. Js. Bruggink

Hijkerweg 8

53

Klatering

Dhr. A. Wiebing

Asserweg 12, Hooghalen

Dhr. J. Krol

’t Spiek 94

Dhr. J. Kleine

Klatering 33

55

60

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

80

Oosterstraat, Holthe, Lieving,
Makkum

Dhr. J. Eising

Oosterstraat 4 A

81

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

Mw. G. Beugel-Raatjes

Torenlaan 14

83

Bernhardstede

Dhr. J. Beugel

Pr. Bernhardstraat 7-D

5

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. Kamman-Duinkerken

Phoenixstraat 32

88

Hijken

Mw. H. Schuring-Scheeroren

Meerweg 26

S

Smilde

Dhr. A. Koning

Buitenroede 20, Smilde

W

Westerbork

Dhr. en mw. Doudeijns

Groenkampen 17

PERSONALIA
Verhuizingen:
Mw. M. Huizing-Dieters
Dhr. J. Timmer

Beilen, van wijk 81 naar wijk 50
Beilen, van wijk 52 naar wijk 35

Overleden:
Dhr. D. Buiter
Dhr. J. Koops
Mw. M. Wold-Kemkers

Beilen, wijk 01
Beilen, wijk 50
Beilen, wijk 50

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

Bedankje ontvangen van:
Mw. J. Gils-Guichelaar:
Voor mijn 85ste verjaardag ontving ik bloemen en een kaartje. Hartelijk dank hiervoor.
Wim Klaucke:
Hartelijk bedankt voor de mooie plant, die ik voor mijn 90ste verjaardag gekregen heb.
Jannie de Vries:
Bedankt voor de mooie kaart, voor mijn verjaardag.
Femmie Nijsing:
Bedankt voor het medeleven en de leuke en lieve kaartjes in het ziekenhuis en Anholt.
Jan Slomp:
Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die ik heb ontvangen voor mijn 85e verjaardag.
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Willy Dekker:
Bedankt voor de bloemenbon die ik gekregen heb, omdat ik 80 jaar geworden ben.
Koos en Jannie Vos:
Hartelijk bedankt voor het bloemstuk, dat we t.g.v. on 50-jarig huwelijk van jullie mochten
ontvangen.
Albert Bruins:
Dank voor de steun tijdens mijn ziekteperiode afgelopen jaar.
Ik ben op de weg terug en hoop velen van u binnenkort weer te zien.

VERSLAGEN VAN ACTIVITEITEN
BLIJVEN WONEN OF VERHUIZEN
23 oktober was een informatiebijeenkomst van Senioren van Nu Midden-Drenthe. Het onderwerp
was:
Blijven wonen of verhuizen.
Veel aspecten kwamen voorbij zoals:
- het is een moeilijke keuze, die consequenties heeft, wat je ook besluit;
- kan ik mijn woning tegen een betaalbare prijs aanpassen en welke aanpassingen zijn nodig;
- welke hulp kan ik krijgen, wie kan mijn tuin onderhouden;
- naar wat voor woning zou ik willen verhuizen en zijn er voldoende woningen beschikbaar;
- kan ik van een koopwoning naar een huurwoning en nog veel meer.
Genoeg stof om over te discussiëren. Dat gebeurde ook en er zijn veel tips uitgewisseld.

