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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. Pit
Dhr. G. Reinink
Dhr. F. Claassen

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

Verspreiding
Nieuwsbrief:
Dhr. J. Eising
Dhr. A. Koning

06-11010317
0592-412424

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

0593-592734
0593-331972
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Nieuwjaarsbijeenkomst
We zijn 2020 begonnen met de nieuwjaarsbijeenkomst op 15 januari in de Karspelhof.
Ruim 80 leden waren aanwezig.

Tijdens de opening kon bekend gemaakt worden, dat er iemand gevonden is, die bereid is de
vacature van voorzitter in te vullen. En wel, de heer Jan Broertjes, bij velen wel bekend.

Forever bood een gevarieerd scala van bekende en minder bekende liedjes.
Natuurlijk ontbraken de hapjes en drankjes niet en ja…..ook nu was het advocaatje met slagroom
favoriet.

LEDENVERGADERING 18 MAART 2020
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de ledenvergadering, die 18 maart a.s. gehouden zal
worden.
Locatie
: De Karspelhof
Aanvang
: 14:00 uur
Het bestuur heeft Jan Broertjes bereid gevonden om de vacature van voorzitter in te vullen.
Maar het bestuur kiest niet de bestuursleden. Deze bevoegdheid ligt bij de leden.
Na afloop van de vergadering, zal dhr. Stiepel vertellen over sterrenwachten over de hele wereld
en dit met dia’s verduidelijken.
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Agenda:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Opening en vaststellen agenda
Ingekomen stukken en mededelingen / stand van zaken
Verslag ledenvergadering van 13-02-2019
Jaarverslag 2019
Toelichting resultaten 2019 door penningmeester
Verslag kascommissie
Benoeming één nieuw lid kascommissie. Dhr. Snel is aftredend.
Toelichting begroting 2020 door penningmeester
Vaststellen contributie voor 2020
Bestuursverkiezing
De dames Sol en Buiten en de heren Bruins en Reinink zijn reglementair aftredend. Allen
zijn herkiesbaar.
De heer Bergwerf neemt afscheid.
De functie van voorzitter is sinds 13-02-2019 vacant. Het bestuur draagt dhr. J. Broertjes
voor om in deze functie te vervullen.
Rondvraag
Sluiting

VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING 13 FEBRUARI 2019
Aanwezig:

bestuur: Albert Lanting, Job Hadderingh, Geert Reinink en Gerda Buiten
37 leden

Afwezig met kennisgeving:
Bestuur: Dhr. Bruins, Dhr. Bergwerf, Mw. M. Sol,
Leden:
Dhr. en mw. Groot, Mw. S. Tuinstra, dhr. J. Doudeijns, Dhr. en mw. Boer

