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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 

Jos Tabink         tel.  06525532596 tweede Voorzitter 
Penningmeester 

       Belasting invulhulp 
       contact gemeente Coevorden 

Trijntje Tangenberg tel 0591 371572 Lief en Leedcommissie 
       Attenties voor zieken 

       Activiteitencommissie 
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 

       Lief en Leedcommissie 
       SVA activiteiten 

Hanny Kleef       tel 0591 – 371357 adviserend lid  
 

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

 

Onze huisbank is Rabobank: NL62 RABO 0306 843986 
KVK nummer: 64377369 

 
Onze buitendienst: 

Andries Kemper:Jopie Boudewijn, Femmie Weggemans,Rein Lycklema,Emmy 
Lycklema, Roelie de Boer, Arie Aardema 

Gerrit Wiebing, Hennie Fluks, Henk de Geeter(@)mail  

dit zijn de bezorgers van onze postzaken. 
 

Els Gerritse-Tiben Coördinatie klaverjassen. 
 
 

http://desenioor.nl/


  Aan onze leden, 
Het voltallige bestuur van  “De Senioor “ – ook ons adviserend lid 
Hanny Kleef was aanwezig --zat op donderdag  1 oktober in het 
Dorpshuis keurig netjes op een afstand van anderhalf meter bijeen 

om bij te praten over het afgelopen halve jaar en eens stevig na te denken over 
wat we de komende tijd kunnen doen om onze leden op een positieve manier te 
verrassen.  
Vanaf 5 februari (het optreden van The Sweel Singers) en 4 maart 
(jaarvergadering) hebben we geen activiteiten vanwege het Corona virus kunnen 
organiseren. Alles wat we  gepland hadden moest worden afgelast. Zo kon de 
avond met de bibliotheek, het Neutie schieten en de grote Bingomiddag niet 
doorgaan in verband met de sluiting van het Dorpshuis. Ook de jaarlijkse busreis – 
een van de hoogtepunten van het jaar – werd afgelast. Gelukkig gaat uw bestuur 
niet gauw bij de pakken neerzitten. Om toch een beetje contact te houden,  
hebben we onze leden verrast met een voorjaarsbloemetje, een kaart en een 
middagje Ellert en Brammert met koffietafel. Voor de laatste activiteit was het 
minder leuk dat het weer niet meewerkte. De koffietafel was op zich perfect. Het 
was alleen jammer dat we anderhalf meter uit elkaar zaten, zodat een praatje met 
elkaar wel erg moeilijk werd.  
Tot zover het eerste gedeelte van onze bijeenkomst. Het tweede gedeelte lag een 
stuk moeilijker. Een artiest voor twee groepen na elkaar te laten optreden kan niet 
meer omdat ons kabinet een Dorpshuis ziet als een café, dat om tien uur moet 
sluiten. 
Jos – onze nieuwe penningmeester -- kwam met de suggestie om samen met Rien 
de Blok een middagje aan de computer te wijden. Onderwerp: Hoe herken ik 
“phishing” berichten en wat kan ik ertegen doen.  
Leden die hier belangstelling voor hebben kunnen zich bij hem melden. Bij 
voldoende deelname  -- ook teveel kan niet – kan zo’n middag doorgaan.   
We willen als bestuur echter het liefst alle leden bereiken. Hoe??  
Dat is en blijft (ook voor ons) een verrassing. 
 
Nog een puntje van aandacht: 
We hebben vanaf 9 februari door allerlei oorzaken 16 leden verloren en  geen 
nieuwe leden kunnen bijschrijven. Daarom vragen we iedereen eens goed na te 
denken of ze nieuwe buren en/of kennissen hebben, die er voor voelen lid te 
worden van “De Senioor” met als beloning voor 2 nieuwe leden een mooie  
“De Senioor” mok. 
                                                          

HET BESTUUR 
 

 

 
 



 
 
Corona gedicht: 

 
Corona zet ons leven aardig ondersteboven  
Geen optredens, geen bingo, geen reizen 
Alleen een lunch konden we u beloven 
De rest moesten we helaas afwijzen 
 
Op een vaccin wachten we nu met smart 
Ondertussen blijven we hopelijk gezond  
Totdat alles weer mag worden gestart 

Ook voor De Senioor, uw ouderenbond 
 
 
 

 
Zoals al aangekondigd op onze gezamenlijke lunch bij Ellert en 

Brammert doet “De Senioor” dit jaar mee met de Rabo club 
support.  
Als lid bepaalt u namelijk welke club of vereniging een 
financiële ondersteuning ontvangt. Het bestuur van de Senioor 
ziet dan ook graag dat u op ons gaat stemmen want hoe meer 
stemmen hoe groter het bedrag dat we gaan krijgen. 
Om te kunnen stemmen moet je een betaalrekening hebben en 
lid zijn van de Rabobank, Het Drentse Land 
Door in te loggen in de app of op de website van de Rabobank 

en via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kan je 
klikken op Rabo ClubSupport.   

