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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 

Roelie Jacobs – Biesma  
tel. 0623710771     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: 

Jopie Boudewijn, Femmie Weggemans,-Rein Lycklema, Emmy Lycklema, 

Roelie de Boer, Arie Aardema, Gerrit Wiebing en Henk de Geeter(@ mail) 
dit zijn de bezorgers van onze postzaken. 

 
Els Gerritse-Tiben Coördinatie klaverjassen. 

 
 

http://desenioor.nl/


                                                            
                                                            

                           Augustus 2022 

 

 

 

 

Het is weer tijd om iets te organiseren immers het 
vakantieseizoen is voorbij en hopelijk zijn jullie allemaal de zomer 
goed doorgekomen. 
 
Het bestuur is blij dat er voor de laatste maanden van 2022  een 

programma bekend kan worden gemaakt via de nieuwsbrief. 
 
Dit alles onder voorbehoud natuurlijk. 
 
Het is een programma dat hopelijk voor ieder wat wils is. 
Lees daarover meer op de volgende bladzijde en houd het tijdstip 
en plaats goed in de gaten  

 
Wat kunt u lezen in onze en jullie nieuwsbrief: 
 

• Het programma voor het kalender jaar 2022 
• Foto’s van de laatste avond met de Akoestini’s 
• Aktie Rabo Clubsupport 
• Advertenties van onze middenstanders 

 
 
 
Politieke wil 
Hij, die de politieke weg wil begaon, 
Zal stark in de schoenen moeten staon 

 Niet zeeik, maor gezond. 

   Smeui in de heupen. 

Veur ’t gedraai met de kont. 

Recht veuroet! Vastberaden. 

Maor altied wil an een draai van 180 graoden. 

 

 

 



 

Onze activiteiten voor het jaar 2022 
 

Woensdag 7 september. 

Aanvang 19.30 uur. 

Dorpshuis Schoonoord 
 

 

 

                     
 

        

                    
                  



 

Woensdag middag 
5 oktober 

Aanvang 14.00 uur 
Dorpshuis Schoonoord 

Dit mag U niet missen!! 

Deze middag komt dokter Betty Meyboom bij ons. 

Mevr. Meyboom was huisarts en gaf college aan huisartsen in 
opleiding aan de universiteit in Groningen 

Ze schreef het boekje Uitburgeren” praten over het levenseinde te 
stimuleren. 

De laatste fase van het leven is geen onderwerp waar zo 
gemakkelijk over wordt gesproken. 

Toch kan het een stuk gemakkelijker zijn als alles goed is 
geregeld. 

Ook is aanwezig Rika Roffelsen met een intressante 
lezing over dementie. 

Dementie is meer dan  

alleen geheugenverlies 

Het karakter en gedrag kunnen veranderen. Denk aan moeite 

met het vinden van de juiste woorden en nieuwe informatie die 

minder goed blijft hangen. Ook kan iemand zich terugtrekken uit 

sociale activiteiten en naarmate de ziekte vordert wordt de 

persoon steeds meer afhankelijk van anderen. Dit kan ook op 

jongere leeftijd voorkomen. 

  

 
 

 



 

Woensdag middag  
2 november 

Aanvang 12.00 uur 
Herberg Openluchtmuseum 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Vorig jaar hebben we 
met een bijzonder 

geslaagde 
Stamppotmiddag gehad.  
 

. 

Dus daarom weer op 2 november deze 

middag georganiseerd. 
We beginnen deze middag om 12.00 uur met een 

gratis consumptie. 

Om 12.30 beginnen we met een lopend stamppot 

buffet. 

De eigen bijdrage voor deze middag is  

€ 10.00 (buffet, en consumptie)

We mogen met de auto en fiets tot aan de Herberg 

rijden.De parkeergelegenheid is beperkt, 

 

Kom dus met meerdere leden in één auto of met 

de fiets. 
 

Opgeven voor deze middag voor 24 oktober bij: 

 

Rein Lycklema – Jopie Boudewijn – Trijn Tangenberg  

Roelie jakobs – Biesma  of Henk de Geeter 



 

 
 

 
Ook dit jaar  doet “De Senioor” weer  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 september tot 27 september 2022. 
 
Ondervind je problemen met het invullen, bel dan even met 

Arie Aardema of Jos Tabink 

 
 

Neutie scieten met als winnaar Wim Schuilenburg 
 

            
 
 

 
 

 



Op veler verzoek zal komen optreden Het Smartlappen koor 

en orkest De Traan uit Borger met de ons allen bekende Jans 

Polling.  

 

Het optreden vindt plaats op vrijdag 2 december 

in de feestzaal van Café De haven 

aanvang 19.30 uur. 

De entree voor leden van De Senioor is gratis. 

Wel vragen we aan onze leden geef je op bij de bekende 

bestuursleden. 

Voor niet leden is de entree €5.00 p.p 

Kaarten voor niet leden uitsluitend bestellen bij: 

Jos Tabink  Alle Boelenstraat 15 telefoon 0652532596 

Arie Aardema Slenerweg 44 telefoon 0591-381946 

  

 



Uit de nieuwsbrief van de Koepel die onze  belangen verdedigd in Den haag 

 

         
                                                   

 

Eerste Kamer: andere financiering herstel koppeling AOW nodig 

Eerder al maakte de Eerste Kamer met maar liefst drie moties haar 

ongenoegen kenbaar over de oorspronkelijke kabinetsplannen om de 

koppeling van de AOW aan het wettelijk minimumloon gedeeltelijk los te 

laten. Nadat het kabinet vervolgens besloot die koppeling toch volledig in 

stand te houden, werd ze recent door de Senaat opnieuw terechtgewezen. 