1. Opening en vaststellen agenda
Dhr. Lanting heet allen welkom.
Albert Bruins kan wegens ziekte niet aanwezig zijn, Mieke Sol is druk met haar verhuizing
en Frans Bergwerf heeft andere verplichtingen.
2. Ingekomen stukken en mededelingen / stand van zaken
Er zijn allen berichten van verhindering ontvangen en er zijn geen bijzondere
mededelingen.
De activiteiten trekken, evenals de reizen veel belangstelling.
De NVOG behartigt de belangen van ouderen op landelijk niveau.
Als vereniging proberen we op gemeentelijk niveau de belangen te behartigen, o.a. door
middel van voorlichtingsbijeenkomsten.
Soms is het moeilijk om voldoende vrijwilligers te activeren.
Mede dankzij de reactie van Senioren van Nu Midden-Drenthe en andere
belangenorganisaties is besloten De Thuisblijver in het vervolg weer bij 60-plussers thuis te
laten bezorgen.
3. Verslag ledenvergadering van 14-02-2018
Er zijn geen op- of aanmerkingen of aanvullingen en het verslag wordt vastgesteld.
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4. Jaarverslag 2018
Met de opmerking van dhr. Beugel, dat bij samenstelling van bestuur na de
ledenvergadering de naam van dhr. Reinink ontbreekt, wordt het jaarverslag vastgesteld.
Toelichting resultaten 2018 door penningmeester.
Dhr. Bruins heeft het overzicht samengesteld en d.m.v. een diapresentatie geeft dhr.
Reinink een toelichting.
Er zijn geen vragen over het verslag.
Verslag kascommissie
De stukken zijn gecontroleerd door de heren Eising en Snel.
Dhr. Snel voert namens de kascommissie het woord.
Hij zegt iedere keer weer verrast te zijn door de duidelijke wijze waarop dhr. Bruins het
overzicht vastlegt.
Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.
Het voorstel om het bestuur decharge te verlenen, wordt door de vergadering opgevolgd.
Benoeming één nieuw lid van de kascommissie.
Mw. M. van der Velden wordt als reserve lid aan de commissie toegevoegd.
5. Toelichting begroting 2019 door penningmeester
Ook dit punt wordt d.m.v. een diapresentatie door dhr. Reinink toegelicht.
Het levert geen vragen op en de begroting wordt vastgesteld.
6. Vaststellen contributie voor 2019
Op voorstel van het bestuur wordt de contributie op het huidige niveau, € 25,- voor het
eerste lid en € 20,- voor het tweede lid op hetzelfde adres, gehandhaafd.
7. Bestuursverkiezing
De heren Lanting, Bergwerf en Hadderingh zijn reglementair aftredend.
Dhr. Lanting is niet herkiesbaar.
De heren Bergwerf en Hadderingh worden bij acclamatie herkozen.
Er is nog niet in de vacature voorzitter voorzien.
Er zijn geen kandidaten in de zaal.
Dhr. Bergwerf zal de zaken waarnemen.
8. Rondvraag
Dhr. Lanting heeft aangegeven dat er aan zijn vertrek geen aandacht besteed behoeft te
worden, hij blijft immers lid en zal aan de activiteiten blijven deelnemen.
Het bestuur denkt hier anders over en de aanwezigen zijn het hier mee eens.
Mw. Buiten bedankt namens de vereniging dhr. Lanting voor zijn inzet de afgelopen jaren
en overhandigt hem een bloemenbon.
Dhr Reinink antwoord op de vraag wanneer de cursus de cursus Klik en Tik weer gegeven
wordt, dat, wanneer er 6 belangstellenden zijn, er een proefles gegeven wordt, zodat de
belangstellenden een indruk krijgen, van wat het inhoudt en op basis hiervan kunnen
besluiten of ze zullen deelnemen.
Dhr. Briggeman vraagt wie het versturen van kaartjes verzorgt bij verjaardagen.
Dit doet mw. Veldman. (bij ziekte dienen de contactpersonen hiervoor te zorgen)
Jacob Beugel is gestopt als coördinator voor de rijbewijskeuringen. Hoewel dit geen
initiatief was van Senioren van Nu Midden-Drenthe (toen nog ANBO afd. Beilen) hebben
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veel van onze leden gebruik gemaakt van zijn bemiddeling. Daarom wil het bestuur hier
toch even bij stilstaan en krijgt Jacob een presentje aangeboden.
9. Sluiting
Dhr. Lanting dankt allen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.
Beilen, 18 februari 2019

Gerda Buiten

JAARVERSLAG 2019
Algemeen:
Per 1 januari 2019 was het ledenaantal 379.
In 2019 zijn 14 van onze leden overleden, zijn er 4 leden verhuisd en hebben 16 leden om
verschillende redenen het lidmaatschap beëindigd.
Daar tegenover staat, dat we 19 nieuwe leden konden begroeten.
1 januari 2020 was hierdoor het aantal leden 364.
Bestuur:
Sinds de ledenvergadering van 13-02-2019 is de samenstelling van het bestuur als volgt:
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden:
Aandachtsgebied WMO
Coördinatie reizen
o.a. digitalisering