Stemmen kan van 5 t/m 25 oktober 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden 

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de 

belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en 

inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van 

gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv. 

 

Ouderen willen inspraak in transitie naar nieuw pensioencontract. 

21 september jl. ging Koepel Gepensioneerden op bezoek bij minister 

Koolmees. Het overleg vond plaats op aandringen van de 

seniorenorganisaties, die hun rol in de besluitvorming niet in 

verhouding achten met de enorme pensioenbelangen die bij dit 

akkoord in het geding zijn. Koepel Gepensioneerden wil, samen met 

de andere ouderenorganisaties, actief betrokken zijn bij de verdere 

invulling van de cruciale details voor gepensioneerden, die direct van 

invloed zijn op hun juridische positie en hun huidige en toekomstige 

financiële situatie. 

 

 

Koepel Gepensioneerden wil meepraten bij de verdere invulling van het 

concept-wetsontwerp, dat minister Koolmees eind november op papier hoopt 

te hebben. Het overleg van 21 september was gericht op overeenstemming 

hóe gepensioneerden meer inspraak zouden kunnen krijgen met betrekking 

tot het ontwerp, in het bijzonder met betrekking tot de transitie van het 

pensioenvermogen naar de nieuwe pensioencontracten en de 



overgangsperiode tot 1 januari 2026, wanneer – volgens de huidige planning 

– de nieuwe pensioenwetgeving van kracht wordt. 

Het ‘definitieve pensioenakkoord’ waaronder sociale partners en minister 

Koolmees 4 juli jl. hun handtekening zetten, betreft vooral hoofdlijnen en 

een aantal voor de onderhandelaars relevante punten. Veel specifieke 

pensioendetails moeten nog worden uitgewerkt. Gepensioneerden kunnen tot 

nu toe, zeer tot hun ongenoegen, daarbij alleen adviseren vanuit de 

‘Klankbordgroep Jong-Oud’. 

Hoewel geen specifieke procedurele of inhoudelijke toezeggingen zijn 

gedaan, heeft de minister positief op de aangedragen oplossingen 

gereageerd en aangegeven na te zullen denken over wegen om ook een 

vertegenwoordiging van gepensioneerden te laten meedoen in de zoektocht 

naar oplossingen van de verdelingsvraagstukken die hen direct treffen. 

Hier onder leest u een onverkorte impressie van de bijeenkomst, 

opgetekend door Koepelvoorzitters Jaap van der Spek en Joep Schouten, die 

namens Koepel Gepensioneerden bij het overleg aanwezig waren.   

  
Als het goed is….  
“Als het goed is willen we straks met elkaar op de foto staan, omdat we het 

als alle betrokken partijen eens zijn over de uitkomsten van onze zoektocht 
naar oplossingen”, zegt minister Koolmeestijdens tijdens de bespreking met 

een delegatie van gepensioneerden en jongeren van 21 september. Dit als 
antwoord op de vraag van de seniorenorganisaties (Koepel Gepensioneerden, 

ANBO, KBO-PCOB en senioren FNV en CNV) naar zijn houding ten opzichte 
van onze echte deelname aan de besprekingen over de transitie (overgang 

van het oude naar het nieuwe stelsel) en over de 6 nog resterende 
overbruggingsjaren. Belangrijkste punten voor ons: 1. Aanpassingen op het 

voorziene nieuwe pensioencontract 2. Een overgangsregeling waarbij 

gepensioneerden niet het slachtoffer worden 3. Een overbruggingsperiode 
(komende 6 jaren) waarin niet wordt gekort 4. Actieve en daadwerkelijk 

invloedrijke deelname van gepensioneerden aan komende wetgeving en 
nadere afspraken op de genoemde punten 5. Invloed op het nieuwe 

financiële toetsingskader (uiteindelijk een zaak van het parlement) en de 
aanpassingen met betrekking tot ‘governance’ (deugdelijke besturing) van 

pensioenfondsen. Minister Koolmees 21 september: “Besluitvorming over de 
wetgeving is uiteindelijk een zaak van regering en parlement, maar we zullen 

de organisaties van senioren en jongeren actief betrekken bij de wetgevende 
voorbereidingen voordat de internetconsultatie (waarbij iedereen mag 

reageren) eind november van start gaat”. De ambtenaren zijn nu al volop 
bezig om de concept teksten te schrijven, maar er zijn nog heel wat 

