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nieuws 
 
De vakantie staat weer voor de deur, maar we willen U toch 

nog even op de hoogte brengen van wat ons na de vakantie te wachten 
staat. Het belooft weer een mooi programma te worden met een 

afwisselend middag-avondprogramma. 

 
Onze nieuwsbrief is bedoeld als bewaarnieuwsbrief met  

belangrijke data van onze volgende activiteiten.  
 

Wat kunt U allemaal lezen in onze nieuwsbrief: 
 Programma voor na het vakantie seizoen. 

 Verslag van onze reis van 18 juni. 
 Foto’s van deze reis. 

 Het weer en de kalender. 
 Onze belastinginvullers ervaringen 

 En natuurlijk advertenties van onze adverteerders. 
 Zomaar weer een gedicht. 

 Heel de senioor bakt 
 

Zij denken aan ons denkt U aan hun! 

 
 

 
Op hozevörrels. (gedicht van Jan Veenstra) 

 
 

Heur woorden komt op hozevörrels langs 
asof ze angst hebt dat gien mens ze snapt 

asof ze liever stilte binnen stapt 
en naor een vaste stee zuukt, tweiderangs. 

 
Heur zinnen slingert langzaom naor een punt 

as water dat gien weet hef van de zee 
as iene die genog hef an ’t idee: 

het leven har ook minder wezen kund 

 
En gliedt ze straks deemoedig oet de tied 

dan schaomt ze zuk veurof al veur ’t verdriet 
 

 

 
 



Het weer en de kalender. 
(uit het boekje van Jan Pelleboer) 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Wist U: 

 Dat de commissie H.H. reglement zeer druk is geweest. 

 dat de commissie bestond uit 4 heren en slechts 1 dame, 

 dat zijn Roelie de Boer, Peter v/d Lind, Henk Dokter, Bé Koopman 
         en Rien de Blok. 

 dat de commissie het H.H. reglement na toetsing heeft goedgekeurd. 
 dat het bestuur nu zal handelen zoals omschreven in het H.H. 

 dat de goedkeuring bij de volgende jaarvergadering zal plaatsvinden. 
 dat de jaarlijkse busreis met 58 leden volgeboekt was. 

 dat deze reis op 18 mei heeft plaatsgevonden. 
 dat het volgens een aantal leden een prima reis was. 

 dat Betsy en Cor Huizing vanuit Zwolle een mooi reisverslag 
   hebben geschreven. 

 dat we kunnen terugzien op een goed bezocht jaar. 
 dat daardoor de activiteiten commissie druk is met het programma. 

 dat het bestuur heeeeel graag copy wil ontvangen voor onze   
    Nieuwsbrief. 

 dat we op dit moment 165 leden hebben. 

 dat er van die 165 leden vast wel iemand talent heeft om iets te    
    schrijven. 

 dat het bij alle bestuursleden ingeleverd mag worden. 
 dat nieuwe leden welkom zijn en voor de rest van het seizoen 

        slechts € 10,- contributie hoeven te betalen. 

 Dat het bestuur U een goede vakantie wenst, en     

     hoopt U volgend seizoen weer gezond 

     en wel te ontmoeten. 
  

 

 

 
  

Mei: 

   Voor nachtvorst zijt gij niet beschermd,         

Totdat Servatius zich ontfermt. 

  

Voor Servatius geen zomer,  

Na Servatius geen vorst. 

   

Pancraas, Servaas en Bonifaas              

Zij geven vorst en ijs, helaas. 

 

Juni: 

Als het regent met Barnabas (11juni) 

Zwemt de oogst in een waterplas. 

 

Een regenachtige Petrus en Paulus (29juni) 

is voor dertig dagen een gevaar. 

 

In juni weinig regen, 

Voorspelt een grote zegen 

 

Juli: 

Regent het op Sint Margriet (20 juli) 

zes weken regen dat het giet 

 

Pis – Grait 

zes weken regen, of nait. 

