
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 

Uitgave  maart  2023  
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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: 

keeper 

Door loting van de  goede inzenders  is de gelukkige winnaar: 

fam. Jacobi, Gieten 

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  

Beste mensen. 

Vindt u dit ook? Blij zijn dat we de donkerste maanden van deze  winter achter ons 

kunnen laten.  De dagen lengen, de natuur komt langzaam heel voorzichtig tot le-

ven. Aan de vogels in de tuin is het merkbaar.  De mussen kwetteren er lustig op 

los. Ze hebben elkaar blijkbaar veel te vertellen. Nog even dan kunnen we ’s mor-

gens vroeg gewekt worden door de zang van de merels. Sommige struiken zoals de 

ribes en de wilg ontwikkelen hun bloemknoppen om weldra tot bloei te komen. De 

krokussen durven het aan hun neuzen naar buiten te steken en de grasvelden op te 

fleuren met hun mooie kleuren, ondanks de nachtvorsten.  Kortom het wordt lente,  

Dit geldt ook voor onze Senioren Vereniging. Er staan de komende maanden leuke 

SVO middagen op de rol. De aftrap van het nieuwe seizoen hebben we vorig jaar al 

mogen doen met een leuke ontspannende muziekmiddag. Op 17 Maart a.s. houden 

we de Algemene Ledenvergadering van onze SVO. Als bestuur presenteren wij een 

terugblik van de activiteiten die wij in 2022 voor u hebben georganiseerd. Wij ho-

ren graag van u of het u bevallen is. Wat ging er goed, wat ging er minder goed. 

Onze penningmeester Thijs Bakker zal het financieel jaarverslag aan u presenteren, 

kan het de goedkeuring wegdragen van de kascommissie? En wie wil volgend jaar 

de kas komen controleren?  Ook willen we graag van u vernemen wat u graag zou 

zien dat wij voor u op de ledenmiddagen organiseren. Uiteindelijk vormen het be-

stuur samen met de leden onze SVO. Uw inspraak is belangrijk waar wij waarde aan 

hechten.  Wat ons zorgen baart is dat het ledental terugloopt. Door ziekte of over-

lijden. Nieuwe leden dienen zich amper meer aan. U bent als lid het visitekaartje 

van de SVO. Wellicht kunt u in uw kennissenkring mensen overhalen om zich aan te 

sluiten bij de SVO. Het zou ons meer dan welkom zijn.  
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AFSLUITING SEIZOEN VRIJDAG 26 MEI 2023 

Beste mensen, 

Het verheugd ons het Afsluiten Seizoen 2023 te doen met een gecombineerde bus 

en bootreis. Het viel ons niet mee om dit keer een betaalbaar uitstapje te organise-

ren. Na veel zoeken is het ons gelukt. 

Bij de firma Pieter Dekker Rondvaarten hebben wij een leuk en betaalbaar 

arrangement kunnen boeken onder voorbehoud dat er voldoende aanmeldingen 

zijn. Wij gaan uit van minimaal 25 aanmeldingen, meer mag ook. 

Wat wordt er aangeboden: 

1. Om ca 09:15 uur wordt u opgehaald per touringcar vanaf het Dorpshuis Ous 

Hoes te Gieterveen en vanaf MFC De Spil te Gasselternijveen. 

2. Om 10:00 uur schepen we in op een rondvaartboot die voor ons klaar ligt in de 

Haven van Midwolda voor een vaartocht over het Oldambtmeer en een 

gedeelte langs de woongebieden van Blauwe stad. Deze tocht zal ongeveer 

twee uur in beslag nemen. Aan boord wordt u getrakteerd op 2x Koffie/Thee 

met een plak cake. 

3. Om circa 12:00 uur gaan we aan wal waar de bus klaarstaat ons te vervoeren 

naar het Lunch adres Landgoed Westerlee waar een heerlijke lunch op ons 

staat te wachten. Mosterdsoep met broodjes en kroket inclusie koffie/thee en sap. 

4. Om 13:30 uur stappen we in de bus voor een twee uur durende rondrit door 

het mooie Westerwolde.  

Een onderdeel van de Algemene Ledenvergadering is ook de bestuursverkiezing. 

Velen van ons bestuur hadden al een bestuursfunctie toe wij nog bij de ANBO aan-

gesloten waren. Deze bestuursleden hebben hun functie voortgezet bij de SVO. 

Sommigen van onze bestuursleden geven te kennen om na al die jaren af te treden 

en zich niet meer verkiesbaar te stellen wat logisch is. We doen dan ook een drin-

gend beroep aan u bij u zelf te overwegen of u het stokje voor een bepaalde tijd van 

het bestuur wilt overnemen.  Vernieuwing kan nooit geen kwaad. Nieuwe bestuurs-

leden met nieuwe ideeën geven een nieuwe impuls.  