Enkele tips:
- Is mijn huis geschikt, ook bij situaties waar zorg gegeven moet worden? Zoals bad- en
slaapkamer beneden of mogelijkheid voor traplift.
- Is de omgeving geschikt, fijne veilige buurt en buren waar ik bij terecht kan.
- Bereikbaarheid van voorzieningen, dokter, apotheek, winkels, vervoer.
- Huis aanpassen mogelijk via verhuurder of eigen woning via bv Blijverslening van de Gemeente
of via banken.
- Begin met verbouw als je nog fit bent en breng onderhoudsarme veranderingen in tuin en huis
aan. Iemand gaf aan dat gaas in de dakgoot veel bladruimen voorkomt. Bedenk ook dat tuinhulp
wel wat kost maar verhuizen ook.
- Waar u ook woont, zorg voor veiligheid in huis, bv geen losliggende kleedjes, geen stoelen met
wieltjes, enz. ter voorkoming van vallen (er wordt regelmatig voorlichting gegeven bv in maart in
Smilde) maar ook om huis, zoals goede buitenverlichting om huis.
- Wanneer je wil verhuizen naar een huurwoning, geef dit tijdig aan. Er zijn wachttijden en ook
inkomensgrenzen. Informeer ernaar. Vraag hulp en informatie
- U kunt een Cliëntondersteuner vragen om hulp bij het kiezen en aanmelden.
- Verhuizen om de kinderen dichtbij te hebben is mooi als je er ook andere mensen kent en je
zeker weet dat ze niet snel gaan verhuizen.
- Bij verhuizen is het belangrijk mensen in de omgeving te leren kennen. Bezoek activiteiten in de
buurt.
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- Verhuis niet te laat in je leven. Aanpassen als je dat nog kan. Soms is niet beslissen ook
beslissen, maar dan door het lot. Dat wil je liever niet.
- Als je wil verhuizen bedenk dan tijdig wat je graag wil meenemen en wat weg kan. Maak
eventueel foto’s van iets met dierbare herinneringen. Beslis zelf wat belangrijk is om te behouden - Nieuwe meubels lijkt leuk, maar er moet ook iets eigens mee verhuizen. Later iets nieuws kan
ook nog.
Als u tips hebt uit eigen praktijk, meld het ons dan kunnen we het doorgeven.
Er waren 25 belangstellenden aanwezig en niet alleen leden van Senioren van Nu Midden-Drenthe
VEILIG INTERNETTEN EN BANKIEREN
Veel mensen leven nog in de veronderstelling, dat seniorenverenigingen er zijn voor ontspanning,
zoals kaarten, bingo, reisjes, muziekavonden enz.
Bij Senioren van Nu Midden-Drenthe is dit echter niet de hoofdmoot. Hier gaat veel aandacht naar
belangenbehartiging, informatieverstrekking en voorlichting.
6 november jl. was een bijeenkomst, waarop vier medewerkers van de Rabobank Assen en NoordDrenthe, t.w. Gea en Henriëtte (van de vestiging Beilen) en Harm en Richard (vestiging Assen).
Nadat Mieke Sol de bijeenkomst geopend had, was het de beurt aan de dames.
Zij gaven uitleg over veilig internetten en veilig internetbankieren.
Een paar punten op een rijtje:
- Zorg voor een goedwerkende virusscanner;
- Geef nooit je pincode of beveiligingscode door;
- Controleer regelmatig je bankrekening;
- Onbekende telefoonnummers niet terugbellen;
- Laat je niet helpen bij het pinnen;
- Scherm je pincode af als je pint;
- Altijd uitloggen, wanneer je gebankierd hebt;
- Banken vragen nooit om je pincode;
- Niet aan de deur pinnen;
- Stuur geen tikkie of betalingsverzoek naar personen, die je niet kent;
- Krijg je via WhatsApp, e-mail enz. een betalingsverzoek van één van je contacten? Neem
eerst contact op met die persoon om te controleren of het verzoek werkelijk van haar/hem
komt;
Als je iemand anders toestemming geeft om voor jou bankzaken te regelen, geef dan niet je eigen
bankpas aan haar/hem, maar doe dit via een bancaire volmacht. Dit moet je op je bank regelen. Je
moet samen met haar/hem naar de bank. Zij/hij krijgt dan een eigen bankpas en pincode. Dan kun
je ook een limiet instellen voor het bedrag dat (wekelijks) maximaal met deze pas
opgenomen/gepind kan worden. Deze volmacht geldt alleen bij leven van de bankrekeninghouder.
Als je wilt, dat iemand ook na je overlijden de zaken nog kan regelen, moet je dit in een
levenstestament vastleggen. Hiervoor ga je naar de notaris.

Na de pauze kregen de heren het woord. Zij gingen in op de mogelijkheden voor ouderen om een
hypotheek te krijgen. Omdat de mogelijkheden per persoon anders zijn, gaan we hier niet dieper
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op in. Om in aanmerking te komen, moet in ieder geval je vaste inkomen voldoende zijn om de
maandelijkse lasten te kunnen betalen en moet de waarde van de woning hoog genoeg zijn.
Dat de verstrekte informatie zinvol was, bleek uit het feit, dat er veel vragen gesteld werden.
Het is erg jammer, dat niet meer mensen deze kans te baat hebben genomen om zich te laten
voorlichten.
SAMEN ETEN…..JA GEZELLIG
Vorig jaar plaatste de activiteitencommissie een oproep in de Nieuwsbrief om te kijken of er animo
was om een keer samen te gaan eten. De opkomst was groot en direct is er gevraagd of dit
herhaald kon worden.
Zo gezegd, zo gedaan en 13 november jl. waren 40 van onze leden in het Eetpark aanwezig.

