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BESTUUR
Voorzitter. ..... : Dhr. J. Broertjes ........ ........ Klatering 24…………. Beilen……. tel. 06 29567772
Secretaris ..... : Mw. G. Buiten... ........ ........ Asserstraat 5 C . ........ Beilen ....... tel. 0593-525192
Penningm. .... : Dhr. A. Bruins .. ........ ........ Hoofdstraat 51 B ........ Hooghalen tel. 0593-592661
Leden ……….: Mw. W.C. Sol ... ........ ........ ........ ........ ........ ........ Westerbork tel. 0593-523585
………………..: Dhr. J. Hadderingh .... ........ ........ ........ ........ ........ Beilen ....... tel. 0593-523909
... ........ ........ : Dhr. G. Reinink. ........ ........ ........ ........ ........ ........ Zwiggelte .. tel. 06-15907771
………………. : Mw. M. van der Velden ...... ........ ........ ........ ........ Beilen……. tel. 06-13833272

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. J. Broertjes

06-29567772

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
0592-412503

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

0593-592734
0593-331972
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VAN DE BESTUURSTAFEL
De kop is eraf. We zijn aan het nieuwe seizoen begonnen en zijn blij dat 2 september de
fietstocht kon doorgaan. Verderop in deze nieuwsbrief een kort verslag.
Jammer genoeg moeten veel andere activiteiten geannuleerd worden doordat de
Karspelhof tot 1 januari 2021 gesloten blijft of omdat er geen locatie beschikbaar is waar
de 1½ m afstand toegepast kan worden.

Voor de ledenvergadering zijn we daar wel in geslaagd. In het Wilhelmina Zalencentrum
was alles goed geregeld. Men moest zich van tevoren opgeven om aan de vergadering te
kunnen deelnemen. Bij binnenkomst moest iedereen de handen desinfecteren, een
handtekening plaatsen, een paar vragen beantwoorden, een looproute volgen en elk aan
een apart tafeltje plaatsnemen. Als er huisgenoten bij waren, mochten die samen aan één
tafeltje zitten. Wanneer je gebruik moest maken van het toilet, was daar ook een route
voor aangegeven. Dus helemaal Coronaproof.

Er waren, incl. de bestuursleden, 24 leden aanwezig en 2 gasten van een zuster
seniorenvereniging.
De vergadering kende een goed verloop, de kandidaat bestuursleden, Jan Broertjes en Marja van
der Velden, zijn bij acclamatie gekozen. Dat betekent, dat we nu officieel een nieuwe voorzitter
hebben.
De bestuursleden die aftredend waren, zijn herbenoemd, dus we hebben weer een voltallig
bestuur dat uit 7 leden bestaat.
Tijdens de rondvraag spraken veel leden hun ongenoegen uit over het feit dat Welzijnswerk
Midden-Drenthe de Karspelhof en ’t Beurtschip voor externe gebruikers in ieder geval tot 1 januari
2021 gesloten blijven. Juist van een welzijnsorganisatie mag je verwachten, dat ze zich inspannen
om, in overleg en met aanpassingen, de activiteiten weer opstarten.

Uitleenpunt Medipoint van Icare
Via de media hebben wij hebben wij vernomen, dat het uitleenpunt aan de Nassaukade gesloten
wordt. De gezamenlijke ouderenbonden in Midden-Drenthe (OSO) gaan onderzoeken of dit
voorkomen kan worden.
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DIGITAAL VERBONDEN ZIJN
In deze onzekere tijd, waarin bezoek ontvangen beperkt en fysiek contact niet mogelijk zijn,
hebben veel senioren het belang van digitaal verbonden zijn, ontdekt. Whatsappen, videobellen,
chatten, Facebook enz. Misschien heeft u ook al onze website bezocht.
Heeft u inmiddels ook een e-mailadres en heeft u dit nog niet aan ons gemeld, dan vragen wij u dit
adres aan ons door te geven. Wij kunnen dan ook belangrijke berichten naar u sturen.
(als u uw emailadres verandert of veranderd heeft, wilt u dat dan ook aan ons doorgeven?)

Senioren en Veiligheid—Hulpvraagfraude
Bij hulpvraagfraude doet een oplichter zich voor als een bekende via bijvoorbeeld WhatsApp.
Bijvoorbeeld als je (klein)zoon of (klein)dochter, maar regelmatig ook als vriend of vriendin. Er
wordt gevraagd om hem of haar snel te helpen door geld over te maken of te klikken op een
betaalverzoek.
Vaak staat in het eerste bericht dat de ‘bekende’ een nieuw mobiel nummer heeft. Ook vragen
criminelen soms zelfs om geld via het WhatsApp-account van degene die je kent. Doordat in het
bericht staat dat er grote nood is en het geld direct nodig is, zijn veel mensen geneigd om het geld
aan ‘deze bekende’ toch maar snel over te maken. Vertrouw zo’n bericht daarom niet zomaar.
Bel altijd eerst de persoon zelf op het oude nummer en zorg dat u een normaal gesprek met hem
of haar kan voeren. Neem er geen genoegen mee als de persoon zegt je niet te kunnen horen.

Waar moet je op letten?
- Maak nooit zomaar geld over zonder dat je iemand daadwerkelijk hebt gesproken of
gebeld.
- Controleer altijd rechtstreeks bij de bekende door zijn/haar oude nummer te bellen. Niet
gebeld = geen geld.

