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                  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  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 

 
Onze jaarlijkse contributie is van 1 Jan. tot 31 dec: 

€ 25,00 p.p. en voor ieder inwonend lid is het € 20,00. 
 

Rabobank: NL62 RABO 0306 843986 
KVK nummer: 64377369 

 
Onze buitendienst: 

Jopie Boudewijn, Femmie Weggemans, Hanna Zwiers, Rein Lycklema, 
Emmy Lycklema, 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/


 

 

       Mei, 2018 

 
 

Nieuws van de   . 
 

We hebben een fijn seizoen achter de rug met een prima 
opkomst van onze leden in Zweeloo zowel als in Schoonoord. 
Mooi is dat om iedere keer die opkomst te zien als er een avond 
is. 
Dat geeft weer moed en voor de activiteiten commissie een 
nieuwe uitdaging om ook voor volgend seizoen weer een nieuw 
programma te plannen  waar een ieder van ons zich in kan 
vinden. 
Als opwarmer willen we jullie dus alvast een beetje informeren 

over de activiteiten van na het vakantie seizoen. 
 
We hebben het allemaal kunnen lezen in de krant of gehoord op 
radio of televisie. 

De privacy wetgeving. 
Ook onze vereniging ontkomt natuurlijk niet aan deze wet, die 
ingaat op 25 mei ’18. Daarom hebben we een apart schrijven in 
een envelop bijgevoegd met het verzoek deze in te vullen. 

Graag willen we de envelop retour ontvangen voor 15 

juni. 
In leveren kan in:  

Zweeloo Aalden bij: Hanny Kleef Aelderhof 6 
Schoonoord en De Kiel bij: Jopie Boudewijn Ringstraat 83               
                                      Arie Aardema Slenerweg 44 

 
Wat kunt U verder lezen in onze nieuwsbrief: 
 
 Programma voor na het vakantie seizoen 
 Zo maar weer een gedicht 

 Opoe ontvangen van Betsy Huizing 
 Heel De Senioor bakt. 
 Belasting aangifte (laten) doen 
 Weer een paar foto’s. 

 



 

 

“De Senioor” programma voor elk 

wat wils en voor alle leden. 

 
Woensdag 5 september: 
Dorpshuis Schoonoord 
Aanvang 19.30 uur  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woensdag 3 oktober: 
Dorpshuis De Spil  
Eswegje 3 Zweeloo 
Aanvang 19.30 uur 

 
“Bekijk de wereld eens door een andere 
bril”. 

 
Jan Geerdink zal tijdens deze avond een 
bijzondere dia-voorstelling verzorgen. Hij zal 
de aanwezigen laten kennismaken met de 
stereofotografie. Alle aanwezigen krijgen 
tijdens deze presentatie een  

3 – D bril op om het stereo-effect goed te kunnen waarnemen.  
 
Het belooft echt een bijzonder mooie avond te worden. 
Het is een geheel andere ervaring dan kijken naar 
 ‘gewone’ dia’ 

 
  

http://www.cultuurhuusbraakhekke.nl/wp-content/uploads/2017/04/bril.jpg


 

 

“De Senioor”programma vervolg 2018 

Woensdag 7 november: 
Dorpshuis Schoonoord 
Aanvang 19.30 uur 
 Optreden van Das Almland Duo. 

 
Voor ons treedt op het Almland Duo. 
Twee muzikanten met als specialiteit  
echte stemmingsmuziek. 
 
Onder het thema: 

 Ein Abend mit Volksmusik 
  

wordt het vast een gezellige avond. 
 

 
Ook is in November natuurlijk weer onze                     reis, 
maar datum en waarheen 
is nog niet bekend. 
 
 

Vrijdag 14 december  

Dorpshuis Schoonoord 
Aanvang 19.30 uur 
 
Onze jaarlijkse afsluiting met een gezellige avond. 
Onder het genot van een hapje en een drankje zal voor ons 

optreden: Smildiger roet  
 
De band bestaat voor deze avond uit 3 personen met de 
volgende bezetting en instrumenten. 
 