 

Augustus: 

Is het heet op Sint Domijn (4 augustus) 

Het zal een strenge winter zijn. 

 

De eerste oogstweek, die is heet, 

Een lange winter staat gereed. 

 

Is het weer op Maria Hemelvaart (15 aug) 

uit gelezen, 

Zo zal de herfst voortreffelijk wezen 



 

“De Senioor” programma voor elk wat wils     

                             en voor alle leden. 
Woensdag 7 september: 
 
Een middag progamma naar natuurgebied  Bargerveen.   
 

  Een middag met  en de  

 
Voor meer informatie zie onze nieuwsbrief. 
 
Woensdag 12 oktober: 
Dorpshuis: De Spil Eswegje 3 Zweeloo 
Aanvang: 19.30 uur 
 
Deze avond zal worden verzorgd door de heer  

Andries Middelbos   uit Gasselternijveen  
Hij is bekend in de provincie met zijn verhalen en liedjes over o.a. 

Douchen  - Nylonkousen en zendingsbussie – Fanfare - Toch een 
hond(Bruno)   

Te veel om op te noemen. 

Kom daarom voor het gehele programma naar De Spil in Zweeloo. 

Woensdag 9 november: 

Onze                         reis, 

Hierover kunnen we nog geen verdere mededelingen doen. 

 

Wij informeren U weer met een extra flyer  
 als meer over deze reis bekend is. 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ausmalbildergratis.net/wp-content/uploads/2013/07/auto-ausmalbilder-7.jpeg&imgrefurl=http://www.ausmalbildergratis.net/autos-24/&docid=renTIIZ8UQaosM&tbnid=xVcUEJu8CRxC5M:&w=600&h=600&bih=592&biw=1280&ved=0ahUKEwj03ZXdmfDMAhWCPRQKHXueC6oQxiAIBCgC&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://cyberspaceandtime.com/UkVcaIiQcbc.video&bvm=bv.122676328,d.ZGg&psig=AFQjCNGj7CbwR_Zto_IkHOnXQ-hi7ZeHig&ust=1464093475009696&cad=rjt
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.huusvandetaol.nl/images/stories/muziek/liedtiesfestival/foto4.jpg&imgrefurl=http://www.huusvandetaol.nl/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D1797:andries-middelbos%26catid%3D97:schriever-neudig%26Itemid%3D100072&docid=BEzONFvdoBowvM&tbnid=69s7PDc1RL6ibM:&w=622&h=350&bih=592&biw=1280&ved=0ahUKEwjnkMSxk_DMAhVIbhQKHTa8AV0QxiAIAg&iact=c&ictx=1


 

“De Senioor” programma vervolg: 
 

Woensdag 23 november: 
Dorpshuis: Schoonoord  
Aanvang: 19.30 uur 
 
De heer F. Meek zal een presentatie geven over  

 Lopen op Hout. 

Een avond om alles te horen en te zien over klompen uit Nederland en de 
hele wereld. Met onderwerpen zoals: 

 het ontstaan en geschiedenis van de klomp 

 het dagelijks gebruik van de (werk) klomp door de jaren heen 
 de klomp als kunstobject 

 het internationaal Klompenmuseum in Eelde 
 

Woensdag 14 december: 
Dorpshuis: Schoonoord 
Aanvang 19.30 uur met koffiedrinken via de hoofdingang van het 
Dorpshuis. 
 
Gezellige feestavond met medewerking van Six6 

De groep heeft een uitgebreid 

instrumentarium met gitaren, bas, 
toetsen, accordeon, kazoo, drums en 

percussie. Akoestisch, met vaak 
vierstemmige zang, speelt SIX-6 veelal 

nummers uit de 60-er en 70-er jaren. 

 

Het belooft weer een gezellige avond te worden. 

Rond de kerst willen we weer graag onze 80+ers bezoeken met een kleine 
kerst attentie. 

 
 

 
 



 

Woensdag middag 7 september organiseren wij een leuke 

middag voor iedereen naar het Bargerveen. 
 

