
Deze middag inclusief 
koffie 1 consumptie en 

een paar hapjes is voor 
rekening van onze 
penningmeester. 
  

    
                                   

              

        Extra nieuws van De 

Senioor 
 
We zijn blij dat we weer iets kunnen organiseren. 

We nodigen jullie daarom uit op: 

woensdagmiddag 9 februari om 13.30 uur  

in de sfeervolle zaal van de Herberg van het  
Openluchtmuseum. 

Onder het genot van een kopje koffie  en 

een drankje  en een hapje kunnen we 
samen deze middag weer genieten.  
Voor ons treedt dan op 

Bertha Jager. 
      
We mogen met de auto en fiets tot aan de herberg rijden. 
De parkeergelegenheid is beperkt. Kom dus met meerdere 
leden in een auto. 
Een QR-code is zeer gewenst voor deze middag. 

Opgeven voor 8 februari bij: 
Jopie Boudewijn tel. 382223 – Rein Lycklema tel 387262 -
Trijntje Tangenberg tel. 371572. 
 
 

 

 



 
 

    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.  0652532596 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 
       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, Andries Kemper 

Gerrit Wiebing, Hennie Fluks, Henk de Geeter @)mail  
dit zijn de bezorgers van onze postzaken. 

 
Els Gerritse-Tiben Coördinatie klaverjassen. 

http://desenioor.nl/


 

    januari  2022 
 

Na een erg lange tijd van stilte weer eens 
een nieuwsbrief. 
Het lijkt erop dat we weer iets 
organiseren en daar zijn we blij om. 

 

Dit allemaal onder voorbehoud 
 
We zijn toch blij dat we als bestuur de afgelopen tijd de leden 
hebben kunnen verrassen met een kalender, een paaspresentje 
en natuurlijk bij de verjaardagen een kaartje. 
Ook hebben we de alleenstaanden onder ons een hart onder de 

riem gestoken door ze dit jaar een extra kaartje te bezorgen. 
Een zorg binnen het bestuur is het ledenaantal. 
Onze 80+ leden zijn verrast met een pak kerstkransen en alle 
leden hebben een extra gevulde kerststol ontvangen. 
 

Wat kunt u lezen in onze en jullie  nieuwsbrief: 

• Her programma voor dit kalender jaar 2022. 
• Agenda jaarvergadering en jaarverslag 2021 
• Wat te doen tegen (babbel)trucs aan de deur? 

• Belasting zaken voor het jaar 2021 
• Wat is de WBTR 

 
 

HET BESTUUR WENST IEDEREEN  
 EEN GEZOND 2022 
 
 
 
 
 



Onze activiteiten voor dit jaar 2022 
 

 

Woensdag 2 maart 
Dorpshuis Schoonoord 
Aanvang 19.30 uur                                             

Agenda jaarvergadering   
woensdag 2 maart 2022 

Dorpshuis Schoonoord 
                                 Aanvang 19.30 uur 
 

1. Opening 
2. Mededeling en vaststellen agenda 
3. Notulen van de vorige jaarvergadering 4 maart 2020 

  
4. Jaarverslag 2021 De Senioor 
5. Financieel jaarverslag 2020/2021 
6. Verslag kascommissie 
7. Bestuursverkiezing: 
   Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar Hennie Wiebing. 

       Het bestuur stelt voor als kandidaat: 
                     mevr. R. Jakobs - Biesma 

Aftredend en herkiesbaar Henk de Geeter 

Aftredend en herkiesbaar Jopie Boudewijn 
7. De WBTR zie ook andere pagina. 
8. Rondvraag 

9. Sluiting  
 
                            



 
 

Woensdag middag 6 april. 
Dorpshuis Schoonoord. 

Aanvang 13.30 uur. 
 
Wie wordt de opvolger kampioen neutieschieten, of kan hij zijn 
titel verdedigen. 
Het is al weer 2 jaar geleden dat dhr. F. Hoogenberg de 
wisselbokaal als beste neutieschieter in ontvangst mocht 
nemen. 
Maar zoals het er nu voorstaat mogen we woensdag middag 6 

april   voor de tweede keer deze middag organiseren. 
 
 

 

 
 
 

Opgeven voor deze middag tot 30 maart kan bij: 
Rein Lycklema tel.387262 – Jopie Boudewijn  tel. 382223 
en Trijntje Tangenberg  tel. 371572 
 
 

 

Voor eventueel nieuwe 

activteiten kom er een extra 

folder.  

