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                        nieuwslnieuwseden 

 
Voor U ligt de eerste nieuwsbrief “De Senioor” 

 
De nieuwe vereniging voor senioren in Schoonoord/De Kiel en Zweeloo 

e.o. De naam voor onze vereniging is bedacht door Henriëtte Bos. Het 
is voor het bestuur een drukke periode geweest, nadat op de 

ledenvergadering van 9 september j.l. is besloten dat we niet als een 
kip zonder kop achter de kloek (mevr. De Haan – directeur van de 

ANBO) aan wilden lopen. 

De intentieverklaring die volgens het bestuur in Woerden getekend 
moest worden, deed voor ons -  als bestuur van de afd. Schoonoord,De 

Kiel/Zweeloo e.o. - de deur dicht.  
We zijn als bestuur, tijdens de ingelaste vergadering, door u 

gemachtigd de mogelijkheden voor een nieuwe seniorenvereniging te 
onderzoeken. 

Wij zijn voortvarend van start gegaan met een bezoek aan het 
notariskantoor te Oosterhesselen bij mevr. Bijlsma. 

Enz. enz. 
Na dit alles gedaan te hebben – als bestuur zijn we niet bang om een 

berg werk te verzetten – zijn we doorgegaan door aan alle leden een 
bezoek te brengen om ze te vragen lid te worden van onze nieuwe 

vereniging. 
    Goed om dan de afkeurende reacties te horen over wat de ANBO  

    wil bereiken. 

    Het ledenaantal is op dit moment van schrijven 145. 
    Maar we zijn er nog niet, we willen nog meer mensen  

    enthousiast maken voor onze nieuwe vereniging “de Senioor”. 
 

 
 

Onze activiteiten zullen gewoon doorgaan. Zoals altijd meet de nodige 
variatie. Er zal voor een ieder wat wils zijn. 

 
Wat staat er verder in onze nieuwsbrief: 

 
1 Programma voor de rest van het jaar 

2.Een verslag van de voorjaarsreis  20 mei. 
3.De kalender en het weer 

4. Heel  “DeSenioor” bakt. 

 
 

 
 



       20 mei 2015 
Ons reisje. 

      
Om 8.15 uur vertrokken we uit Schoonoord om Aalden op te halen. Van 

daar gingen we de A 28 op. Omdat we nogal vroeg waren maakten we 
een ommetje door Rouveen. Bij Lichtmis gingen we de grote weg weer op  

naar Terwolde, Brasserie Kriebelz. Lekkere koffie met gebak gekregen. 
Met een gids maakten we een prachtige tocht over de smalle dijk langs de 

IJsel. Hier kon de chauffeur zijn kunsten laten zien met tegenliggers. 
Geweldig, wat reed die man goed. 

Onderweg vertelde de gids het een en ander. In de buurt van Wapenveld 
gingen we de bossen in. 

Landgoed Petrea en schietoefenterrein De Dellen. 
Tijdens een hevige regen en hagelbui kwamen we terug bij Kriebelz.  

Daar kregen we een warme maaltijd “De dekselse pannetjes”. Wat is dat? 
Drie verschillende pannetjes, één met filét, één met gehaktballen en één 

met stukjes kip. 

Daarnaast gebakken aardappels, frites, diverse groenten en salade. 
Tot slot kon men kiezen voor ijs met aardbeien.  

Heerlijk alles. Goed gevuld gingen we weer over de dijk naar Hattem. De 
volgende stop was het Bakkerijmuseum. Eerst koffie met een krakeling 

van plm. 25 cm en dan het museum bekijken, 
Toen mochten we nog even vrij Hattem in. Het was lekker weer, de zon 

scheen. 
Om 17.00 uur vertrokken we huiswaarts na een heel mooie dag. 

    
  Reiscommissie bedankt!. 

      Emmy Lyklema 
 

                                    Heel “DeSenioor”bakt. 
 

Maak zelf Uw borstplaat. 

Ingrediënten voor chocoladeborstplaat. 
500 gram suiker 

1 ¼ deciliter melk 
2 ½ eetlepel cacao. 

 
Bereiding. 

Leg de borstplaatvormen klaar, die óf met bloem bestrooid zijn en op een 
met bloem bestrooide bakplaat liggen, óf met water nat gemaakt zijn en 

op nat bakpapier liggen, óf met boter bestreken zijn en op een beboterde 
bakplaat liggen.  