Deze middag willen we met onze eigen auto’s het vervoer regelen 
naar het prachtige rolstoelvriendelijke  

                  natuurpark Bargerveen. 
 

Het programma zal er als volgt uit zien: 

Vertrek 12.15 uur uit Zweeloo – Aelderhof 
                           uit Schoonoord Bonkerstraat. 

 
- 13.00 uur aankomst Publiekszaal Het Veenland, Kamerlingswijk 83 

O.Z., 7894 AJ Zwartemeer, tevens het eindpunt (kantoor 
Staatsbosbeheer) 

- 13.00-14.00 uur korte diapresentatie van de boswachter over 
Staatsbosbeheer, het Oosterbos en het Bargerveen, onder genot 

van een kop koffie/thee en een koek 
- 14.15 uur start rondrit van circa 1,5 uur in de  

   rolstoelvriendelijke                                                         
                                                 Veenlandexpresshuifkar. 

 
- De tocht staat onder begeleiding van een boswachter van 

Staatsbosbeheer , die onderweg en tijdens enkele stops van alles 

vertelt over het ontstaan en de flora-fauna van het natuurreservaat. 
Tijdens een langere stop bij de Uitkijkheuvel Bargerveen kunnen we 

een glas frisdrank of een vruchtensapje drinken. 
- rond 16.00 uur terugkomst bij de SBB-boerderij in Zwartemeer 

einde arrangement (na eventueel gebruikmaking sanitaire 
voorzieningen) 

 

Opgeven voor 1 september bij Jopie tel. 382223 of Rein tel. 387262, 
     Hennie tel 675166 of Hanny tel. 371357  

 

Deze middag inclusief koffie en een Veenlandexpress tocht 
prijs: € 10.00 
Betaling voor 1 sept. NL 62 RABO 0306843986 “DeSenioor” 
 Aelderhof 6 RZ Aalden 
 

Ik/Wij …………………………………………ga mee naar woensdag middag 7 sept. 
 

Ik kan ……………….leden mee nemen in de auto woensdag middag 7 sept. 
 



Verslag busreis 18 mei 2016 van de Senioor, 
 

In Schoonoord vertrok de bus om 8.00uur, en in Zweelo om 8.15uur en 
arriveerde om 9.00uur bij Van de Valk in Zwolle, waar wij in het zonnetje 

stonden te wachten om ook in te stappen. 
We werden begroet, en konden toen met 58 personen verder naar het 

mooie Gelderland. 
De heenreis ging over de snelweg richting Apeldoorn-Arnhem, en 

arriveren in Apeltern plm. 10.00uur.  
Daar stond de kapitein van de boot de Sluizer op ons te wachten voor een 

rondvaart op de Maas. 
We genoten van een kopje koffie met gebak, en een prachtig uitzicht over 

de rivier. 
Er stonden vele campings langs de Maas. 

Velen fluisteren hier zou ik niet willen staan, als je zit te eten tellen ze je 

aardappelen in je mond. 
Dus geef ons maar de natuur in Drenthe. 

Om 12.15uur meerde de boot weer aan, en na een korte wandeling stond 
er bij Moeke Mooren, voor ons een goed verzorgde koffietafel gereed .Het 

smaakte goed, want het was muis stil. 
Na een sanitaire oponthoud, hup de bus weer in. 

Waar we weer over de dijk gingen, en amper twee auto’s elkaar konden 
passeren. 

Hulde aan de chauffeur. 
En gingen we op weg naar het “Olde Ambacht”in Alphen, waar we werden 

getrakteerd op koffie/thee. We kregen uitleg over de gieterij. In 1988 zijn 
Ties en Corrie van Zon hier gestart. 

Door hobby  passie en vakmanschap is dit bedrijf gegroeid tot een 
bloeiend bedrijf. 