complexe open einden. Weliswaar krijgen de pensioenfondsen de taak om 
het nieuwe pensioencontract in te voeren, maar de kaders waarbinnen zij 

moeten opereren zijn er nog niet of onvoldoende helder. Wat het 

pensioencontract zelf betreft, zijn de grote lijnen wel benoemd, maar in de 
details (hoe werk je het uit in de artikelen van de wet) zullen nog wel 

oplossingen gevonden moeten worden voor bijvoorbeeld het toedelen van 



rendementen aan de verschillende leeftijdsgroepen. Wij pleiten voor 
minimaal twee groepen van gepensioneerden en verder voor het in de 

pensioenfondsen meten van de risicohouding (hoeveel risico wil je lopen) van 
gepensioneerden, zodat er drie groepen kunnen worden ingedeeld. Mensen 

die de standaard willen volgen, mensen die meer risico willen lopen (met 
meer kans op indexeren maar ook meer op kortingen) en mensen die minder 

risico willen lopen. Dat zal in de wetgevingstraject mee moeten worden 
genomen. Pagina 2 van 3 Ook het ‘invaren’, de transitie 

(vermogensoverdracht van het oude naar het nieuwe pensioencontract) 
moet nog goed geregeld worden. In de wetgeving komen daar kaders voor, 

waarbinnen de pensioenfondsen zullen moeten werken. In de 

hoofdlijnenbrief van de minister (aan de Tweede Kamer) staat dat 
vakbonden en werkgevers, met als adviseurs de pensioenfondsen, want zij 

moeten implementeren, verder zullen spreken over het zogenoemde 
transitiepad. Dat gaat nog ingewikkeld worden, want niemand wil dat we met 

tekorten zullen moeten gaan starten. Voor de Koepel Gepensioneerden is 
belangrijk, dat een achterstand aan het begin in het nieuwe stelsel nooit 

meer kan worden ingehaald. En ook wil iedereen (ook de sociale partners en 
de overheid), dat het herverdelen van pensioenvermogen over de individuele 

vermogens in het nieuwe contract ‘evenwichtig’ is. Dat wil zeggen, dat alle 
generaties evengoed bedeeld moeten zijn. Maar een belangrijk punt voor ons 

is hoe de ontstane onevenwichtigheid (er is de laatste jaren veel geld 
gevloeid van oud naar jong) daarbij en op een fatsoenlijke manier kan 

worden hersteld. En dan is er nog de overbruggingsperiode, waarbij alle 
partijen zoeken naar een oplossing om, als er geen desastreuse economische 

ontwikkelingen zijn, kortingen te voorkomen. In de bespreking bleek dat ook 

minister Koolmees op zoek is naar oplossingen. Logisch, omdat er 
verkiezingen aankomen, en geen enkele politieke partij het zich kan 

veroorloven het vertrouwen in het pensioenstelsel en de toekomst ervan te 
schaden. Alle partijen op het pensioenveld zijn er inmiddels van overtuigd, 

dat het contract een zaak van sociale partners is, maar dat alles wat met 
verdeling (van het vermogen) te maken heeft ook direct de gepensioneerden 

treft en dat de vertegenwoordiging van die gepensioneerden mee moet doen 
met de zoektocht naar oplossingen. De wijze waarop is nog niet rond, maar 

op onze suggestie om alle mogelijke oplossingen (heel veel mensen, inclusief 
wetenschappers komen op dit moment met allerlei oplossingen) bij elkaar te 

brengen en de betrokken partijen, waaronder de seniorenorganisaties, bij 
elkaar te brengen om samen de beste, gedeelde, oplossingen eruit te halen, 

werd positief door de minister gereageerd. Hij gaat op dit idee ‘kauwen’ (dus 
ook met andere partijen bespreken) en denkt na over de organisatie van 

heidagen. Inmiddels weten we van de vakbonden, dat zij het ook een prima 

idee vinden. Tuur Elzinga (vicevoorzitter FNV) en Patrick Fey (vicevoorzitter 
CNV): “We moeten het inderdaad samen doen!” Jurre de Haan 

(onderhandelaar VNO NCW) bespreekt het idee ‘intern’ ook met een positieve 
grondhouding. Zoals uit bovenstaande blijkt is de eerste bespreking met 

minister Koolmees en met vertegenwoordigers van de sociale partners goed 
verlopen. Het spreekt voor zich, dat we natuurlijk op onze qui-vive moeten 

blijven. Zie ook het in een vorige nieuwsbrief beschreven ‘plan van aanpak 
en escalatie’. En… we moeten de agenda’s van de komende weken vrij 

maken. Eind november is al heel dicht bij. Joep Schouten en Jaap van der 
Spek Covoorzitters Koepel Gepensioneerden Pagina 3 van 3 NB. Naar 



aanleiding van de afgelopen algemene vergadering heeft het bestuur van 
Koepel Gepensioneerden besloten de voorbereidingen voor eventueel 

noodzakelijke juridische procedures naar voren te halen, zodat we snel 
kunnen handelen als dat nodig is. 