 
 
 

 



 

Notulen Jaarvergadering 
Van woensdag 4 maart 2020 
in “De Spil” Zweeloo 
aanvang 19.30 uur 
 
Aanwezig:  52 leden, waaronder het volledige bestuur 
Afwezig zonder kennisgeving: n.v.t. 
Met kennisgeving: Roelie de Boer en Jo Kootstra - Hekkema 
Aanwezige leden: 45 leden 
 

 Besluiten en opmerkingen                   

Opening 
 

Mededelingen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vaststellen agenda 
 
 

Arie heet iedereen die aanwezig is van harte 
welkom. 

◼ We hebben dit jaar naar alle 
afschrijvingen e.d. precies één lid meer 
dan het vorige jaar. 

◼ Lammie Kemper en Mien de Vries 
worden in het zonnetje gezet omdat ze 
samen voor 9 nieuwe leden hebben 
gezorgd. Ieder van hen krijgt een mok 

met het logo van “De Senioor”er op.  
◼ Het bestuur stelt een nieuwe ledenactie 

voor. Voor de aanbrenger van twee 
nieuwe leden staat/ligt een zelfde mok 
klaar. 

◼ Koffie en Bingo zijn deze keer gratis. 
Een drankje moet door de leden zelf 
betaald worden. 

◼ In de pauze kan men zich opgeven voor 

het “Neutie schieten” 
(lijst gaat rond) 

◼ We zullen alleen van het busje van “Het 
Ellertsveld “gebruik maken bij voldoende 
belangstelling. Dat is er op dit ogenblik 
niet 

◼ De agenda blijft zoals hij is. Geen 
nieuwe onderwerpen toegevoegd. 

Notulen van de 
jaarvergadering 

maart 2019 
 

◼ Geen op of aanmerkingen 

  
 



Vervolg notulen 4 maart 2020 

Financieel 
overzicht 
 
 
 
 

◼ De contributie is dit jaar twee maal 
binnengekomen. Een keer in het begin 
van het jaar en een maal aan het einde 
van dit jaar. Vandaar de stevige 
inkomsten hiervan 

◼ Peter van der Lind vertelt dat de 
aangevraagde en verkregen subsidie 
bestemd is voor koersbal en 
volksdansen in Schoonoord en de 
ouderengym  in De Kiel. 

◼ VOSD = het samenwerkingsverband van 
de Drentse ouderenverenigingen 

◼ Fasv = het samenwerkingsverband met 
de landelijke verenigingen. 

◼ Aan de VOSD en de Fasv betalen we 
jaarlijks een klein bedrag per lid. 

Verslag 
kascontrole 
       commissie 
 

 
 
 
 

Kascontrolecommissie:  dhr. Rien de Blok  en 
dhr. Bé Koopman . De heer Koopmans kon 
niet aanwezig zijn. Daarom zijn Rien de Blok 
en Hennie Tangenberg als  

kascontrolecommissie opgetreden.  Bij monde 
van Rien is alles in goede orde begonnen. Het 
werk van de penningmeester is uitstekend en 
keurig gedaan.  
Rien  wordt voor zijn werk bedankt  met een 
doosje Merci.  
Be Koopman en Hennie Tangenberg  vormen 
de commissie voor het volgende jaar.  
Reserve:  de heer Jan Boer. 

Bestuursverkiezing  
 
 
 
 
 
 

Uittredend : mevr.Hanny Kleef  
◼ Arie neemt met een korte speech 

afscheid van Hanny Kleef als 
penningmeester. Ze krijgt als dank een 
mooie bos bloemen en een kunstwerkje 
van de ons bekende firma Harwi.  

◼ Het bestuur stelt voor dhr.Jos Tabink te 
benoemen als nieuw bestuurslid en 
penningmeester. De vergadering gaat 
hiermee met een applausje akkoord. Er 

was geen tegenkandidaat. 
◼ De heer Rein Lyklema wordt herkozen. 

Ook hier was geen tegenkandidaat. 
 



Vervolg notulen 4 maart 2020 
◼ Omdat Hanny en het bestuur elkaar 

moeilijk kunnen missen, stelt het 
bestuur  voor mevr. Hanny Kleef te 
benoemen als  adviserend lid van het 
bestuur. Hetgeen met een applaus uit de 
zaal met instemming wordt begroet 

Rondvraag 
 

◼ Het bestuur wordt door een onzer leden 
bedankt (mevr. Koopman)voor het vele 
werk en activiteiten die ze dit jaar 
hebben  geleverd. Vooral de feestavond 

werd zeer gewaardeerd.  