-

Vacant
Frans Bergwerf
Gerda Buiten
Albert Bruins

-

Mieke Sol
Job Hadderingh
Geert Reinink

Het bestuur heeft in 2019 6x vergaderd, waarbij veel onderwerpen behandeld zijn.
Lidmaatschappen:
Senioren van Nu Midden-Drenthe is lid van:
VOSD (Vereniging Overleg Seniorenverenigingen Drenthe);
FASv (Federatie van Algemene Seniorenverenigingen);
NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden), na een periode van veel
overleg, heeft een fusie van ouderenorganisaties plaatsgevonden en is m.i.v. 01-01-2020 is de
Koepel Gepensioneerden opgericht.
Vrijwilligers:
Naast bestuursleden, waren de volgende leden actief in de activiteitencommissies:
Luchien Doedens
Jannes Doedens
Marrie Kleine-Rozenveld
Griet Beugel-Raatjes
Hennie Veldman-Huisjes
Bart Wiebing
Alie Wiebing
De coördinatie van rijbewijskeuren wordt in Smilde verzorgd door dhr. G. ten Cate
Belasting invulhulpen:
We kunnen een beroep doen op 6 leden die onze leden behulpzaam zijn bij het invullen van de
belastingaangifte.
26 leden zetten zich in voor het bezorgen van de nieuwsbrief en treden op als contactpersoon. In
2019 moesten enkele contactpersonen hun werkzaamheden beëindigen, maar dit kon gelukkig
opgelost worden.
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Overleg:
Er zijn veel activiteiten georganiseerd en bestuursleden hebben vergaderingen van o.a. VOSD,
WMO-raad, FASv, voorlichtingsbijeenkomst van Gemeente Midden-Drenthe bezocht.
Er is overleg geweest met PCOB en Welzijnswerk Midden-Drenthe.

Belangenbehartiging:
Tijdens de bestuursvergaderingen is veel tijd besteed aan belangenbehartiging.
Senioren van Nu Midden-Drenthe, vormt samen met andere ouderenorganisaties in de gemeente,
de OSO. Samenwerkende Ouderenorganisaties.
Wij zijn daarin vertegenwoordigd door Mieke Sol. De financiële administratie van de OSO loopt
sinds dit jaar via de administratie SvN MD.
Er zijn veel voorlichtingsbijeenkomsten, zowel in Beilen, Smilde als Westerbork gerealiseerd.
In Beilen kunnen we spreken van een goede uitkomst. In Smilde en Westerbork is de
belangstelling niet groot.
Nieuwsvoorziening:
De nieuwsvoorziening vindt plaats door het uitgeven van de Nieuwsbrief en publicatie op de
website. De nieuwsbrieven worden ook op de website geplaatst en kunnen op deze wijze op elk
gewenst moment nog eens gelezen worden.
Zijn er belangrijke mededelingen, dan worden de leden, waarvan we een werkend e-mailadres
hebben, via een e-mail geïnformeerd.
Helaas wordt de website nog te weinig door onze leden bezocht.
Activiteiten:
Ook in 2019 zijn er veel activiteiten, zowel op het gebied van voorlichting als ontspanning
gerealiseerd. Met name de feestavond, het zondagmiddagconcert en de reizen hadden niet over
belangstelling te klagen.
Omdat hiervan in de nieuwsbrieven uitgebreid verslag is gedaan, gaan we daar hier niet verder op
in.
De Karspelhof
Veel van onze activiteiten vinden plaats in de Karspelhof. Helaas hebben we te kampen met
doorgevoerde wijzigingen over de gebruikersregelingen, waarover we niet geïnformeerd werden.
Gebleken is, dat de gastdames en -heren ’s middags niet meer beschikbaar zijn. Dit betekent, dat
we bij bijeenkomsten zelf de koffie en thee moeten verzorgen.
Ook de beheerder is niet meer fulltime aanwezig, waardoor de gebruikers veel zelf moeten doen.
Hierover zijn, samen met PCOB en FNV ouderen gesprekken gevoerd met de directeur van
Welzijnswerk Midden-Drenthe, dhr. Vlootman. De gesprekken worden nog voortgezet.