Wieger:   keyboard & zang 
 

Marieke    zang                             Emiel  gitaar &zang                            

 
 



 

 

“De Senioor” programma voor elk 

wat wils en voor alle leden 2019  

 

Woensdag 11 januari 2019 
Dorpshuis Schoonoord 
Aanvang 19.30 uur 
 

Nieuwjaarsvisite.  
Een fijne en altijd gezellige avond met knieperties bij de koffie 
en hapjes bij de drankjes 
 
 
 In 2016 was hij bij ons 
 en heeft iedereen met  
 zijn geweldige show  
 en trucjes verbaasd  

 doen staan. 
 
 
 
 
Ook staat in januari de toneelavond van ’t Aol Volk op het 
programma, mededelingen volgen hierover in de volgende 
nieuwsbrief. 
 

 
Noteer vast de volgende data in 2019: 

Woensdag 6 februari 

Woensdag 6 maart  

Woensdag 3 april  

Ook zit in de koker een middag neutieschieten en een  

middag. 

 

 

Dit alles komt in de volgende nieuwsbrief.  

 

 



 

 

Heel De Senioor bakt: 

 

Deeg: 300 gr bloem – 100gr. suiker – 200 g koude boter] 

    1 ei - 2 eetlepel.ijskoud water 
Meng de bloem met de suiker en het zout. 
Snijd de boter in blokjes en kneed samen met 
het ei, het water en de bloem tot een soepel 

deeg. Verpak het deeg in plasticfolie en laat circa 30 minuten 
in de koelkast rusten. Rol twee derde van het deeg, op een 
met bloem bestoven aanrecht, uit tot een ronde lap van 30 

centimeter doorsnede. Hou de rest van het deeg apart. Vet de 
springvorm in en bekleed met het deeg. Bestrooi de bodem 
met paneermeel. 
Vulling: 60 gr paneermeel – 8 appels – 100 gr. suiker – 60 gr. 

rozijnen 4 theelepel kaneelpoeder – 2 eetlepel custardpoeder  

Verwarm de oven voor op 180 ºC. Schil de appels, snijd in 
partjes en verwijder het klokhuis. Snijd de appels in dunne 
plakjes en meng samen met de suiker, rozijnen, kaneelpoeder 
en custardpoeder. Leg de appel in laagjes over de bodem en 

druk stevig aan. 
Extra nodig: springvorm 22 cm. – 1eidooier een scheutje room 
Rol de rest van het deeg uit tot een dikte van circa 2 
millimeter. Snijd lange repen van circa 1,5 centimeter breed, 
leg ze kruislings over de taart in een rastervorm. Druk de 
randen goed aan en bestrijk de bovenkant met het ei-
roommengsel. Bak de taart in circa 1 uur goudbruin en gaar. 
Laat de taart afkoelen. 
 

Opoe. 
Oma is geen opoe meer, met opoe zijn verdwenen 
De warme stoof en krullenmuts, de rokken tot de tenen. 
 
Oma kookt in de magnetron, opoe bakte brokken 
Oma maakt haar lippen rood, opoe stopte sokken. 
 
Oma let op haar figuur en koopt met smaak haar kleren. 
Opoe maakte zelf haar schort, verstelde deze vele keren. 
 

Opoe zong mooie liedjes en wie wou zong dan mee. 
Oma heeft een stereo en luistert naar radio of cd 
Opoe sprokkelde houtjes en stookte kolen in een fornuis 
Oma heeft een verwarmingsketel, het is warm in het hele huis 
 



 

 

 Vervolg Opoe:  
 
Opoe droeg dikke wollen kousen van achteren een naad, 
Oma trekt ‘s morgens  nylon panty’s aan met panty apparaat. 
 
Opoe sliep in de bedstee nam ‘swinters een warme kruik mee. 
Oma slaapt met de elektrische deken op stand twee. 
 
