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Voorjaar 2016

nieuws
Voor u ligt het tweede nummer van onze nieuwsbrief “De Senioor”
Het lijkt wel voorjaar na de ijzeldagen in begin van het nieuwe jaar.
We hebben een stormachtig jaar achter ons met een geweldige afsluiting
van onze avond op vrijdag 11 december m.m.v. The Oldtimes Skifflers.
Het jaar is afgesloten met een bezoekje aan allle 80-plussers die dit jaar
een pak heerlijke kerstkransen hebben ontvangen.
Onze nieuwsbrief is bedoeld als bewaarniewsbrief met belangrijke data
van onze volgende activiteiten en verslagen van de jaarvergadering.
Wat staat er verder in onze nieuwsbrief:
 Vervolg programma voor de eerste helft van het jaar.
 De agenda donderdag 17 maart 2016 van de jaarvergadering.
 Het verslag 19 maart 2015 van de jaarvergadering.
 Het jaarverslag van 2015.
 Even voorstellen, onze nieuwe belasting invullers.
 Verslag van de stamppotreis en een paar foto’s
 Het weer en de kalender
 En natuurlijk advertenties van onze adverteerders.
Zij denken aan ons, denkt U aan hun!
Doordat de anbo onze ledenlijsten heeft geblokkeerd kunnen wij niet meer
bij de mail-adressen komen.
Verzoek om die opnieuw door te geven aan onze secretaris.
h.geeter@kpnplanet.nl
Thoeskomst (gedicht van Jan Veenstra)
De dreuge worst die an de zolder hangt
der onder olde kraanten tegen ’t lekken.
een klok stiet op de bossem tied te rekken,
zo ien die enkel loze uren vangt.
Daortussen zit e naost zien kemmenet,
de daogen van ’t verleden te bewaoken.
oet angst um nog veul wieder vort te raoken
hef e zuk zwiegend in de stilstand zet.
De hoeder van de tied die dag en nacht
nog aaid op heur beloofde thoeskomst wacht.

“DE SENIOOR” Programma voor elk wat wils
voor alle leden.
Vrijdag 12 februari:
“t Aol Volk: met het toneelstuk: Liegen as ’n grote.
Entree € 12,50 inclusief een pauzeconsumptie.
Aanvang voorprogramma 19.00 uur met muziek en dans.
Muzeval in Emmen, vervoer in overleg mogelijk.
Donderdag 17 maart±
Jaarvergadering: na afloop
Dorpshuis: de Spil, Eswegje 3, Zweeloo.
Aanvang: 19.30 uur.
Woensdag 13 april:
Deze avond organiseren we ook dit jaar weer met de Bibliotheek.
De avond wordt verzorgd door:
Roelof Keen
Roelof Keen is geboren in Meppen 1964. Hij is
een geweldige sportman geweest.
Hij is geboren met een fysieke beperking en
heeft als rolstoelatleet met rolstoelracen het
allerhoogste niveau behaald.
Hij kan daar zeer boeiend over vertellen en het
is de moeite waard om deze ex-sportman zijn
verhaal te horen vertellen.
Woensdag 18 mei:
Onze jaarlijkse grote busreis met als bestemming??
Mededeling volgt nog van de reiscommissie.
Noteer alvast op de kalender “De Senioor”activiteiten.
woensdag 7 september Dorpshuis Schoonoord
woensdag 12 oktober Dorpshuis De Spil Zweeloo
Woensdag 9 november de jaarlijkse Stamppot reis
Woendag 23 november Dorpshuis Schoonoord
Woensdag 14 december Dorpshuis Schoonoord

Agenda Jaarvergadering
van donderdag 17 maart 2016
in “De Spil” Zweeloo
aanvang 19.30 uur
Aanwezig:
Afwezig met kennisgeving:
Besluiten en opmerkingen
Opening
Mededelingen
Vaststellen agenda
***********
Notulen
jaarvergadering
20 maart 2015
************
Jaarverslag 2015
************
Financieel verslag
2015

******************
Kascontrole
*************
Bestuursverkiezing
************
Rondvraag
************
Sluiting zakelijk
gedeelte
***********
Na de pauze
***********
Volgende
jaarvergadering

**************************************************

************************************************
*******************************************

***************************************************
Dhr. J. Tangenberg en mevr. Kroeze vormen de kascommissie voor dit
jaar, reserve: mevr. J. Grasdijk.
Verkiezing nieuwe reserve Kascommissie.
*********************************************
De vereniging is met de nieuwe (oude) bestuursleden op 9 sept 2015
van start gegaan en er zijn dit jaar geen verkiezingen. Mooi hé, dus
dat kan geen reden zijn om niet te komen dit jaar.
******************************************
******************************************