Sluiting  zakelijk 
gedeelte 

 

◼ Arie sluit het zakelijk gedeelte van de 
vergadering. 

Pauze  ◼ In deze eerste pauze wordt nog een 
kopje koffie genuttigd en 
voorbereidingen getroffen voor de 
…………………….. 

Bingo 
 
 

◼ Spannend !!!! 

Sluiting ◼ Na vijf ronden bingo sluit Arie de 
vergadering en wenst allen  “Wel thuis” 

 
 
 

We hebben het jaar 2021  afgesloten met een verlies 

(overleden of bedankt) van 20 leden. 

Daarom een oproep aan jullie allemaal ga eens  

“Gluren bij de buren” 

of die geen lid willen worden nu we weer volop onze                      

activiteiten mogen oppakken. 
 
Bij het aanbrengen van 2 nieuwe leden 
staan er nog een paar De Senioor mokken  
Klaar. 
Op = Op. 
 

 
 

 
 



Verslag over het wel en wee van onze 
vereniging  

“De Senioor”in de periode van 

maart 2020 tot en met maart 2022. 
- de Corona pandemie – 

 
Alles leek in het begin van het jaar 2020 op rolletjes te lopen. 
We hoorden van een corona pandemie in China, maar dat was 

ver weg. Het verenigingsleven van “De Senioor”had daar geen 
last van. We hadden het toneelvoorstelling bij Wielens op 
vrijdag 10 januari bezocht, de Nieuwjaarsvisite met een 
optreden van Peter op vrijdag 17 januari  kende een 
overdonderende belangstelling en ook “De Sweel Singers” op 
woensdag 5 februari werden erg gewaardeerd door de 
aanwezige leden.  
We maakten ons op voor de jaarvergadering op woensdag 4 
maart  in Zweeloo. Geen vuiltje aan de lucht dus.  Totdat van 
regeringswege een persconferentie over het coronavirus ons 
allen verraste. Allerlei  maatregelen om het virus te bestrijden 
zorgden ervoor dat het verenigingsleven op slot ging. 
We begonnen aan lange en eenzame dagen. Van enige activiteit 
kon op de normale manier geen sprake zijn.  Als bestuur 
moesten we nieuwe wegen vinden om in contact met onze 
leden te blijven. 
Daarom zat het voltallige bestuur van  “De Senioor “ – ook ons 
adviserend lid Hanny Kleef was aanwezig -- op donderdag  1 
oktober 2020 in het Dorpshuis keurig netjes bijeen op een 

afstand van anderhalf meter om te praten over het afgelopen 
halve jaar en eens stevig na te denken over wat we de 
komende tijd konden doen om onze leden op een positieve 
manier te verrassen.  
Alles wat we gepland hadden moest immers 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 
kaart met de volgende tekst: We doen het samen, hou vol; een 
voorjaarsbloemetje(tulpen) en een middagje Ellert en 
Brammert (brunch). Voor deze laatste activiteit was het minder 



leuk dat het weer niet meewerkte. De brunch was op zich 
perfect. Het was alleen jammer dat we anderhalf meter uit 

elkaar zaten, zodat een praatje met elkaar wel erg moeilijk 
werd. We zorgden verder voor een kalender (2021), een extra 
attentie voor de 80-plussers en natuurlijk een kaartje voor de 
leden die jarig waren.  
Met Pasen 2021 was er tenslotte een tasje met zes eieren.  
In september 2021 werden de corona regels langzaam minder 
streng omdat de vaccinatiegraad steeds hoger werd en er een 
QR code werd ingevoerd. 
We maakten hier direct gebruik van door in september twee 
grote bingo avonden te organiseren en Henk Jan Tangenberg 

uit te nodigen om op 6 oktober een avondje muziek te 
verzorgen. Voor 24 november hebben wij een stamppotbuffet in 
de Herberg van Ellert en Brammert georganiseerd. 
Alle leden hebben rond de kerst een traktatie ontvangen wat 
wel gewaardeerd is gezien de reactie die ontvangen is. 

 

Hoe is het met uw kennis van het 
Drents gesteld?  
 

1 bliede  2. Scheemsel   3.tweiduuster  4. Poppie  

5.iepertie  6. Akkederen   7. Rizzelveren  8. Longern 

9. slik  10. Sprao  11. Gieteling        12. Sik 

13. iegelkoor       14. Girrelzaand           15. Plakkie stoete. 

