
Voor al uw drukwerk: 

Rouw—Rouw-dank—Trouw—

Geboorte—Briefpapier—

Enveloppen—Visitekaartjes—

Clubbladen—kalenders— etc. 

Nieuws Uit Eigen Dorp 

Hoofdstraat 72 

9514 BG  Gasselternijveen 

Tel.(0599) 612 470 

06.53 677 345 

nieuwsuiteigendorp@gmail.com 

Thijs Bakker   Ook voor hulp bij  uw belastingaangifte  

De Viermaster 28 

 9514 EJ  Gasselternijveen 

Telefoon 0599-51 25 51 

Fax 0599-51 25 74 

info@homanbouwservice 

H. Kroezenga  Burg. van Royenstraat 3   /   9514 BN  Gasselternijveen 

Tel.: 0599 - 51 32 21   / E-mail: h.kroezenga@hetnet.nl    /   www.kroezenga.nl 

Autoservice 
Kroezenga 

Openingstijden: 

ma. t/m vrijdag 

08.00 - 18.00 uur 

Zaterdag  08.00 - 12.00 uur 

AFBOUW    

VERBOUW            

RENOVATIE              

Boerderijwinkel 

Een ruim assortiment blauwe bessen producten 

(H)eerlijk rund-, en varkensvlees 

Boerenkazen,  Aardappels en, uien 

Diverse soorten jam, sap, saus en siroop. 

Groepsaccommodatie, 

ruime accommodatie 

voor max.60 personen. 

Voor meer informatie bezoek onze website  

www.blauwebessenboerderij.nl  of volg ons op facebook..   

Gasselterboerveen 30, 

Gasselternijveen,  0599-512 529 

Dagwinkel Gasselternijveen 

Gasselterweg 2 

9514 BL  Gasselternijveen 

Telefoon: (0599) 745 025 

info@dagwinkelhoeve.nl 
U kunt ons ook vinden op Facebook. 

Ook op 

zondag 

open van 

9.00-17.00 
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Samenstelling bestuur:  

Voorzitter:   Trijntje Hoiting,   Nieuwediep 18,  

    9512 SH  Nieuwediep.  Tel. 0598-468 403 

    Mail: trijntjehoiting@ziggo.nl 
 

Secretaris:   Louis van Rietschoten,  Bonnerveen 3-H 

(webmaster)   9511 PM  Gieterveen.   Tel. 0599-353 522 

    Mail: lhriet@live.nl 
 

Penningmeester:  Thijs Bakker,  Hoofdstraat 72  = Tel:0653 677 345 

(hulp bij belastingaangifte)   9514 BG  Gasselternijveen.Tel. 0599-612 470 

(ledenadm.)       Mail: svooostermoer@gmail.com  
  

Alg. Bestuurslid:  Meina Hoving, Hanekampen  5 

(activiteiten)   9461 JH   Gieten Tel. 0592-482 209  

    Tel. 06.13 252492 /  Mail: hovingmeina@gmail.com 
 

Alg. Bestuurslid:  Marieke Muntjewerff,  Noordzijde  251 

    9515 PH Gass.nijv.mond Tel.0599-202 941 

    Mail:mariekemuntjewerff@hotmail.com  
 

Alg. Bestuurslid:  Ernst Speelman,  Kopweg 17 

 ( 2e penningm.)  9511 PL  Gieterveen.  Tel.0599-648 397 

    Mail:espeelman813@gmail.com 
 

Alg. Bestuurslid:  Harrie van der Heide,  Schoenerstraat 14 

    9514 CC  Gasselternijveen.  Tel.0599-512 632 

    Mail:hvdheide55@gmail.com 
 

Alg. Bestuurslid:  Gerard Doeve,  Tjassenswijk 8 

    9511 TB  Gieterveen.  Tel.0598-468 755 

    Mail:gerarddoeve1@gmail.com 
 

Alg. Bestuurslid:  Aaltje Hadderingh, Etten Hiddingelaan  27 

    9462  PH  Gasselte.  Tel. 0599-565 460 

    Mail:aehadderingh@ziggo.nl 
     

Comm. Lief en Leed: Grietje .Bensik,  Nije Broek  6,  

    9511 RH  Gieterveen,  Tel.: 0599-648 637  

    Mail: ccbensik@ziggo.nl 
     

    Tiny Dokter, Eekschillersweg 5 

    9461 JK  Gieten, Tel.06.30 325 031 
 

     

Data wandelen Gieterveen  

1 keer per 14 dagen 5 kilometer in de oneven weken.  