Steen des aanstoots was deze keer de door het kabinet gekozen financiering. 

Die werd eerder door Koepel-voorzitter John Kerstens al gekwalificeerd als 

een ‘sigaar uit eigen doos’. Kern daarvan was immers dat het voor volledige 

koppeling benodigde extra budget voor zowat de helft bij senioren zelf werd 

weggehaald, onder meer door het schrappen van de zogenaamde ‘IOAOW’. 

Een door 50PLUS-senator Martin van Rooijen ingediende motie om een 

andere wijze van financiering te zoeken, werd door de voltallige oppositie in 

de Eerste Kamer gesteund. Omdat het kabinet in de Senaat geen 

meerderheid heeft, ligt er nu dus een opdracht voor datzelfde kabinet. Of en 

hoe ze daar invulling aan gaat geven, is nog onduidelijk. 

Voorzitter John Kerstens is toch blij met de aangenomen motie: ‘Dit is 

opnieuw een duidelijk signaal dat er (eindelijk) op het kabinet gelet wordt als 

het gaat om de koopkracht van senioren. Hun koopkracht loopt immers al 

jaren achter en volledige koppeling zonder dat de rekening vervolgens weer 

bij senioren wordt neergelegd, maakt die achterstand een stukje kleiner. En 

voor heel veel senioren is dat geen overbodige luxe.’ 

De financiering van bedoelde koppeling leidde in het recente debat in de 

Tweede Kamer over de Voorjaarsnota overigens niet tot een aangenomen 

motie. Daar hebben coalitiepartijen immers de meerderheid. Bovendien 

stond dat debat niet zozeer in het teken van de inhoud van de 

kabinetsplannen, maar van de ‘tassendrager-opmerking’ van PVV-leider 

Wilders aan het adres van Sophie Hermans, fractievoorzitter van de VVD.  

 



 

Vervolg bericht van De Koepel 
 

Nu niet, dan niet, nooit niet? 

De Telegraaf pakte deze week flink uit met een paginagroot artikel over de 

vraag of de pensioenen de extreme inflatie kunnen bijbenen. De kop van dat 

artikel luidde: ‘Tijd van grote onzekerheden.’ Maar vooral interessant was de 

ondertitel: ‘Pensioenbestuurders en -experts zien het somber in: 

prijsstijgingen niet bij te houden.’ 

Het interessante daaraan is dat het zo net lijkt of nu sprake is van een 

uitzonderlijke situatie. Die is er misschien wel als het gaat om de hoogte van 

de inflatie (die is inderdaad de laatste decennia ongekend), maar niet om het 

‘niet bijhouden van de prijsstijgingen’. Voor het overgrote deel van de 

gepensioneerden in Nederland houdt hun pensioen immers inmiddels al bijna 

vijftien jaar de prijsstijgingen niet bij. De inflatie mag dan weliswaar de 

afgelopen vijftien jaar nog nooit zo hoog zijn geweest als nu, maar als je 

pensioen in diezelfde periode nooit is verhoogd, heb je ook in die periode 

fors koopkrachtverlies geleden. Inclusief het gat dat dit jaar wordt 

opgelopen, bedraagt dat koopkrachtverlies in het zogenaamde ‘tweede 

pijlerpensioen’ (de eerste pijler van de oudedagsvoorziening wordt gevormd 

door der AOW) voor miljoenen gepensioneerden inmiddels al zo’n 30%. Het 

is niet voor niets dat gepensioneerden in alle koopkrachtplaatjes (of ze nou 

van het Centraal Planbureau of het NIBUD afkomstig zijn) al jarenlang 

steevast onderaan bungelen. 

Het is toch veelzeggend dat al die pensioenbestuurders en -experts, als ook 

de krant trouwens, dat blijkbaar niet op hun netvlies hebben staan. Want 

elke verwijzing daarnaar (zelfs de kleinste) ontbreekt in het artikel. 

Wat je in het artikel wel aantreft, is dus een winstwaarschuwing; ook omdat 

pensioenfondsen terughoudend met indexatie lijken te zijn met het oog op 

het nieuwe pensioenstelsel. En dan worden de druiven voor gepensioneerden 

wel extra zuur: na eerst jarenlang gehoord te hebben dat (volledige) 

indexatie ‘volgens de regels niet kon’, is nu de boodschap dat het er niet inzit 

omdat pensioenfondsen ‘geld achter de hand willen houden’ in verband met 

de overgang naar het nieuwe stelsel. Een stelsel dat bovendien, zoals het 

daartoe ingediende wetsvoorstel nu luidt, het met het sluiten van het 

pensioenakkoord beloofde ‘koopkrachtigere pensioen’ niet per sé dichterbij 

brengt. 

Daarom ook het verzet van de Koepel Gepensioneerden en haar collega-

seniorenorganisaties. En daarom ook opnieuw de oproep onze petitie alsnog 

te ondertekenen: Pas de pensioenwet aan - Petities.nl. 

https://www.letsmail.nl/t/r-l-tykyiuhk-dhtidhykhi-d/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