De juiste woorden zijn vermeld op een andere bladzijde 
  
 

    
In verschillende delen van 
Drenthe                            
kunnen er nog iets andere   
antwoorden zijn, dat 
hebben we al met wat 
mensen geconcludeerd. 
Met dank aan Huus van de taol. 
 

 

 
 

 
 



 
Wat kunt u het beste doen tegen (babbel)trucs aan de 

deur? 
Hieronder een aantal aanbevelingen en tips in verband met de 
veiligheid aan de deur. Het doel van deze aanbevelingen is om 
u meer waakzaam te laten zijn. Er zijn heel veel mensen met 
goede bedoelingen die bij u aan de deur komen. Maar helaas 
zijn er ook mensen die geen goede bedoelingen hebben. 
Daarvoor zijn deze aanbevelingen bedoeld. Leest u ze rustig 
door en doe er uw voordeel mee en volg deze preventietips op: 
  
Algemeen 

·   Open de deur niet!! Gebruik een kierstandhouder,    
deurketting, kijk door het raam, de deurspion of gebruik een 
intercom. 

·   Open de voordeur bij woongebouwen, met een centrale 
toegang, alleen voor uw eigen bezoek. 

·   Vraag wie de persoon is en wat hij of zij komt doen.  
   Vraag altijd om een legitimatie, 

liefst door de brievenbus. 
·   Medewerkers van officiële instanties zoals banken, 

verzekeringsmaatschappijen e.d. komen nooit zonder afspraak. 
Vraag hen later terug te komen en bel naar de instantie om hun 
verzoek te controleren. 

·   Er wordt zogenaamd door de “Belastingdienst” gebeld waarbij 
gezegd wordt dat u direct moet betalen. Direct het gesprek 
beëindigen en zeker NIET betalen, dit doet de Belastingdienst 
nooit. 

·   Geef nooit uw pinpas en/of pincode af. Bewaar altijd uw 
pinpas en pincode apart 
  

Boodschappen laten doen 
·   Laat onbekenden niet binnen, hoe betrouwbaar/onschuldig ze 

ook uit zien.   
·   Blijf altijd alert op mensen met verkeerde bedoelingen en vraag 

familie of bekenden om voor u boodschappen te doen. 
U kunt ook uw lokale ouderenvereniging of uw gemeente om 
hulp vragen. 
  
 

 
 
 
 



 
Collectanten 

·   Kent u een collectant niet? Vraag naar een legitimatiebewijs en 
een afschrift van de vergunning van de gemeente of 
collecterende instantie (is verplicht) 

·  Wees bedacht op zielige praatjes die men gebruikt om binnen te 
komen. 

·   Laat geen vreemden binnen om b.v. gebruik te maken van uw 
toilet. 

·   Voorkom dat u grote geldbedragen en/of waardevolle spullen in 
huis bewaart. 

·   Laat uw achterdeur niet onbewaakt open als de (voordeur) bel 

gaat. Een 2e persoon kan daar dan misbruik van maken. 
·   Doe geen geldzaken aan de deur zoals b.v. wisselen van geld, 

verwijs ze naar bv. een winkel. 
·   Let goed op het uiterlijk van onbekende bezoeker(s), schrijf het 

op voor de zekerheid. Denk ook eventueel aan een kenteken 
van een voertuig. 

·   Twijfelt u, na het bezoek van een onbekende, bel dan de politie 
via het algemene toegangsnummer 0900-8844  en vraag 
om raad. Zij kunnen u dan eventueel verder helpen. 

·   Vertrouwt u de oprechtheid van onbekende bezoekers en u 
weet nog zeker dat men nog in de buurt is bel dan de  

                    politie via alarmnummer 112. 
  

 Bron: SeniorWeb 

 

 

 

De antwoorden van de Drentse woorden 

1. Blij    2.. schemering 3. Schemering   4. Baby 

5. tenger persoon 6. Overleggen / overweg kunnen 

7. overleggen       8. verlangen    9. Snoep  

10. spreeuw  11. Merel     12.Geit       13. Egel 

14. Fijn, droogzand   15. Snee brood   

 

 

 

 



Wet 

          Bestuurlijk   

    Toezicht                                       

        Rechtspersonen 
                                         

Tijdens de jaarvergadering van 2 maart 2022 zal dit onderwerp 
op de agenda staan.  