NVOG IS NU KOEPEL VAN GEPENSIONEERDEN
De koepelorganisaties voor gepensioneerden KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van
Gepensioneerden) en NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden)
gaan sinds 1 januari 2020 als één nieuwe organisatie door het leven onder de naam ‘Koepel
Gepensioneerden’.
Grootste ouderenorganisatie
Door de fusie van onze organisaties ontstaat de grootste ouderenorganisatie van Nederland. De
nieuwe Koepel Gepensioneerden vertegenwoordigt direct zo’n 300.000 gepensioneerden en
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indirect alle drie miljoen gepensioneerden in ons land. Bij de Koepel Gepensioneerden zijn ruim
150 organisaties van gepensioneerden aangesloten, alsmede KBO-Brabant en de Federatie van
Algemene Senioren Verenigingen (FASv).
Breder dan inkomensbelangen
In het verleden hebben onze organisaties zich specifiek gericht op de pensioenbelangen van
gepensioneerden. De laatste jaren is steeds duidelijker geworden, dat de vraagstukken waarmee
gepensioneerden en andere senioren te maken krijgen meer terreinen omvat dan pensioenen en
inkomen. Daarom houdt de Koepel Gepensioneerden zich ook bezig met zorg, welzijn en wonen.
Door de schaalvergroting die we nu bereiken, kunnen we de bredere belangen van
gepensioneerden en senioren in Nederland nog beter behartigen.
Spreekbuis gepensioneerd Nederland
De Koepel Gepensioneerden wil een kennis gedreven belangenorganisatie zijn en spreekbuis en
aanspreekpunt voor heel gepensioneerd Nederland. De nieuwe organisatie staat open voor
samenwerking met andere seniorenorganisaties om samen sterk te staan in alles wat op senioren
af komt. De koepel speelt via het AGE platform Europe en de ouderenkoepel EURAG ook een
stevige rol in de belangenbehartiging en in de uitwisseling van kennis en ervaring in Europa.
Federatie Algemene Seniorenverenigingen (FASv)
De seniorenverenigingen die aangesloten zijn bij de FASv waren onder de vlag van de NVOG
rechtstreeks lid van deze organisatie. Dit lidmaatschap vervalt per 31 december 2019 daar per die
datum de NVOG zal ophouden te bestaan. Op 17 mei 2019 heeft de Federatieraad van de FASv
besloten om als één organisatie, per 1 januari 2020, lid te worden van de nieuwe organisatie
Koepel

JAARVERGADERING WMO-RAAD
Datum:
Plaats:
Aanvang:

woensdag 25 maart 2020
Zalencentrum ‘Het Kompas’, Veenhoopsweg 12-B, Smilde (naast De
Koepelkerk)
13.30 uur; de zaal is open vanaf 13.00 uur

Toelichting
Binnen de gezondheidszorg is in toenemende mate sprake van ‘Extramuralisering’. In eenvoudiger
taal is dit het streven om buiten de muren van een intramurale instelling (waar iemand wordt
opgenomen) gelijkwaardige zorg en begeleiding te bieden. Hierbij kan bijvoorbeeld worden
gedacht aan de eigen woning, waar ondersteuning wordt geboden via thuiszorg.
Diverse groeperingen hebben met deze ontwikkeling te maken. Mensen worden minder lang in het
ziekenhuis opgenomen en moeten na een operatie thuis herstellen. Ook binnen de geestelijke
gezondheidszorg en jeugdzorg wordt steeds kritischer gekeken of cliënten opgenomen moeten
worden, dan wel in hun eigen omgeving behandeld kunnen worden. Dat alles met hulp van
mantelzorgers en ondersteuning vanuit het sociaal netwerk van de burger in combinatie met
professionele hulp van beroepskrachten.
De voormalige verzorgingshuizen bestaan niet meer en daarom blijven ook ouderen met een
zorgvraag steeds langer thuis met ondersteuning van thuiszorg en mantelzorg.
Tijdens de bijeenkomst wil de Wmo-raad graag met u van gedachten wisselen over de positieve en
negatieve gevolgen van dit beleid voor de mensen die het aangaan en de mensen in hun
omgeving. Dit doen we onder inspirerende leiding van dagvoorzitter mevrouw Lieke Ruijgers,
directeur van Cosis Expertisecentrum, via een interactief en afwisselend programma. In de
uitnodiging, die begin maart wordt gepubliceerd, wordt hierover meer informatie gegeven.
U bent van harte uitgenodigd !!
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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. 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. Belangstellende leden van Senioren van Nu Midden-Drenthe 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.