Starten bij Dorpshuis 10.00 uur na afloop kan er een kopje koffie 

worden gedronken voor eigen rekening.  

Aanvang  Sociale eettafel 12:15 uur. Tijdig opgeven bij: 

Gerard Doeve 0598-468755 Email: gerarddoeve1@ gmail.com  

of bij Trijntje Hoiting 0598-468403 Email: trijntjehoiting@ziggo.nl  

 

Sociale eettafel Gieterveen   

 Dorpshuis Ous Hoes 

Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO) 
De gym. morgens zijn op donderdagmorgen van 9.00 uur tot 

9.45 uur in  sportzaal De Strohalm te Gasselternijveen,  

en van 10.00 uur tot 11.00 uur in het dorpshuis te Gassel-

ternijveenschemond.  We krijgen ongeveer 40 lessen per 

jaar (schoolvakanties zijn we vrij).  De kosten zijn € 80,00 

per jaar (€ 40,00 per half jaar)  Dat is ca. € 2,00 per keer.   

Advertentietarieven: 

1/8 pagina A/5  €   20,00 

1/6 pagina A/5  €   25,00 

1/4 pagina A/5  €   35,00 

1/3 pagina A/5  €   45,00 

1/2 pagina A/5  €   55,00 

3/4 pagina A/5  €   75,00 

1/1 pagina A/5  € 100,00 

LEDENADMINISTRATIE 
 

Wilt u alle veranderingen m.b.t. uw SVO  

lidmaatschap a.u.b. doorgeven aan onze  

Ledenadministrateur:  

Thijs Bakker mail:  svooostermoer@gmail.com 

Tel.: 0599-612 470 // 06.53.677 345 

Hoofdstraat 72 9514 BG  Gasselternijveen 

 A U T O - S E R V I C E                         

DOORTEN 

  

 DORPSSTRAAT 17                  9462 PJ GASSELTE  

      0599 - 56 49 70                  

       WWW.AUTODOORTEN.NL     

mailto:gdoeve@ziggo.nl
mailto:trijntjehoiting@ziggo.nl
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Hierbij een nieuwe woordpuzzel.     

De oplossing van de vorige puzzel is: 

ouders 

Door loting van de 12 goede inzenders  is de gelukkige winnaar: 

Ernst Speelman, Kopweg  Gieterveen 

van harte gefeliciteerd!! 

De oplossing van deze puzzel kunt u weer insturen naar ons redactieadres. 
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Bankrekening: NL63RABO 0352 769 394 
   t.n.v. Seniorenvereniging Oostermoer 
 

K.v.K. nummer: 64447561 

Opzeggen lidmaatschap vóór 1 november 

Contributie graag betalen vóór 1 januari 
 Nieuwsbrief verschijnt 9 x per jaar aan de leden en adverteer-

ders: Juni / Juli / Augustus / vakantie (geen nieuwsbrief) 