Foto is ingestuurd door Alie Wiebing.

Zij hebben genoten van het lekkere eten en de leuke avond. Volgend jaar weer was de reactie.
Er is beloofd, dat de activiteitencommissie dit zal onthouden.
En als u denkt, dat deze activiteit uit de contributie betaald is, heeft u het mis. De deelnemers
draaiden zelf voor de kosten op.

Uitslagen klaverjassen en jokeren op 4 december.
Er waren 24 klaverjassers en 12 jokeraars.

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

Klaverjassen
Betty Eising
Tiny Smit
Joop Briggeman
Roelie Briggeman
Willy Knecht
Mina van Es
Wemmie Beugels
Jantje Stel
Jantje Ebeltjes
Aaltje Greydanus
Poedel
Egbert Veenstra

Punten
4.123
3.973
3.775
3.746
3.724
3.686
3.629
3.508
3.465
3.459

1.
2.
3.
4.
5.

2.623

Jokeren
Roelie Klooster
Hennie Oortwijn
Jannie Vos
Jannes Doedens
Roelie Beuving

Punten
231
369
438
440
529

Poedel
Griet Beugel

657

Omdat het de laatste keer in 2019 was, ging iedereen met een prijsje naar huis.
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Het was weer een gezellige middag.
Volgende keer klaverjassen en jokeren op woensdag 5 februari om 13.30 uur.
We hopen dan iedereen weer te mogen begroeten.

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

15-01-2020:

14:00 uur

05-02-2020:

13:30 uur

19-02-2020:

14:00 uur

10-03-2020:

14:00 uur

13-03-2020:

20:00 uur

18-03-2020:

14:00 uur

01-04-2020:

14:00 uur

15-04-2020:

13:30 uur

Nieuwjaarsbijeenkomst m.m.v. muziekgroep Fourever
Klaverjassen en jokeren
André Dekker komt vertellen over de ambulancedienst
Bijeenkomst met PCOB in het Beurtschip in Smilde
Feestavond in zalencentrum Muller m.m.v. toneelvereniging De
Kring uit Holte
Ledenvergadering
Bingo
Klaverjassen en jokeren

Onze nieuwjaarsreceptie is op woensdag 15 januari 2020
We trakteren op een drankje en een hapje en de muziekgroep “Forever” zal deze middag
opvrolijken met zang en muziek.
Het belooft een gezellige middag te worden.
We hopen dat veel senioren komen om elkaar een gelukkig en gezond 2020 toe te wensen!!!
Woensdag 19 februari komt ambulance verpleegkundige Andre Dekker vertellen over de
ambulance dienst. Hij vertelt over de apparatuur die aan boord is en de berichtgeving bij een
acute melding. We hopen dat u nooit van een ambulance gebruik hoeft te maken
Er wordt jaarlijks door ouderen veel gebruik gemaakt van deze dienst.
Hoe werkt dat eigenlijk. U hoort het in de Karspelhof om 14:00 uur
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Voorkom vallen
Hoe? Dat kunt u te weten komen op 10 maart in Smilde, waar Senioren van Nu Midden-Drenthe
en PCOB Smilde gezamenlijk een bijeenkomst organiseren. In onze vorige Nieuwsbrief las u het
al. Op diverse plaatsen hebben mensen al geprofiteerd van valpreventie voorlichting en oefening
Jaarlijks kost vallen grote aantallen ouderen veel narigheid en verlies van zelfstandigheid.
!4:00 uur in het Beurtschip.
Vrijdag 13 maart is onze feestavond in Zalencentrum Muller in de Paltz in Beilen.
Voor ons zal spelen toneelvereniging “DE KRING” uit Holthe
De activiteitencommissie wenst u een goed en vooral gezond 2020