Voorkomen dat oplichters je benaderen
- Plaats je telefoonnummer niet openbaar op sociale media, website of online
handelsplatformen;
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-

Om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van je WhatsApp-account kunt je tweestaps-verificatie instellen. Dat is een extra beveiliging. Op Veiliginternetten.nl staat hoe je
dit kunt doen.

Ben je toch slachtoffer geworden?
- Meld het zo snel mogelijk bij je bank (ook bij een poging) om het rekeningnummer van de
oplichter te laten blokkeren en zo andere slachtoffers te voorkomen;
- Doe altijd aangifte bij de politie (ook bij een poging). Maak een bestandje aan van het
gesprek, zodat je die bij de aangifte kunt voegen;
- Meld het bericht ook als je geen slachtoffer bent geworden bij de Fraudehelpdesk.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over hulpvraagfraude op Veiliginternetten.nl.

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:
Mw. T. Reinink-van der Hulst

Westerbork

Verhuizingen:
Mw. E. Miedema-Hummel
Mw. L. Oortwijn-Harmelink
Dhr. J.W. Kerkdijk

Beilen, van wijk 52 naar wijk 50
Beilen, van wijk 03 naar wijk 30
Beilen, van wijk 16 naar wijk 35

Bedankje ontvangen van:
Willy Visscher:
Hartelijk bedankt voor de bloemenbon en de prachtige kaart die ik voor mijn 85ste verjaardag
ontvangen heb. Heel mooi in deze bijzondere tijd.
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Mw. A.H. Gils-Veldman:
Hartelijk dank voor de bloemenbon en de mooie kaart, die ik voor mijn 85ste verjaardag ontvangen
heb.
Mw. R. Klooster:
Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen, die ik na mijn terugkomst uit het ziekenhuis ontvangen
heb.
Alie Wiebing:
Graag wil ik Senioren van Nu bedanken voor de prachtige bolchrysant die ik via onze
contactpersoon Jannie Vos mocht ontvangen.
Ik ben nl bij het opstappen van de fiets tegen de stoeprand gekomen en gevallen. Hierdoor mijn
bovenbeen gebroken.
Dhr. J.W. Kerkdijk:
Hartelijk dank voor de mooie plant.
Willem en Roelie Booiman
Wij willen jullie bedanken voor de felicitaties en bloemen die we mochten ontvangen toen we 60
jaar getrouwd waren in augustus 2020.

VERSLAG VAN ACTIVITEITEN
Fietstocht 2 september 2020
De start, met 13 fietsers, was om 10:00 uur bij de Drenthehal.
Via Klatering gingen we naar Zwiggelte. Daar hebben we koffie gedronken uiteraard op Coronaafstand.

foto Alie Wiebing

Vervolgens gingen we over fietspaden en ruilverkavelingweggetjes naar Orvelte. Hier hebben we
geluncht.
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Vervolgens richting Witteveen, Mantingerduinen, Balinge, Drijber, Holthe naar Beilen. Allemaal
over fietspaden en ruilverkavelingswegen.
Met onderweg nog een pitstop voor een drankje.
Het was een prachtige zonnige dag en geen wind. Mooier konden we ons niet wensen.
Jannes Bruggink en Jan Eising hebben deze tocht uitgezet. Namens alle fietsers hartelijk dank.
Voor herhaling vatbaar.

GEPLANDE ACTIVITEITEN

Omdat de Karspelhof tot 01-01-2021 gesloten is, hebben we tot onze spijt een aantal
activiteiten van de lijst moeten verwijderen

LET OP: I.V.M. DE CORONAMAATREGELINGEN ZIJN ALLE DATA ZIJN
ONDER VOORBEHOUD
Datum

Aanvangstijd Omschrijving

28-10-2020:

18:00 uur

Gezamenlijk eten in Eetpark

13-01-2021:

14:00 uur

Nieuwjaarsbijeenkomst

27-01-2021:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

24-02-2021:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

09-03-2021:

14:00 uur

Het Beurtschip Smilde
Dhr. Nijkeuter zal vertellen over Paasgebruiken.

12-03-2021:

20:00 uur

Feestavond

17-03-2021:

14:00 uur

Ledenvergadering

31-03-2021:

14:00 uur

Bingo

14-04-2021:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

Zondagmiddagconcert
Helaas kan het zondagmiddagconcert niet door gaan. Door de nieuwe corona-regels kunnen we
niet genoeg afstand houden.
We hebben het concert een jaar uitgesteld.

Gezamenlijk eten in Eetpark op 28-10-2020
Als u 28 oktober gezellig met een groep mensen wilt eten, dient u om 18:00 uur bij het Eetpark
aanwezig zijn.
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De kosten zijn € 24,- p.p. en daar kunt u 2½ uur lekker voor tafelen.
Omdat ze bij het Eetpark tijd nodig hebben om de zitplaatsen aan te passen aan de coronaregels,
dient u zich uiterlijk 25 oktober op te geven bij Griet Beugel tel 0593-524683 of bij Alie Wiebing
0593-592734

WIE ZICH GOED VOORBEREIDT, WORDT BETER OUD
Ouderen willen graag zo lang mogelijk hun 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.
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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”.

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

9

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.

Repaircafé Beilen: tot 01-01-2021 gesloten
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: tot 01-01-2021 gesloten
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: tot 01-01-2021 gesloten
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

Gemeente Midden-Drenthe

0593-539222
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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
In 2020 zal de volgende Nieuwsbrief in
november verschijnen.
Kopij voor de volgende nieuwsbrief voor 15 oktober 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

Nieuw lid?
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.
Het formulier moet volledig ingevuld en ondertekend 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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