Voor we werden verdeeld over twee groepen, werd er eerst een vaas 

verloot, die eerst nog moest worden gemaakt, dit was leuk bedacht. Een 
ieder mocht even onder zijn/haar schoteltje kijken, en ja hoor Mevr. Kuik 

uit Aalden was de gelukkiger, en kon ze na afloop een mooi geschenk mee 
naar huis nemen. 

Je staat er versteld van, hoe ze van een heel dun plaatje tin, hele mooie 
voorwerpen kunnen maken. Zelfs de Landskampioensschaal  van dit jaar  

voor P.S.V. werd hier gemaakt. 
Leuk om dit te zien. En er was een prachtige showroom. Waar je hele 

mooie dingen kon kopen, en daar werd dan ook gretig gebruik van 
gemaakt. 

Om 16.15 was het weer tijd om via Tiel-Arnhem richting Zwolle te rijden, 
om Cor en Betsy er uit te laten, en daarna via Ommen-Hardenberg naar 

Aalden/Schoonoord . 
Wij vonden het een hele fijne gezellige goed verzorgde reis, voor ons de 

laatste keer, maar je weet maar nooit. 

 
Wij willen dan ook de reiscommissie een dikke pluim geven voor het vele 

werk wat ze gedaan hebben, en heel veel sukses met de Senioor. 
 

Betsy en Cor Huizing. 
 

 



   Van Tin tot goud reis 18 mei 2016 
  

           
         

         
       

                
 

 

    

 

                                                   

 

 
 

 



 

 

    
 

     
 

 

 

          
 

 

      

     
 

 

 



 

 
 

Belastinghulp “de Senioor” 
 

Wij dat wil zeggen, 

Rien de blok    en  Jos Tabink  
   

 zijn afgelopen maanden druk geweest om belastingaangiften van leden 

van “de Senioor” , die zich voor hulp hadden aangemeld, klaar te maken. 
 

Wij hadden voor de aangiften 2015 in Schoonoord, de Kiel en 
Zweeloo/Aalden/Benneveld zo’n 30 adressen, en hebben die onderling 

verdeeld. 

 
Gewapend met de kennis opgedaan bij de diverse cursussen bij de 

belastingdienst in Groningen en Emmen, en na ook nog te zijn voorzien 
van tips en truuks door de Heer C. Huizing, de voormalige belastinghulp 

van de Anbo Schoonoord e.o.,(waarvoor onze dank) konden we aan de 
slag. 

 
Na eerst alle benodigde gegevens bij iedereen te hebben opgehaald 

hebben we thuis de aangiftes ingevuld. 
Daarna hebben we ieder adres weer bezocht om de aangifte door te 

spreken. 
Na akkoord door de betrokkenen hebben wij de aangiften via de computer     

verzonden. 
Een ieder heeft van ons een mapje ontvangen met daarin de kopie van de 

aangifte en de eerder aan ons verstrekte stukken. 

 
Het is belangrijk dit mapje goed te bewaren het kan helpen bij de aangifte 

volgend jaar. 
 

Sommige aangiften waren eenvoudig, maar in de wat moeilijkere hebben 
we samen overlegd hoe die te behandelen. 

De belastingsite op internet hebben we ondanks de cursussen ook 
veelvuldig moeten raadplegen. 

In sommige gevallen hebben we rechtstreeks de belastingdienst 
geraadpleegd. 

Wat de Zorg-en Huur-toeslagen betreft hebben we ook in een aantal 
gevallen    kunnen adviseren en gekeken of het inkomen niet boven de 

gestelde grenzen uitkwam, waardoor mogelijk later zou moeten worden 
terug betaald.  

 

Het is ons gelukt om alle aangiften vóór 1 april de deur uit te hebben, 
waardoor iedereen zijn/haar aanslag vóór 1 juli tegemoet kan zien. 



Het is ons ook bekend dat sommigen de aanslag inmiddels hebben 

gekregen, en diegenen die belasting terug krijgen, dat zelfs al op de 
rekening hebben staan. 