Redactieadres: Hoofdstraat  72,   9514 BG  Gasselternijveen 

E-Mail: svooostermoer@gmail.com 

Website: www.seniorenverenigingoostermoer.nl  

Nog enkele dagen dan is dit jaar teneinde. Een bewogen jaar door de verschillende 
crisissen die onze maatschappij in een greep houden. Alles is duurder geworden, 
een aanslag op onze portemonnees. Vanzelfsprekende zekerheden staan op de 
tocht. Toch zullen we door moeten. Kop d’r veur is hier de uitdrukking. 
In het Nieuwe Jaar wensen we elkaar veel heil en zegen toe, hopende op veel 
gezondheid en voorspoed. Op een beter jaar. Als bestuur wensen wij u dit ook toe. 
Als bestuur hebben wij ook een wensenlijstje voor het nieuwe jaar 2023 welke wij 
aan u voor willen leggen. Een Seniorenvereniging met leuke activiteiten, leerzame 
bijeenkomsten en ontmoetingen, plus een vooruitzicht op een groeiend aantal 
leden.  Helaas loopt ons ledenaantal drastisch terug. De SVO is vijfjaar geleden tot 
stand gekomen met een aantal van dik 100 leden. Helaas staat de teller nu op 89 
leden. Dit betekent dat wij minder inkomsten derven om die dingen te kunnen 
organiseren die wij graag u willen aanbieden. 
Aan de bovenkant vallen leden weg door een verdergaande vergrijzing, verhuizin-
gen naar zorgcentrums buiten ons gebied, ziektes, Corona en overlijdens. 
Aan de onderkant komen vanzelfsprekend nieuwe ouderen erbij die wij proberen 
over te halen om lid te worden. van onze SVO. Mensen die de leeftijd van midden 
zestig hebben bereikt. Wanneer wij hun aanspreken krijgen we meestal te horen 
dat zij er nog niet aan toe zijn om lid te worden van een seniorenvereniging. Want 
zo oud zijn we toch niet? Wanneer dan wel? Wij hebben juist deze mensen nodig 
voor het voortbestaan van onze SVO. 
Ons bestuur wordt er ook niet jonger op en zouden graag het stokje een keer wil-
len overdragen aan jongere enthousiaste ouderen. 
Een opgaven voor ons allemaal, leden en bestuur om niet bij de pakken neer te 
zitten, door te gaan met de werving van nieuwe leden. Het zou toch eeuwig zonde 
zijn dat ook de SVO zou moeten verdwijnen terwijl het een belangrijke 
verbindingsfunctie heeft voor ons ouderen, jong belegen of oud. 
Als secretaris van de SVO wens ik u heel fijne feestdagen toe en een gezond 
2023.                                                                                       

                                                                                                                         Louis van Rietschoten. 
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Onderzoek KBO-PCOB: Meeste senioren voelen zich gelukkig 

Ondanks dat we van crisis naar crisis gaan, voelen ruim zeven op de tien 
ouderen zich momenteel (erg) gelukkig. Dat blijkt uit het grote Zingevings-
onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Gezondheid, het hebben 
van een levenspartner en het doen van (vrijwilligers) werk zijn belangrijke 
factoren die geluksbepalend zijn. De allerbelangrijkste factor voor senioren 
om zich wel of niet gelukkig te voelen, is het hebben van sociale contacten. 
Maar liefst 90% van de senioren met veel sociale contacten is (erg) geluk-
kig. Bij de mensen die aangeven maar zelden sociale contacten te hebben, 
is slechts een kwart (23%) gelukkig. Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB: 
“Contact is dus nog belangrijker dan gezondheid voor het geluk van senio-
ren. Waarom investeren we dan als overheid niet meer in verenigingen die 
voor die sociale connectie zorgen, zodat een nog grotere groep betrokken 
kan worden?”  

Ook de groep ouderen die relatief weinig gezondheidsproblemen heeft, 
geeft aan (erg) gelukkig te zijn (89%). Maar op het moment dat de gezond-
heidsklachten het leven (ernstig) beperken is het ‘gelukkig zijn-percentage’ 
flink lager (53%). Er is ook een verschil te zien in gelukkig zijn tussen men-
sen met een partner en alleenstaanden: driekwart versus de helft. En de 
geluksfactor is enigszins verklaarbaar: mensen met een relatie hebben 
doorgaans ook meer sociale contacten.  

75% doet vrijwilligerswerk 
Tweederde van de gepensioneerden heeft van tevoren nagedacht over 
wat ze vanaf hun pensionering willen doen. Sommige deden een cursus 
om inzichten te krijgen, anderen lazen boeken of lieten zich goed advi-
seren over de financiële gevolgen van het pensioen. Maar niet alleen 
financieel, ook sociaal verandert er het een en ander. Zo stopt het con-
tact met collega’s van de een op de andere dag. Veel senioren zijn van 
mening dat vrijwilligerswerk dit gat kan vullen. Maar liefst driekwart 
(75%) doet aan vrijwilligerswerk. En senioren geven ook tips. Bijvoor-
beeld dat je moet zoeken naar een bezigheid die bij je past, maar tege-
lijkertijd ervoor moet waken dat je te veel hooi op je vork neemt. Ingrid 
Rep: “Senioren zijn ontzettend belangrijk in vrijwilligersorganisaties. 
Ook uit ons onderzoek blijkt dat een groot deel van de senioren zich 
graag inzet voor een ander. En zolang geest en lijf het toelaten, moeten 
mensen dit zeker blijven doen.” 