Opoe sliep op een bobbelig matras met daarin veel kapok, 
Oma zit elke morgen met 1 druk op de knop rechtop. 

 
Bij licht van een olielamp zat opoe naar het verstelwerk turen, 
Oma met haar borduurloep de mooiste schilderijen te borduren. 
 
Van opoe moest je vroeg naar bed bij oma wordt het vaak laat, 
Bij haar kijk je tv/video, zij vindt het fijn als je met haar kaart. 
 
Opoe breide borstrokken en kousen en poetste vele schoenen, 
Oma volgt soaps en verwacht in de loterij nog eens miljoenen. 

 
Op opoes stramme knie, daar mocht je paardje rijden, 
Opoe die was altijd thuis, maar oma gaat een rondje autorijden 
 
Opoe kwam zelden buiten de provincie, oma heeft in Spanje 
een vriendin, en ze legt bezoekjes af in heel het land. 
 
Opoe was moe, rimpelig en oud en liep wel een beetje krom, 
Oma fietst elke dag op de home-trainer en loopt met rollator 
een blokje om. 

 
Met opoes zere botten moest zij in haar tijd mee leren leven, 
Oma heeft in het ziekenhuis nieuwe heupen en een nieuwe 
knie gekregen. 
 
Waar opoe om te poepen naar een houten huisje buiten ging, 
poept oma op een wc met verhoogde bril met armleuningen. 
 
Ach, die tijd van opoe is voorbij ………Er zijn alleen nog 

herinneringen, 
Oma, gelukkig die is er nog en die kan heel goed omgaan met  
moderne dingen. 
  
 



 

 

Belastingaangifte doen – We kunnen het niet vermijden 
 

Onze leden Rien de Blok en Jos Tabink hebben zich enkele jaren 
geleden als vrijwilligers  bij ons aangemeld,  
 om de belastingaangiften te verzorgen voor leden van De 
Senioor,  die daar grote moeite mee hebben.  
Over het algemeen zijn dat ook leden die een belastingaangifte 
via een administratiekantoor of accountant niet af nauwelijks 
kunnen betalen.  
Daarom vragen zij voor hun werk een kleine bijdrage. 

En dat werk doen ze goed, omdat ze cursussen bijwonen en 
veranderingen bij de belastingdienst op de voet volgen.   
Ze doen dat ook met veel plezier en toewijding omdat de leden 
die ze helpen hun er over het algemeen zeer dankbaar voor 
zijn.  
Het is echter wel in de bedoeling dat ze die leden helpen, die 
een eenvoudige of iets moeilijker belastingaangifte  hebben te 
doen. Een aangifte van een AOW-er of één met een klein 
pensioentje er bovenop vraagt niet zo veel van hun tijd.  

Het komt echter voor, dat sommige leden van onze vereniging 
een veel  ingewikkelder aangifte hebben te doen. Daar zijn ze 
dus een halve dag of soms nog meer tijd mee bezig.  
Het zijn over het algemeen leden die ook een professionele 
deskundige kunnen betalen.  
Hier gaan we dus de grens over van vrijwilliger zijn of werk 
doen. Dat is datgene wat Jos en Rien niet voor ogen hebben.  
Het bestuur van De Senioor heeft daar ook zo hun bedenkingen 
bij.  
We verzoeken daarom leden die om hulp bij hun 

belastingaangifte vragen aan onze vrijwilligers, na te denken of 
die hulp echt nodig is. Kan het ook anders.  
Vrijwilligers die het werk van Rien en Jos doen, zijn namelijk 
dun gezaaid. 
Zij hebben ons echter laten weten dat de mensen die ze nu 
helpen in de toekomst op hun inzet kunnen blijven rekenen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Op verzoek een paar foto’s. 

 
 

              
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 

 
 
 
wel interessant. 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 mooi en lekker verzorgd  
  door Jopie en Ria. 

 

 


