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                                  Onze website: http://desenioor.nl/ 

 
                         KVK nummer: 64377369 

 
 

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 

 

Onze jaarlijkse contributie is van 1 jan. tot 31 dec: 
€ 25,00 p.p. en voor ieder inwonend lid is € 20,00. 

 
Onze huisbank is Rabobank: NL62 RABO 0306 843986 

 
Onze buitendienst: 

 
Jopie Boudewijn, Femmie Weggemans, Rein Lycklema, 

Emmy Lycklema, Lammie Kemper, Roelie de Boer, Arie Aardema, 
Gerrit Wiebing, Hennie Fluks, Henk de Geeter(@)mail  

dit zijn de bezorgers van onze postzaken. 
Alie Aardema die de verjaardagkaarten schrijft. 

 
Els Gerritse-Tiben Coördinatie klaverjassen. 
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Van de  

 
Een heel nieuw jaar voor de boeg. Een jaar dat koud begint en 
vochtig dus weer geen droge vorst wat gezonder is. 
De griep doolt ook door  het land en we zullen er wel niet 
allemaal van gevrijwaard blijven. 
Onze eerste activiteit is inmiddels weer geweest. Op 4 januari 
zijn we met 56 leden naar zaal Wielens in Noord Sleen geweest 
om  het toneelstuk van ’t Aol Volk te kunnen bewonderen. 
Het blijspel Die lieve Oom Ferdinand werd prima ten tonele 

gebracht. 
Ook is onze Nieuwjaars borrel goed in de smaak gevallen bij de 
leden.  
De goochelaar en illusionist was weer een lust om naar te 
kijken. 
 
Om misverstanden te voorkomen zullen er 2 namen komen 
voor het opgeven van onze activiteiten. 
Waarom maar 2, de reden is dat er soms aan een ieder van ons 
wordt vermeld: Ik geef mij even op, en dat namen soms dubbel 

genoteerd worden. 

Opgave is vanaf 2019 alleen telefonisch mogelijk: 

Voor Schoonoord – De Kiel bij Rein Lyklema tel. 387262 
Voor Zweeloo e.o. bij Hennie Wiebing tel. 675166 
 
Wat kunt U verder lezen in onze en jullie Nieuwsbrief: 
 

 Natuurlijk het programma tot onze vakantie 
 Agenda jaarvergadering woensdag 6 maart 2019 

 Notulen jaarvergadering woensdag 7 maart 2018 
 Jaarverslag 2018 
 Een gedicht  

 
 
 
 



 
 

“De Senioor” Programma voor alle leden  

Woensdag 6 februari 
 

Dorpshuis Schoonoord. 

Aanvang 19.30 uur 

 

Het Asser Scheepskoor: “Bij Nacht & Ontij 
 

    
 
Dit is een gezelligheidsclub van 20 gezellige “scheeps”lieden 

met een zeer uiteenlopend repertoire. 
 

     Deze avond moet je zien en meemaken! 

 

Woensdag 6 maart: 

De Spil Zweeloo    

Aanvang 19.30 uur                             agenda en  
 

                             verslagen staan in deze nieuwsbrief 

 

Neem deze nieuwsbrief dus mee naar de 
jaarvergadering 
 
met na afloop natuurlijk 

 
 
 
 



 

Vervolg programma De Senioor 

Woensdag 3 april: 
 

Dorpshuis Schoonoord 

Aanvang 19.30 uur. 

 

Samen met de bibliotheek de Drentse avond met: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

       Marga Kool             en       Jan Veenstra 

 
                                en                  
 
 
Gert Jan Brader                            Zij treden deze 
                 avond voor ons op en 
                                                   kunnen er een fijne avond  
     van maken. 

    Deze avond is ook gratis  

          voor alle leden  

    van de Bibliotheek 
 

 

Wees gèk op ’t juuste moment 

en ’t zal ja aid goed gaon 

 
Een dreuge smok 

en een slok water 
is éten en drinken… 
maor men wordt er niet dik van. 
 
 

 

  



 
Vervolg programma De Senioor 
Vrijdag 12 april:  

 
Noord Sleen feestzaal Wielens. 
 

Aanvang 19.30 uur 
Zaal open 18.45 uur 
 
Met onze gezamenlijke avond van de Senioren uit Sleen-Dalen 
en Oosterhesselen wordt er een gezellige avond georganiseerd 
met:  

 
 
 Die Stadtfreunde  
 
 
 
 

 
 

en Jan Riesewijk 
 
 
       
 

      
 
 
 
 

Die Stadtfreunde zullen de Tiroler Alpen muziek laten klinken 
afgewisseld met Jan Riesewijk die ons op de hoogte houdt van 
al het nieuws in de wereld op zijn eigen manier. 
 