Hieronder een korte uitleg van de redenen hiervoor. 
Waarom is de wet ingevoerd? 
Misstanden bij verenigingen uit het verleden waarbij 
bestuursleden zich zelf of hun vrienden/familie hebben verrijkt 
ten koste van de vereniging of stichting hebben de wetgever 
doen besluiten de WBTR in het leven te roepen die per 1 juli 
2021 van kracht is geworden. 
Bestuursleden dienen te handelen conform de wet en het 
bestuur moet daarom vastleggen hoe de vereniging zich gaat 
houden aan deze wet. 

Wat kan u verwachten tijdens de jaarvergadering: 
Wij als bestuur vinden het belangrijk de leden op de hoogte te 
brengen van de verplichtingen van de WBTR. Daarna gaan we 
deze vast leggen in ons huishoudelijk reglement en de statuten.   
Na deze uitleg gaan we aan de slag om aan de voorwaarden 
van de wet te voldoen: wijziging huishoudelijk reglement en 
statuten. 
Voor een wijziging van de statuten (tijdens de jaarvergadering 
in 2023) is een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte 

stemmen vereist.  
 

Drentse wiesheden. 
Het giet met oes meinsen 

as met een knot katoen. 

Je begunt wat te foezeln 

dan alles in toezel, 

en geef je mekaor de schuld. 

 



 
Hulp bij Belastinginvulling over 2021 
voor leden van de Senioor 
Deze hulp wordt U door “De Senioor” aangeboden, en de heren 
Jos Tabink  en Rien de Blok zorgen als vrijwilliger voor de 
uitvoering, echter alleen voor leden van “De Senioor”.  In geval 
van een echtpaar/partner-huisgenoot moeten beide lid zijn. 

 

Zoals in voorgaande jaren zullen Jos en Rien de hun bekende 
“klanten” weer gaan helpen met het invullen van 
belastingaangifte en - ( indien van toepassing)  -  helpen bij het 
aanvragen of aanpassen van huur en/of  zorgtoeslagen.   
 
Zij nemen dan vanaf midden Februari 2022 contact met hen op. 
 

Nieuwe aanmeldingen lopen via het secretariaat van 

 “De Senioor”  Dhr. Henk de Geeter.                            
Geef aan hem ook  

• Uw BSN nummer,  
• geboortedatum en  
• telefoonnummer. 

• Wij vragen nooit om een pincode 

Hierna wordt U rechtstreeks door Rien of Jos benaderd. 
 
Jos en Rien volgen elk jaar cursussen en werken met het 

speciale kennisnetwerk van de belastingdienst en de Federatie 
Algemene Senioren verenigingen ( FASv).   
Deze federatie ijvert ervoor om voor aangesloten 
seniorenverenigingen, het kennisniveau van de Belasting 
invulhulpen  door regelmatige bijscholing hoog  te houden. 
 
 Aanvragen van een machtigingscode is niet meer nodig. Als U 
vorig jaar een machtigingscode ontving krijgt U deze dit jaar 
automatisch in de bus. Geef die dan door aan Jos of Rien. 

 
 



 
 

Vervolg Hulp bij belasting invulling 2021 

 
Leden die door Jos of Rien geholpen willen worden ( ook de 
bestaande “klanten” ) wordt verzocht alvast onderstaande 
gegevens te verzamelen zodat invulling van de 
belastingaangiften soepel kan verlopen. 

1. Jaaropgave(n) van  pensioenfondsen en evt. andere 

inkomsten. 

2. Jaaropgave SVB (AOW) 

3. Gegevens over specifieke zorgkosten door U zelf betaald 

zoals reiskosten ziekenhuis in 2020 (evt. bonnetjes.) 

4. Gegevens (betalingsbewijzen) over giften. 

5. Jaaropgaven van bank en spaarrekeningen met (saldo per 

1-1-2021 en per 31-12-2021) 

6  Kopie belastingaangifte over 2021 

7  Bij een huurwoning – de huurgegevens. 

8.  Bij een koopwoning- de hypotheekgegevens ( hoogte) en    

 bankoverzicht betaalde rente. 

9.  Bij een koopwoning de recent ontvangen aanslag van de 

gemeente waarin de WOZ waarde staat aangegeven. 

De onkostenvergoeding bedraagt € 12.50 voor een 

alleenstaande en € 25.00 voor een echtpaar/partner-
huisgenoot.                                                                                                                                                                                                                                         
De onkostenvergoeding kan U rechtstreeks aan uw belasting 
invulhulp voldoen. 

  
 
Het bestuur van “De Senioor”  
met dank aan  onze belastinginvullers 
Jos Tabink en Rien de Blok 

 
 
 