Dinsdag 21 februari Pleinzaal - muziek 

Dinsdag 21 maart             Theaterzaal - toneel 

Dinsdag 18 april            Pleinzaal - muziek 

Activiteiten—2022-2023 

Elke donderdagmiddag 14.45 uur - 15.45 uur 

Gymmen in het dorpshuis te Gieterveen 
 

Elke 1e en 3e woensdag van de maand Ouderen-Soos in  

MFC De SPIL te Gasselternijveen vanaf 13.30 uur. 
 

Elke laatste vrijdag van de maand gezamenlijk eten  

“Sociale Eettafel” In het dorpshuis te Gieterveen.  € 7,00 
 

Elke derde donderdag van de maand gezamenlijk eten  

“De Dorpsmaaltijd” in MFC De SPIL te Gasselternijveen. 

2-gangen maaltijd voor € 6,00   

Opgeven bij De SPIL tot 2 dagen voor de maaltijd. 

         SENIORENMIDDAGEN  

      aanvang 14.00 uur 
Reserveren bij H. Schipper  06-25 02 14 72 

(Kaartverkoop ook in de zaal vanaf één uur van aanvang)  

Online via WWW.theatergeertteis.nl 

Theaterkassa 0599-631 731  geopend ma.-vrij. 13.00 tot 16.30 
 

Dinsdag 20 december Pleinzaal - muziek 

Dinsdag 17 januari ‘23  Theaterzaal—toneel 

 

  

 
 

Leden middag SVO 16 december 14.00 uur, 

Dorpshuis Ous Hoes te Gieterveen 

het bezoek aan de ledenmiddagen is verhoogd,  

kosten nu € 7,00 per persoon 
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Beste leden, 
Het komt regelmatig voor dat er leden zijn die  ziek zijn, of die  
zoveel jaar zijn getrouwd, terwijl wij als bestuur hiervan niet op 
de hoogte zijn.  Als u iemand weet die ziek is, een  
ziekenhuis opname of iets dergelijks wilt u dit dan  
doorgeven aan een der bestuursleden, zodat wij daar 
aandacht aan kunnen besteden.  Wij geven dit door 
aan onze dames van de commissie lief en leed, die dan  
reageren met een kaart of bloemetje, indien gewenst 
gaan we ze met een bezoekje vereren. 
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Voor al uw zonwering 

 Zonwering Noord 
 

Ook voor de kleinere beurs;  

 nieuw en gebruikt 

Verkoop & Montage: 
Buiten Zonwering / Knikarm /  

Uitvalscherm / Glijarmscherm /  

Rolluiken / Screens / Aluminium  

Piet Heinlaan 13 

9675 AV  Winschoten 

Tel. 0597 - 436 370 

Mobiel: 06 15 55 44 10 

Voetverzorgingpraktijk 

Ina Beuker 
Voor behandeling en of 

verzorging van o.a. Likdoorns, eelt,  

Ingegroeide nagels, schimmel/  

kalknagels, voetreflexmassage. 

Behandeling volgens afspraak 

Nieuwediep 9  

9512 SC  NIEUWEDIEP 

Bibliotheek Gasselternijveen 
Ceresstraat 4, 9514 CA 

Tel. 088-012 83 70 

 

Openingstijden Volwassenen 
Personeel aanwezig 

Maandag 14.00-17.00 uur 

Donderdag 14.00-17.00 uur 

Openingstijden jeugd 

Na schooltijd met personeel 

Maandag 14.00-15.30 uur 

Donderdag 14.00-15.30 uur 

Buiten de schoolvakanties van september 

t/m mei kunt u boeken lenen (zonder per-

soneel) van maandag t/m donderdag van 

8.00 tot 21.00 uur. 

pedicure.nailcare@gmail.com 
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Restaurant ‘t Maotie  

kopje koffie, pannenkoeken,  

plate service 

àla carte, diners, Drentse koffietafels, 

gourmetten en steengrillen 

Bruiloften en recepties-

verjaardagsvisites 



Optometrist, contactlensspecialist,  

Opticiën.      Ook het adres voor:  

 Horloges en Horlogebatterijen  
 

 

  Stationstraat 15 9461 GP  GIETEN 

  Tel.: 0592-264 278  

NAIL-CARE 

Janny 

Pedicure 

Diabetische en  

Reumatische 

Voet 

Janny van Asselt 

Dorpsstraat 93 

Eexterveen 

          0598-468 171 

Eventueel bij u thuis 

Pedicure.nailcare@gmail.com 

“Uw kunstgebit, onze zorg” 

Reparaties klaar terwijl u wacht, na 

telefonisch overleg. 