Entree voor de leden € 7.50 incl. 1 kopje koffie. 
 

Kaarten te koop tegen 

contante betaling bij: 

 
Rein Lycklema  voor Schoonoord De Kiel e.o 
 

Hennie Wiebing voor Zweeloo/Aalden e.o 



Vervolg programma de Senioor 

Woensdag middag 17 april: 
Dorpshuis Schoonoord. 

Aanvang 14.00 uur 

 
Wie wordt De Senioor kampioen neutieschieten 
 
Het bestuur heeft deze activiteit op de agenda geplaatst omdat 
het rond pasen in veel dorpen een gewoonte is om te gaan 
neutieschieten (noten schieten). 
Er wordt gespeeld met de spelregels zoals hier is beschreven. 

 
U hoeft geen noten mee te nemen. 
 
De geldende spelregels voor deze middag 
zijn als volgt: 

 

Raakt U de eerste noot wel en nog en paar achteraan, 

maar niet de laatste dan wordt het aantal geraakte noten 

opgeteld en heeft U minpunten. 

…..……. ……  
     

Dan heb je “dik”geschoten en dat zijn strafpunten. 

            ----------------------------------------------------------- 

Blijft de voorste en ook de achterste noot staan en daar 
tussen raak je een aantal noten dan krijg je geen 
(straf)punten. 

 
Hier zijn de voor – midden – en achter noten eraf 
 

……...  

Dit is dik en dun 

 -------------------------------------------------------- 

Worden de laatste noten van de rij geraakt dan is het aantal 
noten gelijk aan punten voor het kampioenschap. 
 

  ……… laatste noten eraf 

                                   
      



VERVOLG PROGRAMMA DE SENIOOR 

WOENSDAG MIDDAG 8 MEI 
 
Dorpshuis Schoonoord 

Aanvang 14.00 uur  
  

Een gezellige middag  

 

 
 
MET VELE MOOIE PRIJZEN. 

LEDEN HEBBEN NATUURLIJK GRATIS TOEGANG. 
NIET LEDEN BETALEN € 2.50 ENTREE. 

 

OOK IN MEI NATUURLIJK DE JAARLIJKSE  
 

 
 
Mededeling hierover volgt nog als de bestemming bekend is. 

 
 



 

   JAARVERGADERING 2019  
 

 

          WOENSDAG 6 MAART      
          DE SPIL ZWEELOO   
 

 Aanvang 19.30 uur.  

  

Agenda: 
   

01. Opening 

  
02. Mededeling en vaststellen agenda 

 
    03. Notulen van de vorige jaarvergadering 7 maart 2018.  

 

                                                  
03. Jaarverslag 2018 “De Senioor” 

 
04. Goedkeuring aanvulling Huishoudelijk Reglement inzake Privacy en 

het Protocol. 
  

   05. Financieel jaarverslag 2018 
 

05. Kascontrole + kascommissie. Aftredend Mevr. A. Aardema,  
blijft zitten voor 2020  dhr. R. de Blok  en res. dhr. B. Koopman. 

gevraagd nieuwe reserve. 
        

   07. Bestuurs verkiezing  
  

        Aftredend:  Hanny Kleef – Mulder Herkiesbaar  
           Lammie Hummel       Niet Herkiesbaar  

   Het bestuur draagt voor als kandidaat  

Mevr. Tangenberg - Abbing 
 

  
  08. Rondvraag  
    
  09. Sluiting  
 

                               We spelen nu nog een paar ronden bingo       
                   maar de  prijzen zijn wel als vanouds. 
                                                  :  
 



          
  Notulen Jaarvergadering 

van woensdag 7 maart 2018 
in “De Spil” Zweeloo aanvang 19.30 uur 
Aanwezig:  vijf bestuursleden Arie, Jopie, Hanny, Rein, Henk 
Afwezig zonder kennisgeving: n.v.t. 

Met kennisgeving: Lammie en Hennie 
Aanwezige leden: 43 en Bart Wessels en Jan Smidt van de vereniging uit Sleen 
 

 Besluiten en opmerkingen                   

Opening 
 

 
Mededelingen 
 

 
Vaststellen agenda 

 

Arie opent de vergadering. Het de betuursleden van Sleen en 
de heer Frans van der Lee van de N.V.O.G. De in ruime mate 

opgekomen leden werden natuurlijk ook van harte welkom 
geheten. 
Arie deelde verder mee dat Lammie en Hennie afwezig waren, 

maar weer aan de beterende hand. 
 