PERSONALIA
Nieuwe leden:
Dhr. J. Trip en Mw. J.J. Trip Heeling
Dhr. J.I.M. van Dooren
Mw. L. Schrijvers-Schokker
Dhr. F.J.J. Claassen
Mw. T. de Waal-Kerkdijk
Dhr. en Mw. Rijks
Dhr. en Mw. Klasen
Dhr. en Mw. De Haas
Mw. R. Tigelaar

Beilen, wijk 03
Smilde
Westerbork
Zwiggelte
Beilen, wijk 60
Beilen, wijk 60
Beilen, wijk 13
Smilde
Hooghalen, wijk 84

Overleden:
Dhr. A.G. Poot

Westerbork

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

Bedankje ontvangen van:
Willem Booiman:
Ik wil jullie bedanken voor de bloemen, die ik heb ontvangen toen ik thuis kwam na
ziekenhuisopname in december 2019.
Dhr. L.C.M. de Waal:
Bedankt voor de bloemenbon en de mooie kaart, die ik voor mijn 90ste verjaardag gekregen heb.
Dhr. R. Berends:
Bedankt voor de mooie felicitatiekaart, die ik mocht ontvangen voor mijn 81ste verjaardag.
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Mw. N. Seidel-de Graaf:
Bij deze wil ik jullie hartelijk danken voor de bloemenbol die ik gekregen heb voor m’n 80ste
verjaardag. Een mooi gebaar.
Mw. H. Prakken-Pomp:
Hartelijk bedankt voor de mooie kaart die ik ontving voor mijn verjaardag en de mooie plant bij
thuiskomst uit de Boshof.
Mw. M. Boer-v.d. Meer:
Hartelijk bedankt voor de bloemenbon, die ik voor mijn 85ste verjaardag kreeg.

VERSLAGEN VAN ACTIVITEITEN
Klaverjassen en jokeren op woensdag 5 februari 2020
Er waren 24 klaverjassers en 10 jokeraars.
De uitslagen:
Klaverjassen
punten
Jokeren
1.
Betty Eising
4.394
1.
Roelie Klooster
2.
Arend Greydanus
4.002
2.
Jantje Poelman
3.
Sent Waninge
3.970
3.
Jannie Vos
4.
Jaap Oortwijn
3.885
5.
Jantje Ebeltjes
3.749
6.
Mina van Es
3.731
7.
Wemmie Beugel
3.703
8.
Bart Wiebing
3.626
9.
Jan Eising
3.538
10. Tinie Smit
3.447
Poedel
Poedel
Gezienus van Es
2.675
Griet Beugel

Punten
349
350
399

600

Het was weer een gezellige middag. Fijn dat we 2 nieuwe klaverjassers mochten verwelkomen.
We hopen dat de klaverjassers en jokeraars die er niet waren er de volgende keer wel weer zijn.