Doe de suiker, melk en de cacao in een steelpannetje. Laat de massa op 
laag vuur zachtjes inkoken tot één van de eerste druppels van een lepel in 

een kopje met koud water onmiddelijk een balletje vormt. Tijdens het 
inkoken goed roeren. De suikermassa in ieder geval nooit langer dan 10 

minuten op het vuur laten. Neem vervolgens het pannetje van het vuur en 
laat de massa steeds roerende afkoelen, tot ze nog juist kan worden 

uitgegoten. Giet dan de massa zeer vlug uit in de klaar liggende vormen.  

Laat de borstplaat koud en stevig worden in de vormen en haal ze er ten 
slotte na enige tijd voorzichtig uit. 



“De Senioor” Programma voor elk wat wils en voor alle 

leden. 

 
Vrijdag 30 oktober. 
Zaal Wielens Noord Sleen 

Aanvang 20.00 uur Zaal open 19.00 uur. 
Entree is € 6.00 inclusief 1 koffie of thee. 

Kaartverkoop bij Hanny Kleef en Rein Lycklema. 
Een gezamenlijke avond van alle senioren verenigingen uit Dalen 

Oosterhesselen – Sleen en Schoonoord-DeKiel-Zweeloo e.o. 
Voor ons zullen optreden:  

De Kösters  
Zijn geen onbekenden voor ons tijdens onze   

feestavond 8 dec. 2010 hebben ze bij ons 
opgetreden. 

 
Zij spelen bekende melodieën uit de jaren 60,70 en 80. Naast deze mooie 
luisterliedjes, spelen ze meezingers en ballades. 

Een muzikaal stel met een goed gevoel voor entertainment en humor. 

En dat is nait gek voor 1 Groninger en 3 Drenties. 
 

Vrijdag 13 november: 
 

De grote  reis. Voor aanmelding zie ons blad. 
 
Woensdag 18 november. 

Dorpshuis Schoonoord 
Aanvang 19.30 uur. 

 
Tijdens deze avond zal de heer Harm Jan Lesschen ons alles vertellen 

over: 

“trouwen en rouwen” Een lezing over de gewoonten en gebruiken rond 
sterven en trouwen en in hoeverre oude gewoonten en gebruiken nog in 

ere zijn of juist weer terugkomen. 
Bij het onderdeel trouwen komen onder meer onderwerpen als boogje 

zitten, gribbelen, touwgie scheren, scharrelderij schink of een zwienekop 
en spiensters aan de orde. 

  DAT MAG JE NIET MISSEN DEZE AVOND. 
 

 



Vervolg programma voor elk wat wils en voor alle 

leden. 
 

Vrijdag 11 december: 

Dorpshuis Schoonoord 
Aanvang 19.30 uur 
 
Jubileum avond i.v.m. 20 jarig bestaan van onze vereniging. 

 
Een groep van 5 mannen die hun roots 
hebben in de zestiger jaren. 

Spelen Skiffle muziek is ongecompliceerd, 
feestelijk, vrolijk en heel ritmisch. 
Beleef het en geniet deze avond tijdens 
onze jubileum avond met een hapje en een 
drankje.  

 
Rond de kerst willen we weer graag onze 80+ers bezoeken met 

de gebruikelijke   
 
Dan is het tijd voor de wensen (vroeg deze keer)  

      en       wensen. 
 
 
Ook zijn er weer datums om te noteren voor 2016!! 
 
6 januari:    

 
    een toast uitbrengen 
    op het nieuwe jaar.                    
 
 
12 februari ’t Aol Volk Muzeval Emmen 
17 maart Zweeloo onze jaarvergadering  
18 mei onze jaarlijkse busreis. 
 



 

De kalender en het weer.   
 

November – slachtmaand 
(uit het boekje van Jan Pelleboer) 

 

Ook uit deze bijnaam voor november blijkt duidelijk dat men eigenlijk de 
bijnamen van de maanden moet herzien. 

Want de tijd dat in november op grote schaal door de boeren werd 
geslacht ligt duidelijk achter ons. 

 

Als op Sint Maarten de ganzen op ’t ijs staan, 
Zullen ze met Kerstmis door ’t slijk gaan. 