De aanwezige leden hadden geen voorstellen om de agenda te 
wijzigen. Deze werd daarom ongewijzigd vastgesteld. 

Notulen van de 
jaarvergadering 
16 maart 2017 

 

Geen op of aanmerkingen. 
De secretaris wordt bedankt 

Jaarverslag 2017 Geen op of aanmerkingen. 

De secretaris wordt bedankt. 

Financieel 

overzicht 

Vraag: Kost het bijwonen van “t Aol Volk”ons geld. 

Antw: dat lijkt zo omdat een deel van de deelnemers voor de 
jaarwisseling betalen en een deel na de jaarwisseling. De 

rekening wordt na de jaarwisseling betaald. 
Lid tevreden met het antwoord, dat Hanny geeft. 
Verder geen vragen 

Kascontrole Kascommissie: mevr. J. Grasdijk en mevr. A. Aardema 
Jopie Grasdijk geeft aan dat het geheel keurig in orde was. Ze 

werd bedankt voor 2 jaar kascommissie zijn met een doosje 
bonbons.  

Kascommissie 2018: Rien de Blok en Alie Aardema 
Reserve voor het volgende jaar de Heer B. Koopman 

Bestuursverkiezing  Hennie Wiebing – aftredend en herkiesbaar 
Henk de Geeter – Aftredend en herkiesbaar 
Hiermee gaat de vergadering zonder aarzelen akkoord. 

 
 

 
Rondvraag 

 

 
 

 
Er zijn geen vragen en Arie bedankt de leden voor het 

vertrouwen, wat hieruit blijkt.  
Hij houdt hierna een praatje om de heer Frans van der Lee van 
de NVOG te introduceren. 

Voorlichting 
 

De heer van der Lee vertelt wat de werkzaamheden van de 
N.V.O.G zijn. In hoofdzaak praten ze met de regering op 

ministers niveau over de volgende zaken: 
1. De pensioenen 

2. De zorg – welzijn en leef een woonvoorzieningen 
3. De koopkracht 

Dit alles vooral om de ouderen in onze samenleving een 

duidelijke stem te geven 
 



  Vervolg notulen jarvergadering 7 maart 2018 
 

Sluiting  zakelijk 
gedeelte 

Arie bedankt de heer van der Lee met een fles wijn en kondigt 
aan dat we verder gaan met de jaarlijkse gewoonte om Bingo 

te spelen. Dit keer zijn er geen kosten voor de deelnemers, 
maar wel mooie prijzen. 

Bingo Door de grote opkomst van de leden bleek dat er geen kaarten 
genoeg waren. Een punt van aandacht voor het volgende jaar. 

Sluiting Arie sluit de vergadering en wenst allen een behouden 

thuiskomst 

 

 
 

 
 

 
 
 

Leden voor leden. 
 

Toen Arie – onze voorzitter natuurlijk – alle plussen en minnen van onze 
nieuwe ledenlijsten had opgeteld, bleek dat we het dit jaar met 4 leden 

minder moeten doen. Geen ramp natuurlijk.  

Minder leuk echter is dat onze vereniging een groot aantal leden telt die 
80 jaar en ouder zijn. (We gunnen ze dat natuurlijk van harte!!!!) Het zijn 

er in totaal 61. Dat is een derde van ons ledenbestand. We moeten dus 
wat doen om een aantal jongere leden binnen te halen.  

Een ledenwerf actie dus. 
We geven echter onze bestaande leden de kans om ons hierbij fanatiek te 

helpen. Onder het motto Leden voor (meer) leden voorzoeken we U 
eens in uw omgeving of kennissenkring te kijken of daar potentiële nieuwe 

leden voor onze Senioor tussen zitten.  
Het lid dat voor ons de meeste leden 

aanbrengt, is het volgende verenigingsjaar 
een jaar gratis lid. 
 

Fanatiek aan de slag dus!!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jaarverslag 2018 
“De Senioor “ Schoonoord/De Kiel/ Zweeloo/Aalden e.o 

 

Bestuurssamenstelling 

De bestuurssamenstelling is dit jaar niet veranderd. We zijn verder 
gegaan met de vaste groep. De taken die we op ons genomen hebben 

staan vermeld in de Nieuwsbrief, die we twee maal per jaar uitgeven. 
Echter ……….. ook bestuursleden worden ouder. Wij zullen daarom op zoek 

moeten naar leden die ons bestuur willen versterken en/of aftredende of 
stoppende leden van het bestuur willen vervangen. Suggesties hiervoor  

of spontane aanmeldingen zijn natuurlijk van harte welkom. 
Leden. 