********************************************
Bingo

de voorzitter: A. Aardema
de secretaris: H.P.J. de Geeter

********************************************

Notulen Jaarvergadering
van donderdag 19 maart 2015
in “De Spil” Zweeloo
aanvang 19.30 uur
Aanwezig: 38 leden,
Afwezig met kennisgeving:Lammie Hummel – fam. Koopman – Alie Aardema – mevr.
Kroeze

Opening

Mededelingen

Vaststellen agenda

Besluiten en opmerkingen
 Arie opent de vergadering en heet dhr. Tabink, die het praatje
over de WMO zal houden, welkom. Dhr. Joop Brink – wethouder
-- zal om ongeveer 8 uur aanwezig zijn.
 Fam. Koopman ontbreekt (griep)
 Alie Aardema heel druk met toneel van S.D.O.
 Mevr. Kroeze - kascontrole - is vandaag geopereerd aan hernia
 Koffie – 2kopjes – is gratis. Aangeboden door ANBO-noord
 Fam. Kuik winnaar puzzle in de vorige nieuwsbrief
 De agenda blijft zoals hij is.

***********
Notulen
20 maart 2014

***********************************************

 jaarvergadering 20 maart 2014 zijn goedgekeurd

************
Jaarverslag 2014

************************************************
 goedgekeurd/ geen op en /of aanmerkingen

************
Financieel verslag

*******************************************
 Overschot euro 647,29 is iets gekleurd. De Kaartclub heeft de
huur van het dorpshuis reeds betaald. Wij moeten de rekening
hiervan nog van de gemeente ontvangen.
***************************************************
 Dhr. A.Kemper deelt mede namens de heer J. Tangenberg

******************
Kascontrole

*************
Bestuursverkiezing
************
Wat verder ter tafel
kwam;

***********
Rondvraag

mede dat de kascontrole prima verlopen is.
 A. Kemper is aftredend.
 J. Tangenberg en mevr. Kroeze – nu reserve – vormen de
kascommissie voor het volgende jaar
 Nieuwe reserve: mevr. J. Grasdijk.
*********************************************
 Mevr. B.F. Huizing-Visser en dhr. H. de Geeter – beiden
aftredend en herkiesbaar – worden herkozen.
******************************************
 Arie bedankt de vrijwilligers, zonder welke onze afdeling niet
kan functioneren.
 Hij denkt hierbij aan – Lief en Leed/Nieuwsbrieven bezorgers en
Alie Aardema die de verjaardagskaarten schrijft.
 Busreis gaat 47,50 euro kosten.
 Tiny Pomp komt 15 april een optreden verzorgen in het
Dorpshuis van Schoonoord.
 Vrijdag 11 december 2015 gaan we ons 20-jarig bestaan
vieren.
*********************************************
 Er zijn geen vragen.

***********
Sluiting



Na de pauze




***********
Volgende
jaarvergadering



de voorzitter: A.Aardema
de secretaris: H.P.J. de Geeter

********************************************
Arie sluit het officiële gedeelte van de vergadering en last een
pauze in voor nog een kopje koffie
Dhr. Tabink en Joop Brink verzorgen in een soort samenspraak
een voorlichting over de W.M.O. Eindelijk eens een praatje die
ons niet laat zitten met teveel vragen.
Doordat de klok reeds een later uur aanwees speelden we deze
keer – gratis – twee bingoronden.
********************************************
De volgende jaarvergadering is op donderdag 17 maart in “De
Spil” te Zweeloo

2015

ANBO afdeling Schoonoord/De
Kiel/Zweeloo/Aalden
en
“De Senioor”
Schoonoord/De Kiel/ Zweeloo/Aalden e.o.
Bestuurssamenstelling:
De bestuurssamenstelling is in dit verenigingsjaar niet veranderd. Dat geeft een vertrouwd
gevoel. We weten wat we aan elkaar hebben. De taken die we op ons genomen hebben staan
vermeld in de Nieuwsbrief. Hanny Kleef die het vorige jaar zou aftreden, blijft nog een tijdje
als penningmeesteresse aan. Ze werkt Jopie Boudewijn in voor deze functie.