 
Geeft Allerheiligen (1 november) zonneschijn, 

Dan zal her spoedig winter zijn. 
 

Sint Andries (30 november), 
Brengt de vries. 

 
Als Sint Andries onder sneeuw moet bukken, 

Zal ’t volgend jaa geen koren lukken. 
 

 

December – wintermaand. 
 

De maand met de laagste zonnstand kan moeilijk anders dan de  
wintermaand worden genoemd. 

 
December koud en in een sneeuwgewaad, 

Een jaar vol vruchtbaarheid verraadt. 
 

Brengt december kou en sneeuw in ’t land, 

Dan wast het koren zelfs in ’t zand. 
 

Met Kerstmis in de klaver een spreeuw, 
Met Pasen die vogel in de sneeuw. 

 
December zacht en dikwijls regen, 

Geeft weinig hoop op rijke zegen. 
 

Is de wind stil met Sint Steven, (26 dec.) 
Dan zal het goede oogsten geven. 

 
Zijn er eind december al veel mollen, 

Dan laat de winter met zich sollen. 
 

Geeft Kerstmis warme zonneschijn, 

Dan zal er met Pasen houtvuur zijn. 
 

 



“De Senioor”  Schoonoord-DeKiel-Zweeloo e.o. gaat op 

reis: 
 

 Onze STAMPPOT REIS vrijdag 13 november 2015 

  

Evenals vorig jaar is er dit jaar weer een 
              stamppottocht. 

     Ook dit jaar belooft het weer een mooie reis 

te                              worden. 
We vertrekken om 9.00 uur bij de bekende 

opstapplaatsen  in  
     Schoonoord bij het Ellertsveld. 

      
 

Om 9.15 uur zullen de leden uit Zweeloo/Aalden instappen t.o. de 
Korenhof. 

 
De reis gaat dit jaar richting de Geldersevallei . Maar voor we daar zijn 

hebben we een koffiepauze met gebak. 
 

Om ongeveer 12.00 uur worden  we verwacht bij restaurant Boschzicht in 
Scherpenzeel voor de stamppotmaaltijd 
   

 

 
 

Na de maaltijd gaan we een rondrit maken door het mooie Gelderland 

vanaf restaurant  Boschzicht. De gids brengt  – en vertelt ons over – 

prachtige plekjes in het gebied rond Scherpenzeel met haar mooie bossen 
en kastelen. 

 
Deze dagtocht kost € 25.00 inclusief 2 kopjes koffie + gebak, 

stamppotmaaltijd en de mooie rondrit. 

 
Tijdens de middagrit is een pauze gepland, waarin iets kan worden 

gedronken voor eigen rekening. 
 

Opgeven graag voor 1 november dit kan ook bij onze bestuursleden: 
 

Voor deze keer bij opgave contant betalen  
 

Jopie Boudewijn tel. 382223            -  Betsy Huizing tel. 387280 

Hanny Kleef tel. 371357                  -  Hennie Wiebing tel. 675166 

    

http://yummyinmytummy.nl/diner/hutspot/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto van notariskantoor.) 

 

 

 

Al vele decennia is Notariskantoor Oosterhesselen een vertrouwd en 

laagdrempelig notariskantoor voor mensen in Oosterhesselen, de 

omliggende dorpen en het Drentse platteland. Een kantoor waar u als 

klant centraal staat, met notariële specialisten, die als 

vertrouwenspersoon u heel wat rechtskundige zorgen uit handen kunnen 

nemen.  

Zo kunt u bij ons bijvoorbeeld op het gebied van het familierecht een 

levenstestament of een volmacht laten opstellen. 

Graag adviseren wij u in een persoonlijk gesprek over de juridische 

mogelijkheden die zo goed mogelijk aansluiten bij uw wensen en uw 

situatie. 

Het uitgangspunt bij de dienstverlening van Notariskantoor 

Oosterhesselen is zorg te dragen voor een goede kwaliteit tegen een reële 

prijs. Vanzelfsprekend kunt u ook altijd contact opnemen met één van de 

medewerkers. Zij vertellen u er graag meer over. 

 

Notariskantoor Oosterhesselen 

Burgemeester de Kockstraat 21, Oosterhesselen 

0524-581543 

www.notariskantooroosterhesselen.nl 

info@notariskantooroosterhesselen.nl 

 

 



 

 