Dit jaar hebben we het naast onze gewone werkzaamheden ook druk 
gehad met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We 

hebben de leden in verband hiermee gevraagd een formulier in te vullen 
en te ondertekenen, waarin stond welke persoonsgegevens we nodig 

hebben om onze vereniging  goed draaiende te kunnen houden.   Het een 
en ander had tot gevolg dat een aantal leden zich afvroeg of het 

lidmaatschap voor hen nog wel zin had. Hierdoor en door het natuurlijk 

verloop is het ledenaantal teruggelopen van 185 tot  ????????? leden.  
Het maken van deze brief en formulier, het maken van een protocol, het 

veranderen van het huishoudelijk reglement, het bezoeken van leden die 
het formulier niet invulden of terugbrachten, de beveiliging van onze 

webside en het opnieuw samenstellen van onze ledenlijsten is gelukkig 
achter de rug. Volgens enkele deskundigen op het gebied van de AVG 

hebben we het prima voor elkaar. 
Het teruglopen van het ledenaantal baart het bestuur zorgen.  We 

beraden ons daarom op een ledenwerfactie. De leden zelf kunnen ook wat 
doen overigens. Een beetje reclame maken voor onze vereniging bij 

vrienden en kennissen doet vast geen kwaad. 
 De “Doe- mee pas” regeling  van de gemeente Coevorden wordt binnen 

ons ledenbestand ook bekender. We hebben nu meer leden, die hier 
gebruik van maken. Dus nogmaals: Mensen die door omstandigheden 

geen mogelijkheden hebben om zich bij een vereniging aan te sluiten, 

kunnen via deze regeling lid worden van onze club en meedoen aan onze 
activiteiten . 

Contact met de leden 
Als bestuur van onze vereniging  proberen we het contact met de leden zo 

goed als mogelijk te onderhouden door middel van de Nieuwsbrieven (2 
per jaar) en flyers. 

De verenigingsavonden geven ons de gelegenheid u te ontmoeten en te 
spreken.  Het viel ons dit jaar op dat sommige leden wegblijven van onze 

verenigingsavonden. We hebben het idee dat het niet meer willen rijden in 
het donker hiermee te maken heeft. We hebben daarom besloten om ook 

enkele middagactiviteiten te plannen (Bingomiddag en Neutie schieten). 
We brainstormen ook over een manier om deze mensen op een 

gemakkelijke manier te kunnen vervoeren naar onze verenigingsavonden.  
 

 
 
 
 



 
Vervolg jaarverslag 2018 

 
Overigens moet gezegd worden dat onze activiteiten ’s avonds en de 
stamppottocht en jaarlijkse bustocht steeds beter bezocht worden. Bij de 

laatste twee activiteiten moeten we soms een grotere bus bestellen en 
een wachtlijst hanteren.   

Verder proberen  we via de verjaardagskaarten, een bezoekje bij ziekte, 

de belangstelling bij rouw en trouw en de presentjes voor onze tachtig 
plussers tijdens de kerstdagen de contacten te verstevigen. Als beperking 

hierbij geldt dat we wel op de hoogte moeten zijn van de verschillende 
aangelegenheden. Als we van niets weten, kunnen we ook geen 

belangstelling tonen. Dat ervaart de commissie “Lief en Leed” als erg 
jammer en een gemiste kans.  

Ook de hulp bij het invullen van de belastingpapieren  verstevigd de band 
met onze vereniging. De heren Jos Tabink en Rien de Blok zijn de 

belasting specialisten onder ons, die veel en goed werk verrichten. Ze 
staan verschillende leden van ons het gehele jaar door met raad en daad 

bij. Als vereniging zijn we deze heren hierom erg dankbaar. Het is echter 
wel de bedoeling dat ze die leden helpen die een eenvoudige 

belastingaangifte hebben te doen. Een aangifte van een AOW-er of één 
met een klein pensioentje er boven op, vraagt niet zo veel van hun tijd. 

Bij een ingewikkelder aangifte zijn ze veel langer bezig. Deze zijn meestal 

van mensen die een professionele deskundige best kunnen betalen. Hier 
gaan we dus een grens over van vrijwilliger zijn of werk doen. Dat is 

datgene wat Rien en Jos niet voor ogen hebben. Het bestuur steunt hun 
hierin.   

Via onze website probeert onze “webmaster”Arie Aardema  nieuwtjes 
,verslagen en activiteiten over en van onze vereniging in bredere kring  

bekend te maken. Hij wordt hierbij sinds kort door de heer Pots uit 
Emmen geholpen. 

Ook proberen we via Het Schoonoords krantje en Coevorden Huis aan 
Huis onze leden op de hoogte te houden van onze activiteiten.  