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

10-03-2020:

14:00 uur

13-03-2020:

20:00 uur

Bijeenkomst met PCOB in het Beurtschip in Smilde
Feestavond in zalencentrum Muller m.m.v. toneelvereniging De
Kring uit Holte
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18-03-2020:

14:00 uur

01-04-2020:

14:00 uur

15-04-2020:

13:30 uur

13-05-2020:

08:00 uur

12-06-2020:

Ledenvergadering
Na afloop zal dhr. Stiepel ons informeren over sterrenwachten
Bingo
Klaverjassen en jokeren
Voorjaarsreis
Bezoek aan muziekfestival in Vledder. Meer info in volgende
nieuwsbrief.

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.
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 een blijspel “Vier vrouwen vechten om een man, maar er is er maar één
die er mee trouwen kan”.
Korte inhoud:
Vier vrouwen gaan op 55+ gym. Ze zijn nogal verschillend van elkaar.
Dora is erg vergeetachtig, Marie is een flapuit, Hetty is erg onhandig en Geertruide is erg zeker
van zich zelf. Wilma is de gymlerares. Zij kan behoorlijk kattig zijn.
De oefeningen verlopen in het geheel niet vlekkeloos. Het geklets van de dames drijft Wilma tot
wanhoop. De vier dames wonen in een aanleunwoningen complex.
Dan komt er een nieuwe bewoner, een man, wonen. Hij is de buurman van Dora.
Alle vier zijn ze tot over hun oren verliefd op hem en ze vinden zichzelf de ware voor hem.
Ze laten hem kiezen. Hij kiest uiteindelijk voor......
De titel zegt het al, het wordt een heel gevecht.
Kom naar de feestavond, dan ziet u hoe het afloopt en welke vrouw er met de geliefde man
vandoor gaat!
Het geheel wordt wederom omlijst met muziek en zang van Roelie en Coby.
In de pauze is er weer onze loten verkoop.
Een prijsje voor de verloting wordt op prijs gesteld maar hoeft niet

Voorjaarsreis
Op 13 mei a.s. is de jaarlijkse voorjaarsreis gepland. Wij vertrekken om 08.00 uur vanaf het
Stroomdal en om 08.15 uur bij de Bibliotheek.
Voorgaande keren was het vertrek eerst bij de Bibliotheek maar nu bij het Stroomdal.
De bestemming is naar de Orchideeënhoeve en Jopie Huisman. Het programma ziet er (onder
voorbehoud van wijzigingen) als volgt uit:
Route:
Beilen, Spier, Dwingeloo, Diever, Frederiksoord, Steenwijk, Kuinre,
Luttelgeest,(Koffie),Marknesse, Kraggenburg, Ens, Schokland, Nagele, Urk, Espel,
Creil, Rutten, Lemmer, Sondel, Oude en Nije Mirdum, Rijs, Workum, (Bezoek Jopie
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Huisman met kopje thee), Bolsward, Sneek, Joure, Heerenveen, Gorredijk,
Beetsterzwaag,(diner), Oosterwolde, Beilen.
Programma:
09.45 – 11.30 uur koffie en bezoek winkel Orchideeënhoeve
12.00 – 13.00 uur bezoek Museum Raadhuis Urk
13.00 – 14.15 uur vrije lunchpauze Urk
15.00 – 16.30 uur bezoek museum Jopie Huisman
17.45 – 19.30 uur diner

Kosten: € 63,- p.p. bij een deelname van 50-60 personen.
Uw inschrijving is geldig, wanneer uw betaling van € 63,- p.p. voor 1 april a.s. ontvangen is
op rek. NL64 RBRB 0928 929 566 t.n.v. Senioren van Nu Midden-Drenthe
met vermelding reis 13 mei 2020
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”.
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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.

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.
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Repaircafé Bovensmilde:
Laatste zaterdag van de maand van januari tot november
Tijd
: van 13:00 tot 17:00 uur.
De kleding ruil/inbrengwinkel Noppes is open van 14:00 tot 16:00 uur.
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.
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
mei, september, oktober en november verschijnen.
Kopij voor de volgende nieuwsbrief voor 15 april 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 volledig ingevuld en ondertekend inleveren.
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