Vergaderingen:
Het bestuur vergadert over het algemeen één maal per maand. Alleen in de vakantiemaand
slaan we een keer over. Over het algemeen is dit voldoende omdat we zo langzamerhand wel
weten wat er gedaan moet worden. De reis/activiteitencommissies zien elkaar wat vaker
omdat soms nog wat puntjes op de i gezet moeten worden voor een te organiseren reis of
gezellige avond. Ook komt een gedeelte van het bestuur wel eens samen om kleine
werkzaamheden te verrichten, zoals het in elkaar zetten van de Nieuwsbrieven en het
inpakken van presentjes. De vergaderingen worden bij toerbeurt bij de bestuursleden thuis
gehouden.

Problemen en oplossingen
Het afgelopen jaar liepen de problemen tussen de afdelingen en het hoofdbestuur van de
ANBO hoog op. De volgende redenen – in het kort – waren hiervan de oorzaak:
1. Het gehele regioteam Noord is op non actief gesteld
2. Leden van de ledenraad stapten op en werden niet vervangen
3. De bestuursleden van de afdelingen hebben daardoor op geen enkele manier inspraak
4. Het bestuur van onze afdeling had de indruk dat het hoofdbestuur in Woerden van de
afdelingen af wil.
5. De abonnementsgelden werden verhoogd tot euro 40 /echtgenoot euro 37,50
6. De bankrekeningen van alle afdelingen werden geblokkeerd
7. De ledenbestanden werden geblokkeerd
8. Er was een verbod om contact te zoeken met de pers
9. We moesten een intentieverklaring tekenen voordat de bovenstaande punten worden
opgeheven
Het bestuur van de afdeling Schoonoord heeft daarom op 9 september 2015 een extra
ledenvergadering ingelast Ze gaf aan de leden te kennen, dat ze een verdere samenwerking
met de ANBO niet zagen zitten. Ze traden allemaal af en gaven aan een nieuwe
seniorenvereniging in Schoonoord/Zweeloo/Aalden en De Kiel op te zullen richten. De

vergadering ging hiermee akkoord. Daarmee was er na twintig jaar een einde gekomen aan
het bestaan van de ANBO afdeling Schoonoord/De Kiel en Zweeloo e.o. Voor de nieuwe
vereniging was al gauw een naam gevonden. Henriette Bos – dochter van Derk Bos, die
jarenlang onze voorzitter is geweest – kwam met de naam “De Senioor” Toen kwam het echte
werk aan de orde. Wij zijn voortvarend van start gegaan met een bezoek aan het
notariskantoor te Oosterhesselen en aan de RABO bank.
Op 20 oktober 2015 werd ons door de notaris een akte voorgelezen en was de nieuwe
vereniging een feit. We werden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en met een
tweede bezoek aan de RABO werden alle financiële zaken geregeld.
Het activiteitenprogramma, dat we als ANBO afdeling in het begin van 2015 hadden
vastgesteld, bleef gehandhaafd. En dat ondanks het feit dat we geen stuiver te besteden
hadden. Inmiddels heeft onze feestavond (20 jarig bestaan/oprichtingsavond “De Senioor”)
plaats gehad *). Het werd een groot succes met veel “nieuwe/oude leden”
*) We moeten melden dat het ANBO hoofdbestuur al de verplichtingen die we als afdeling
voor het jaar 2015 hadden aangegaan, hebben voldaan

Leden:
Door de moeilijkheden met de ANBO waren we als bestuur genoodzaakt om al de leden te
bezoeken met de vraag: “Wilt u lid blijven van de ANBO of wilt u toetreden als lid van de
nieuw op te richten vereniging “De Senioor” De meeste mensen traden toe tot de nieuwe
vereniging. Meestal tachtig plussers stopten met de ANBO, maar zagen een lidmaatschap van
de nieuwe vereniging niet meer zitten. Toen de kruitdampen waren opgetrokken konden we
160 nieuwe leden voor “De Senioor” begroeten.

Contact met de leden:
Als bestuur van onze vereniging proberen we het contact met onze leden zo goed mogelijk te
onderhouden. De nieuwsbrieven – 2 per jaar – en medelingen (bijv. over bus – en stampotreis
per brief ertussendoor ), helpen hopelijk hierbij. Ook de verenigingsmiddagen en - avonden
geven ons de gelegenheid u te ontmoeten en te spreken. Verder hopen we door de verjaardags
-kaarten, de belangstelling bij rouw en trouw en de presentjes voor onze aller oudsten tijdens
de Kerst contacten te leggen en te houden.