Ook voor een nieuw kunstgebit of 

een kunstgebit op implantaten. 

Beekman Tandtechniek 

Poststraat 15 9648 JL  Wildervank 

Tel.: 0598 - 631 396 
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Hier is nog 

ruimte voor 

een 

advertentie; 

€ 35,00 

per jaar 

1/4 pagina 
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Op 18 november ’22 hielden wij weer onze SVO-Ledenmiddag dit keer in 
MFC De Spil te Gasselternijveen. Aanwezig waren 22 SVO Leden. 
Louis van Rietschoten nam de honneurs waar van onze voorzitster Trijntje 
Hoiting die plotseling verhinderd was door privé omstandigheden. 
Mededelingen: 
• Het kerstconcert met de Nieveensterjongens op 23 december 2022 in 
MFC De Spil kan helaas geen doorgang vinden wegens het toen niet kunnen 
invullen van een vacature beheerder(s) MFC De Spil. 
• In plaats daarvan heeft de SVO voor u een gezellige kerstmiddag 
georganiseerd in het Dorpshuis Gieterveen op vrijdag 16 december 2022 
Aanvang 14:00 uur. We hebben Andries Middelbos bereid gevonden om 
deze middag op te luisteren met muziek, liederen en verhalen in Kerstsfeer. 
Daarnaast wordt u getrakteerd op lekkernijen die op zo’n kerstmiddag ge-
geten worden. Entree € 7,00 p.p. inclusief koffie/thee en een consumptie. 
• Op maandag 19 december 2022 traditioneel kerstdiner in het Dorpshuis 
Ous Hoes te Gieterveen. Een samenwerking tussen SVO en Dorpshuis. Aan-
vang 18:00 uur. Entree € 10,00 De sociale eettafel op 30 december 2022 
komt hiermee te vervallen. Aanmelden voor het kerstdiner bij Gerard  
Doeve  Telefoon 0598-468 755 email: gdoeve@ziggo.nl en Trijntje Hoiting 
Telefoon 0598-468403 email: trijntjehoiting@ziggo.nl 
• Verder een speciale vermelding dat ons SVO-lid Tinie Dokter 21 jaar 
mantelzorger is voor haar man. Dat best een vermelding en applaus waard 
is.  • Er waren geen rondvragen. 
Wij hadden mevrouw C. Prummel-Ploeger kandidaat notaris Notariskantoor 
Dijkstra _Jansen – Bergman uit Stadskanaal bereid gevonden om voor ons 
op deze middag een lezing te houden over een levenstestament en erfrecht 
en wat er mee samen hangt. 
Voor mevrouw Prummel was het de eerste keer dat zij een lezing verzorgde 
voor een groep toehoorders. 
Naar aanleiding van haar duidelijke uiteenzetting over dit thema werden er 
vanuit de zaal diverse vragen gesteld waarop zij een goed antwoord kon 
geven. Kortom: het was een interessante SVO Ledenmiddag die afgesloten 
werd door Louis van Rietschoten met een dankwoord en attentie voor me-
vrouw Prummel die ons een goede, duidelijke en actuele uiteenzetting 
heeft gegeven over dit thema.  Voor meer informatie over dit thema kunt u 
terecht op hun website Welkom bij  Dijkstra Jansen Bergman  
djbnotarissen.nl) 
 

Louis van Rietschoten,  Secretaris SVO 



Voor al uw 

BBQ’s, 

 hapjesschalen  

& salades 

uwbarbecuespecialist@gmail.com / 06-23455010 

 Digitaal verzending naar het CBR               

 ( via zorgdomein) rijbewijskeuring     

 A, BE, CE, DE en code 95 in het   

 dorpshuis in Gasselternijveenschemond 

Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar en heeft u een medische  

keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent, jonger dan 75 jaar bent, 

of omdat u om medische redenen moet worden gekeurd voor het ver-

lengen van uw rijbewijs A? B/E? C/D/E? Code 95, taxipas. Maak dan 

nu alvast een afspraak voor de rijbewijskeuring in Gasselternijveen-

schemond.  Locatie: dorpshuis, Noordzijde 165, 9515 PE Gasselter-

nijveenschemond Data: wekelijks. 

Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring, of wilt u een af-

spraak maken? Neem dan contact op met het afsprakenbureau 

(09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of  06-14716543   

Online afspraak maken: www.goedkoperijbewijskeuringen.com 

Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom. 
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Vragen aan:  Henk Alberts, geboren 13-07-1954 

Vrijgezel.  

Waar ben je opgegroeid?  

Geboren in ziekenhuis Groningen opgegroeid en nog steeds 
woonachtig in Gasselternijveenschemond.  

Welke opleiding heeft je gevolgd?  

MTS Electro daarna de Philips bedrijfsschool.  
Ook nog enkele bijscholingen.  

Wat voor werk heb je gedaan?  

36 jaar bij Philips als Electro monteur en werkvoorbereiding. 
Ook had ik een eigen vrachtwagen bedrijf. 

Wat is je eerste herinnering?  

Ik heb een leuke jeugd gehad altijd buitenspelen. 

Vroeger hadden we hier nog een kanaal met 12 bruggen naar 
de aardappelmeelfabriek, deed ik met een vriendje de bruggen 
open voor 10 cent konden ze zo doorvaren, van dat geld sigaret-
ten gekocht en samen roken, hondsberoerd geweest mijn moe-
der rook het wel aan mijn kleding heeft niets gezegd, maar ik be-
gon toen met roken en gelijk gestopt. 

Wat zijn je hobby's?  

Ik ben al 40 jaar bijenhouder, imker, heb daar een gouden speld 
voor gekregen. Verder mag ik graag klussen. Zit bij verschillen-
de verenigingen ook voor de gezelligheid.  

Wat is je favoriete muziek?  

Ik hou erg van muziek veel heeft mijn belangstelling, ik ga en 
ging graag naar concerten met vrienden die dezelfde belang-
stelling hebben dat is echt genieten. 

Voor Welke sporten heb je belangstelling. 

Ik ski al 40 jaar een prachtige sport, ooit aan wielrennen gedaan, 
kijk naar voetballen en schaatsen. 

http://www.goedkoperijbewijskeuringen.com
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Hou je van televisie kijken?  

Ik vind veel leuk ik heb veel interesse in oorlogsgeschiedenis 
een documentaire daarover vindt interessant. Actualiteitenpro-
gramma's en nieuws. 

Ik heb een hekel aan Massa is Kassa of de Familie Meiland al 
dat soort programma's kijk ik niet. 

Ga je graag op vakantie?  

Ja naar de wintersport. 

Voor wie heb je bewondering?  

Voor mijn ouders ik heb een goede opvoeding gehad veel was 
mogelijk ik heb een goede jeugd gehad. 

Heb je ook een lievelingsgerecht?  

Jazeker Doperwten aardappels en een gehaktbal en appelmoes . 

Lust verder alles. 

Heb je nóg suggesties voor de S.V.O?  

Een dagreisje, ik kom graag naar de middagen erg gezellig.  

Hoe vond je deze vragen? 

Leuk. 

Wie zou hier de volgende keer mogen staan?  

Ik kies voor Maria Koekkoek. 

Henk je kan wel uren praten over je leven wat heb jij een leuke 
dingen meegemaakt ook de goede band die jij had met je moe-
der is heel bijzonder daar kan je trots op zijn. 

Marieke Muntjewerff.  

Speciaal voor 60 plussers……… 

veilig en verantwoord leren paardrijden. 

Neem gerust uw kleinkind mee!!! 

Lutkenend 19-a Gasselte 

www.manege-gasselte.nl 

0599-56 48 81 
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Timmer De Echte  Bakker 

www.echtebakkertimmer.nl 
 

Dorpsstraat  33 

GASSELTE 

 (0599) 564 920 

Gasselterweg  2d 

GASSELTERNIJVEEN 

 (0599) 512 537 

Europaplein  18 

STADSKANAAL 

(0599) 615 695 

Webshop: timmer.broodbesteld.nl           echtebakkertimmergasselte 