NOTARIËLE VOLMACHT / LEVENSTESTAMENT
Met een volmacht geeft u een ander de bevoegdheid namens u te handelen. Dat betekent niet dat
u dit zelf niet meer mag doen. Als u op enig moment hier niet meer toe in staat bent, kan iemand in
wie u het volste vertrouwen heeft het van u overnemen volgens de door u vastgelegde wensen.
In een notariële volmacht of levenstestament
➢ Wijst u een vertrouwenspersoon aan die namens u mag handelen, die noemen we een
gevolmachtigde;
➢ Kunt u gedetailleerd vastleggen welke taken de gevolmachtigde krijgt;
➢ Geeft u aan voor welke situaties de volmacht bedoeld is;
➢ Kunt u eventueel vastleggen aan wie uw vertrouwenspersoon verantwoording moet
afleggen;
➢ Uw wensen op medisch gebied vastleggen.
Taken van uw vertrouwenspersoon
U kunt kiezen of u alleen bepaalde taken aan de gevolmachtigde wil overlaten of dat de
gevolmachtigde alles voor u mag regelen. Hierbij kunt u onder andere denken aan:
➢ Het regelen van bankzaken;
➢ Het beleggen van vermogen;
➢ Zaken met betrekking tot uw onderneming;
➢ Regelingen met betrekking tot uw woning, inboedel en/of huisdieren;
➢ Het doen van eventuele schenkingen;
➢ Het ondersteunen bij medische aangelegenheden en het regelen van zorgzaken.
U kunt meerdere personen gezamenlijk machtigen. Maar dat is niet altijd praktisch. Een bank kan
er bijvoorbeeld niet voor zorgen dat twee of meer gevolmachtigden tegelijk pinnen. Als de
gemachtigden samen moeten handelen, dan is pinnen en ook internetbankieren niet mogelijk. Dit
kunt u regelen door de gemachtigden ieder afzonderlijk te benoemen. En bijvoorbeeld andere
zaken wel een gezamenlijke bevoegdheid te verlenen.
Wie geeft u het vertrouwen?
Het is zaak dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft.
Wie u als vertrouwenspersoon benoemt, is als afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Mensen die
getrouwd zijn of samenwonen, geven elkaar vaak een volmacht en aan hun eventuele kinderen.
Maar dat hoeft niet. Dat bepaalt u zelf. Het is ook mogelijk een volmacht te geven aan iemand
anders in wie vertrouwen heeft, bijvoorbeeld een goede vriend.
Wat gebeurt er als er geen notariële volmacht is afgegeven en u wordt wilsonbekwaam?
Stel u kunt op een bepaald moment niet meer zelfstandig beslissingen nemen. Maar u heeft voor
die situatie geen volmacht afgegeven? Wat gebeurt er dan? De kantonrechter benoemt een
bewindvoerder. Wie dat wordt? Daar heeft u zelf geen invloed meer op.
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Waar regelt u een notariële volmacht?
Zowel een levenstestament als een algehele volmacht regelt u bij de notaris. Deze maakt hiervoor
een akte op en brengt hiervoor kosten in rekening.
Door het aanleveren van de volmacht bij de bank, weet de bank wie uw bankzaken mag regelen

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
Wilt u hierover informatie, dan kunt u contact opnemen met de gemeente (0593-539222) of op de
website www.middendrenthe.nl zoeken op “Zorgkostenregeling”.
WAAR moet ik zijn als……..
Uit onderzoek is gebleken dat weinig mensen op de hoogte zijn van het feit dat er Cliëntadviseurs
(vroeger ouderenadviseurs) zijn, die u kunnen helpen bij vragen over wonen zorg, welzijn en
huisvesting. Zo iemand denkt met je mee als er keuzes gemaakt moeten worden of als je de weg
niet kent. De mogelijkheden en regels zijn erg ingewikkeld en je kunt niet alles zelf weten.
In het artikel hieronder kunt u lezen hoe u deze mensen bij Welzijnswerk Midden-Drenthe kunt
bereiken.
Zo nodig kunt u bezoek thuis vragen.

12

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? Bel ons (088-1651200), stuur een
e-mail (info@welzijnswerkmd.nl) of 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
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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.
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.
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SLUITINGSDATUM KOPIJ
In 2020 zullen de volgende Nieuwsbrieven in de maanden
maart, mei, september, oktober en november verschijnen.
Kopij voor de volgende nieuwsbrief voor 15 februari 2020 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.
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

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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