Activiteiten.
Het vraagt elk jaar weer veel creativiteit van onze reis/activiteitencommissies om een
jaarprogramma op poten te zetten. Dit werd nog bemoeilijkt omdat onze afdeling erg weinig
geld per lid kreeg van het hoofdbestuur zodat we op zoek moesten naar zo goedkoop
mogelijke – zo niet gratis – activiteiten.
Gelukkig zitten we de laatste tijd met onze nieuwe vereniging wat beter in de geldmiddelen.
Ook kunnen we nog een avond samen met de Bibliotheek organiseren.
Het stimuleert echter geweldig dat de middagen/avonden door ons georganiseerd zich over
een goede belangstelling mogen verheugen. Het is daarnaast ook fijn, dat over het algemeen
positief over deze activiteiten geoordeeld wordt.

Tenslotte
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 afdeling. Zonder hen kunnen we niet. Zonder namen te noemen – je kunt zo maar
iemand over het hoofd zien – bedankt !!!!!!!!!!!!!

Even voorstellen!!
Dit zijn onze nieuwe belasting invullers die U kunt verwachten als er vorig
jaar het belastingformulier is ingevuld of zorg- en huur- toeslag zijn
aangevraagd.
Als er leden zijn die ook de hulp nodig zijn, kunnen zij zich aan melden bij
onze secretaris Henk de Geeter.
Langs deze weg de laatste belastinginvuller, Cor Huizing, nog heel veel
dank voor de hulp bij het invullen van belasting en aanvragen van zorgen huur-toeslag.

Even voorstellen
Mijn naam is Jos Tabink, (66 Jaar) ik ben in augustus 2013 vanaf mijn
pensioen in Schoonoord komen wonen.
Ik heb als opleiding HBO maatschappelijk werk, V.O. verslavingszorg en
VO management, beleid en organisatie.
Ik heb de laatste 21 jaar bij het UWV en rechtsvoorgangers gewerkt als
vestigingsmanager van het werkplein, wat vroeger het Arbeidsbureau
werd genoemd in Rotterdam, Schiedam, Den Haag, Nieuwegein en
Hilversum.
Daarvoor heb ik 13 jaar in de drugshulpverlening gewerkt in Rotterdam.
Ik ben getrouwd, heb 2 kinderen en 3 kleinkinderen waar ik enorm trots
op ben.
Verder heb ik altijd gevoetbald tot mijn 46e op het veld en tot mijn 58e in
de zaal.
Heb verschillende vrijwilligerswerkzaamheden gedaan, op de basisschool
was ik voorzitter van de MR (medezeggenschapsraad) en penningmeester
van de ouderraad.
Verder heb ik nog managementlessen gegeven op de HBO
maatschappelijk werk.
Ben nu nog als vrijwilliger werkzaam bij organisatie samenwerkende
ouderenbonden en Reuzenbreedband, voor de aanleg van glasvezel in
Schoonoord en omgeving.

Even voorstellen:
Ik ben Rien de Blok, gepensioneerd en woonachtig in Schoonoord sinds
september 2003.
Kom uit “het”westen” ben geboren in Rotterdam, heb gewoond in Den
Haag en Benthuizen.
Ben getrouwd met Kitty, wij hebben 3 zoons die met hun gezin en onze 7
kleinkinderen vespreid over Nederland wonen.
Ik heb een boekhoudkundige en administratieve achtergrond.
Als mijn kinderen op de lagere school werd gevraagd:
“wat voor werk doet jouw vader?” dan gaven ze als antwoord:
Mijn vader werkt op een kantoor en maakt sommetjes.
Ik heb o.a. gewerkt als werkadministrateur bij de Hollandse Beton
Maatschappij in de weg en waterbouw. De laatste 30 jaar gewerkt bij
Billiton, een internationaal operenend mijnbouwbedrijf, waar ik o.a.
begonnen ben om met mijn team de boekhouding te automatiseren.
De laatste 20 jaar bij Billiton in treasury, bankzaken, valutahandel,
krediet- en risico management.
In 2001 vervroegd gepensioneerd doordat ik een herseninfarct kreeg.
Herstel heeft (mij veel te) lang geduurd, maar in 2003 was enige
vooruitgang zichtbaar en deed zich de kans voor om naar onze geliefde
vakantieprovincie Drenthe te verhuizen.
Kitty en ik hebben het hier erg naar ons zin.
Omdat de nieuw opgerichte ouderenvereniging “De Senioor” behoefte had
aan hulpverleners bij belastingaangifte, en …
Omdat cijfertjes toch een beetje mijn ding zijn, en …
Omdat het fijn is om met je kennis anderen te kunne helpen, heb ik mij
daarvoor aangemeld.
Ben in december bij een lezing en brainstormsessie geweest bij de
belastingdienst in Groningen over de digitalisering van de berichtgeving na
het verdwijnen van de “blauwe envelope” en samen met mijn collega
hulpverlener van :De Senioor” gaan we in januari of begin februari naar
een speciale cursus bij de belastingdienst in Emmen.
Rien de Blok