Diegene die moet betalen, hoeft geen rente te betalen over de 
verschuldigde belasting. 

 
Eind februari heeft het bestuur van de “de Senioor” een bericht ( verzoek) 

ontvangen van de net nieuw opgerichte zustervereniging voor Dalen en 

omstreken. 
Zij hadden op zo’n korte termijn geen belastinghulp voorhanden , zij 

wilden wel voor hun leden die hulp realiseren. 
Of het bestuur van “de Senioor” daarvoor een oplossing wist...... 

Vervolgens heeft het bestuur van “de Senioor” ons benaderd, en om de 
vereniging in Dalen uit de brand te helpen hebben wij die klus voor dit 

jaar erbij genomen. 
 

Dit betekende voor ons, dat we er zo’n 30 adressen bij kregen. Het begon 
daardoor ècht een beetje op werken te lijken! 

Wel hebben we aangegeven dat dit noodhulp was, en de 
ouderenvereniging Dalen e.o. heeft dus nu een jaar de tijd om voor 

volgend jaar zelf belastinghulp te vinden. 
 

Ook voor de ouderenvereniging Dalen e.o. zijn alle belastingaangiften vóór 

1 april afgehandeld. 
 

Wij kijken terug op een héél drukke periode, maar de dankbaarheid van 
onze “cliënten” heeft bij ons een goed gevoel achtergelaten. 

 
Jos en Rien. 

 
Aanmelden voor volgend jaar: 

Alleen voor leden van “de Senioor” ( bij fiscale partners als ze beide lid 
zijn) 

Alleen via het secretariaat van “de Senioor” ( niet rechtsreeks bij ons !) 
Wij krijgen de gegevens door van het secretariaat, en zorgen zelf dat de 

“cliënten” benaderd worden. 
 

 
             

     Jos en Rien, namens het bestuur heel veel dank voor de  
geleverde prestatie die jullie hebben geleverd, mede ook omdat 
jullie zo goed waren om onze vereniging uit Dalen dit jaar uit 
de brand te helpen. 

 
    

           

       

                  



 

 

 
 

  Onze website: http://desenioor.nl/ 
  
Bestuur: 

Arie Aardema tel. 0591- 381946 Voorzitter 
       Ledenadministratie 

       Coördinatie lief en leed 
       Verjaardagskaarten 

       Website beheer 
Henk de Geeter  tel. 0591- 381948  Secretaris 

       Nieuwsbrief 
       Activiteitencommissie 

       Ledenwerving 
Hanny Kleef  tel. 0591- 371357        2e Voorzitter 

Penningmeester 
       Reiscommissie 

       Contacten Zweeloo/Aalden 

Lammie Hummel tel. 0591- 382262  Lief en Leedcommissie 
       Attenties voor zieken 

       Activiteitencommissie 
       Contact persoon dag v/d ouderen 

Hennie Wiebing tel. 0591- 675166  Lief en Leedcommissie 
       Verjaardagskaarten 

       Reiscommissie 
       Contact persoon dag v/d ouderen 

Jopie Boudewijn tel. 0591- 382223  2e penningmeester 
Activiteitencommissie 

       Reiscommissie 
Rein Lycklema tel. 0591- 387262  Algemeen bestuurslid 

       SVA activiteiten 
 

Rabobank: NL62 RABO 0306 843986 

KVK nummer: 64377369 
 

Onze buitendienst: 
 

Andries Kemper: coördinatie bezorging “De Senioor” nieuwsbrief 
Jopie Boudewijn, Femmie Weggemans, Hanna Zwiers, Rein Lycklema, 

Emmy Lycklema, Hendrik Oldenhuizing, Lammie Kemper, Roelie de Boer,  
Gerrit Wiebing, Jan Dolfing, Hennie Fluks, Henk de Geeter(@)mail  

dit zijn de bezorgers van onze postzaken. 
Els Gerritse-Tiben Coördinatie klaverjassen. 

http://desenioor.nl/


  

 
 