 
 

 
 

 
 

Senioren en Veiligheid - Phishing 
 

 

In een bericht, bijvoorbeeld een e-mail of sms, wordt gevraagd om te klikken op een link of om 

in te loggen. Die link kan bijvoorbeeld leiden naar een valse website van een bank, waarin je 

gevraagd wordt om je gegevens in te vullen. Op deze manier proberen internetcriminelen toegang 

te krijgen tot je computer of je persoonlijke gegevens. Deze manier om gegevens te achterhalen 

heet phishing (letterlijk: ‘hengelen’). Met die gegevens kunnen internetcriminelen je vervolgens 

veel geld afhandig maken. 

Ook vraagt men soms direct om geld over te maken. Via valse e-mails proberen 

internetcriminelen aan je geld te komen. Daarom eerst checken, dan klikken 

 

 

Waar moet je op letten? 

* Klik nooit op een link van een mail die je niet vertrouwt en download geen 
bijlage; 

* Twijfel je, bel dan de organisatie waar het om gaat, zoals je bank en zoek 
daarvoor zelf het  

 telefoonnummer op; 
Gaat het om geld? Gaat het om belangrijke gegevens? Is er haast bij? Let 

op!  

Eerst checken, dan klikken. Via de Fraudehelpdesk kun je de e-mail 
controleren. 

Ben je toch slachtoffer geworden? 
* Meld het onmiddellijk bij je bank; 

* Doe altijd aangifte bij de politie; 
Meld het bericht ook als je geen slachtoffer bent geworden bij de 

Fraudehelpdesk. 

Meer informatie en tips 
Kijk voor meer tips over veilig internetten op Veiliginternetten.nl. En voor 

meer informatie over veilig bankieren op Veiligbankieren.nl. 

 

(Deze stukken zijn ook te lezen op de website van  
http.//desenioor.nl 

of klik gewoon  
de senioor schoonoord) 



 
 

 
 

Bij voldoende belangstelling kan over dit onderwerp ook een 
middag in het dorpshuis toelichting worden gegeven door: 
 
Jos Tabink en Rien de Blok 
 
Opgeven voor dit onderwerp kan bij Jos Tabink. 
 
 

 

Zo maar een paar spreuken; 
 

Het is beter een gat in de hozen, dan een hoos in ’t gat 
 

As de heerschup veur stemt’ 
stemt de meier niet tegen. 

(Nooit je baas tegensprelen 
 

Wel as een jaor het roet lat staon, 
mot zeuven jaor oet wieden gaon. 

 
 

 
Drentse wiesheden 

 

Hie kan met eigen kloeten gooien 
Hij hef geld genog 

 
Zie ginen zingend achter de hark. 

Ze gungen met plezier an ’t wark. 
 

 
 

 



Taol  

 
Ik schrief een taol die an de raand 

van mien bestaon zich vastzet het. 

Waorin veur ’t grote woord gien plaots blef 
en scharpte wordt beteugeld deur verstaand. 

 
Ik schrief een taol die in het zaand 

en veen zien diepe sporen schref. 
Een taol die mij het zeker weten gef 

dat ik een thuus heb in dit laand. 
 

Die taol die, bijkaans overgruid 
deur aander taol, npg lang niet ondergiet, 

waorin nog aaltied nieie verten bluit. 
 

Die woord gef an mien bliedschap en verdriet. 
Mien taol die as weerspiegeling 

mien ofkomst zien lat, mien doel en zin. 

 
 

Gelukszuker 
 

Waor eerder boeren bried het koren zeeiden 
beweg zich nou een vremd gehelmde man 

die zien detector traog herhaolend zweeien 
lat, waormet e deur de eerde kieken kan 

 
Hij volgt gestaog zien elektronisch spoor 

tot nei signaol vastholdenheid beloont’. 
Wat enkel telt bint de berichten in zien oor 

en niet de stien die hum de ploegvoor toont. 
 

Een vuustbiel van de allereerste Drent, 

lichtkaans de schakel tussen twei culturen, 
waormet we en verbinding leggen kunt 

en even in een aander tiedperk gluren 
 

Maor hij löp deur, hij wil klinkklaore munt 
en vindt vanzölf gien rooie cent. 

 
(beide gedichten van Anne Doornbos uit de bundel  

In nachten dat ik naost joe lig)



 