Stamppottocht 13 november 2015.
Vrijdagmorgen om 9.00 uur zijn we vertrokken uit een druilerig
Schoonoord. Na onze mensen in Aalden te hebben opgepikt zijn we met
58 personen waaronder een paar gastleden uit Emmen Noord Sleen en
Oosterhesselen, op weg gegaan naar de eerste koffiepauze met een
heerlijk stuk (want royaal was het) gebak in restaurant Schaveren in
Emst. Daar aangekomen was de zon best van plan om tevoorschijn te
komen, en ze heeft ons de gehele dag begeleid tot en met de laatste
koffiepauze.
De reis werd voortgezet naar Scherpenzeel bij restaurant Boschzicht waar
we om 12.15 uur zijn aangekomen. Daar wachtte ons een
heerlijkestamppot zuurkool en boerenkool met rookworst
en spek.
De maaltijd was heerlijk en er waren daar ook geen
klachten over.
Na de maaltijd zijn de leden allemaal voorzien, voor die
het wilden, van een automatische incasso zodat onze
penningmeester met de contributie verder kan.
Na de middagpauze hebben we een mooie rondrit gemaakt onder leiding
van een wel bespraakte gids in de Gelderse vallei met zijn vele kastelen
en groot grondbezitters.
De terugreis is, ondanks een grote file tussen Amersfoort en strand Horst,
verder prima verlopen.
Om plm. 18.30 uur waren we weer in Schoonoord en is voor ons vrijdag
de dertiende een fijne dag geweest.
Alie Aardema

Het weer en de kalender.
(uit het boekje van Jan Palleboer)

Januari:
Nieuwjaarsnacht schoon en klaar
Beduidt een vruchtbaar jaar.
Schijnt de zon op ’t nieuwe jaar,
het wordt een goed appeljaar.

Maart:
Maart koel en nat,
veel koren in het vat.
Een droge maart en een nat april,
Dat is naar de boer zijn wil

Februari:
Is februari zacht,
de lente brengt vorst bij nacht.
In februari muggenzwerm,
zo moet ge in meert U wermen.

April:
In april veel mooie dagen,
in mei zal men de lasten dragen.
Als april blaast op zijn hoorn,
is dat goed voor grase en koren.

Geeft februari klaverblad’
pasen dekt met sneeuw het pad.

De vrouwen en de aprillen,
ze hebben bei hun grillen.

Blazen muggen in februari alarm,
Houd in maart de oren warm.

In april heldere maneschijn,
Zal de bloesems schadelijk zijn.

stamppot tocht vrijdag 13 november.

waarover spraken zij

Het was gezellig met z’n allen!!

Al vele decennia is Notariskantoor Oosterhesselen een vertrouwd en
laagdrempelig notariskantoor voor mensen in Oosterhesselen, de
omliggende dorpen en het Drentse platteland. Een kantoor waar u als
klant centraal staat, met notariële specialisten, die als
vertrouwenspersoon u heel wat rechtskundige zorgen uit handen kunnen
nemen.
Zo kunt u bij ons bijvoorbeeld op het gebied van het familierecht een
levenstestament of een volmacht laten opstellen.
Graag adviseren wij u in een persoonlijk gesprek over de juridische
mogelijkheden die zo goed mogelijk aansluiten bij uw wensen en uw
situatie.
Het uitgangspunt bij de dienstverlening van Notariskantoor
Oosterhesselen is zorg te dragen voor een goede kwaliteit tegen een reële
prijs. Vanzelfsprekend kunt u ook altijd contact opnemen met één van de
medewerkers. Zij vertellen u er graag meer over.
Notariskantoor Oosterhesselen
Burgemeester de Kockstraat 21, Oosterhesselen
0524-581543
www.notariskantooroosterhesselen.nl
info@notariskantooroosterhesselen.nl