Contact met de plaatselijke verenigingen. 
We hebben contact met de Schoonoordse Vrouwen van Nu  en de 

buurtvereniging  van De Kiel om rekening te houden met hun busreizen 
en activiteiten, zodat die elkaar niet overlappen. Dit jaar hebben we ook 

subsidie aangevraagd voor voor de Koersbalclub. Zij konden dit niet 

omdat ze geen rechtspersoon zijn en wij wel. 
Contact met verenigingen(wat verder weg) 

Het contact met onze zusterverenigingen in Dalen, Oosterhesselen en 
Sleen is bestendigd. We houden vrij regelmatig S.V.A vergaderingen om 

elkaar op de hoogte te houden van elkaars wel en wee. We hebben dit 
jaar besloten onze gezamenlijke avond niet eens per jaar te organiseren, 

maar eens in de twee jaar.  
Ook hebben we contact met met verenigingen in de rest van Drenthe. We 

vergaderen hiermee twee maal per jaar onder de noemer VOSD 
(Vereniging Overleg Seniorenverenigingen Drenthe) Deze verenigingen 

proberen elkaar te steunen door het uitwisselen van Nieuwsbrieven e.d.  
 

 
 
 
 



 
Vervolg jaarverslag 2018 

 

Verder vertegenwoordigt de VOSD ons bij gemeenten en onderhoudt zij 
de contacten met de Belastingdienst. 

We zijn ook aangesloten bij de N.V.O.G. (een landelijk overkoepelende 
vereniging van organisaties van gepensioneerden) Zij behartigt de 

collectieve belangen van pensioen gerechtigden en hun nabestaanden. 
Deze vereniging telt ca. 65000 leden. 

De Fasv (Federatie van algemene seniorenverenigingen) is de volgende 
landelijke groep waarbij we ons hebben aangesloten. Zij behartigen onze 

belangen in Den Haag, onderhandelen met ziektekostenverzekeringen en 
hebben ook contacten met de Belastingdienst.  

Activiteiten: 
Ook dit jaar hebben we verschillende activiteiten georganiseerd. De 

busreis – een beetje aan de lange kant dit jaar – en de stamppotreis 

werden door onze leden erg gewaardeerd. Een voorstelling van ’t Aol volk 
bezoeken we in het vervolg in Noord Sleen bij Wielens.  Dat beviel ons dit 

jaar beter  
dan een bezoek aan het Atlas theater.  

De verenigingsavonden die we organiseren, worden door steeds meer 
leden bezocht. Daar zijn we als bestuur erg blij mee. We hopen dat we 

door goede programmakeuzes dit kunnen bestendigen. 
Bedankt: 

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. We zijn dan ook dankbaar dat 
we altijd een beroep kunnen doen op mensen die altijd klaar staan om ons 

te helpen. Zij zijn het cement van onze vereniging. Zonder hen kunnen we 
niet. Zonder namen te noemen – je kunt zomaar iemand over het hoofd 

zien – bedankt !!!!!!!!!!!!!!. 
 

                 `````````````````````````````````` 

 

Paartie grote kinder 

ziet heur Vao en Moe 

in de eerste plaos 

as Baank van Lening 
 

Het wonderis slim nao, 
so sèmpel um te zien: 
aos perenboom die bluit 
in de zunneschien. 

 
 

Tis een schaande maor waor 
met ’n fles wien en ’n mooi wicht 
valt zölfs ’t wachten op subsidie 
niet zwaor. 
 
 
 
 



 

 
 
 

Ik heb u lief, mijn heerlijk landje, 
mijn eenig Drentheland, 
ik min de eenvoud in uw schoonheid, 
‘k Heb u mijn hart verpand. 
Mijn taak vervuld’ ik blijde, 

Waarheen ook plicht mij riep, 
Uw geest was ‘t, die mij leidde, 
Daarom vergeet ‘k u niet. 
 
‘k Hoor nog de lieve, held’re klokjes, 
bij zinkend’ avondzon, 
Als schaapjes keerden van de heide, 
En moeder met ons zong. 
O, kon ik nog eens horen, 
Dat lied in ’t schemeruur, 

En vaders schoon vertelsel, 
Bij ’t vrolijk knappend vuur! 

 
 

Die beelden uit dat zoet verleden, 
Wat bleven zij bij mij! 
Vaak heb ik zwaren strijd gestreden, 
Dan hielpen, sterkten zij. 
En nu, ten volle dankbaar, 

Wijd ‘k u mijn beste lied, 
Mijn heilrijk, heerlijk Drenthe, 
Vergeten kan ‘k u niet! 

 