Wij hopen op een goede opkomst en dat wij uw geluid kunnen horen. Na de jaar-

vergadering is er ruimte voor een andere activiteit die ik nu niet aan u wil verklap-

pen. Leuk wordt het wel.  

Louis van Rietschoten. 

Secretaris SVO Dinsdag 21 maart            Theaterzaal - toneel 

Dinsdag 18 april              Pleinzaal - muziek 

Activiteiten—2022-2023 

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. 

3-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 
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Ledenmiddag SVO 17 maart 

in Ous Hoes  te Gieterveen 

het bezoek aan de ledenmiddagen is verhoogd,  

kosten nu € 7,00 per persoon 
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     1998                                                2023 

      25 Jaar Nieveenster Jongens 

Ter gelegenheid van ons 25 jarig bestaan geven wij 
twee jubileum concerten in MFC De SPIL. 

Vrijdagavond  28 April om 19.30 uur. 
Zaterdagmiddag 29 April om 14.00 uur. 

De zaal zal een uur voor aanvang open zijn. 
 
 

Kaarten kosten 6 euro. 

Kaarten zijn te koop bij: 

Meina Hoving: 06-13252492 

Voor al uw zonwering 

 Zonwering Noord 
 

Ook voor de kleinere beurs;  

 nieuw en gebruikt 

Verkoop & Montage: 
Buiten Zonwering / Knikarm /  

Uitvalscherm / Glijarmscherm /  

Rolluiken / Screens / Aluminium  

Overkappingen 

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  

Pannenkoekenboerderij 

kopje koffie, pannenkoeken,  

plate service 

àla carte, diners, Drentse koffietafels, 

gourmetten en steengrillen 

Bruiloften en recepties-

verjaardagsvisites 

Kerkstraat 2/c 9462 PS  GASSELTE 

0599-564 746  www.maotie.nl 



17 februari ’23 SVO Spelmiddag  
in het Dorpshuis Ous Hoes te Gieterveen.  

 

Op 17 februari ’23 hielden wij onze SVO ledenmiddag in het Dorpshuis 
te Gieterveen. U mag gerust van mij aannemen dat voor het bestuur 
soms een puzzel is wat nu te organiseren.  

Na een geslaagde Nieuwjaarsvisite blijft het moeilijk wat nu te beden-
ken voor onze leden wat zij leuk zullen vinden. Een spelmiddag is 
meestal leuk en is weer eens wat anders.  
Bij binnenkomst zagen we de diverse spelletjes opgesteld staan. 
 Men had de keuze uit verschillende spelen, zoals Sjoelen, Rummikub, 
Klaverjassen, Scrabbel en Biljarten. Er was ook nog een potje Bingo 
gepland en zou verzorgd worden door Thijs Bakker.  
Helaas moest die verstek laten gaan wegens een uitvaart waar hij 
naar toe moest. Dit houden we nog tegoed. De opkomst van 27 leden 
was redelijk te noemen Een mooi aantal te verdelen over de diverse 
spellen. Nadat onze voorzitster Trijntje Hoiting enkele huishoudelijke 
mededelingen deed en wij ons tegoed konden doen aan de eerste 
kop koffie of thee met lekkers konden we van start gaan. 
Zo te zien had men er echt zin in. Er werd driftig gespeeld in een ge-
zellige ongedwongen sfeer.  
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Tussentijds maken we een pitstop voor het nuttigen van een consumptie voor ei-

gen rekening. 

5. Om 17:30 uur einde dagtocht en keren we weer met de bus huiswaarts in 

Gieterveen en Gasselternijveen. De kosten voor deze dagtocht bedraagt €57,50. 

Mocht u dit bedrag te hoog vinden om in één keer te betalen dan mag het ook in 

twee gedeelte betaald worden bij onze penningmeester Thijs Bakker. 

Wij hopen dat we uw belangstelling gewekt hebben en met ons het seizoen wilt 

afsluiten met deze activiteit. U kunt zich opgeven bij het bestuur tot uiterlijk 1 mei 

2023. Telefoonnummers of emailadressen bestuur vindt u in het blaadje. 
 

Bent u slecht ter been? Rolstoel of rollator kan mee! 

Kunt u geen vervoer regelen naar de opstap plaatsen? Vertel het ons dan kunnen 

wij voor vervoer zorgen. 

     Trijntje Hoiting.  Voorzitter SVO 
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    TERUGBLIK  

    SVO ACTIVITEITEN 2022 

 

21 Januari 2022 Nieuwjaarsvisite kon geen doorgang vinden wegens 

Corona maatregelen. 

18 Februari 2022: Feestelijk opening met Andries Middelbos.  

18 Maart 2022: Algemene Ledenvergadering met aansluitend lezing 

in de Drentse Toal door de heer Pras uit Valthermond. 

15 April 2022: Goede Vrijdag Traditioneel Noten Schieten. 

 20 Mei 2022: Afsluiting Seizoen met bezoek aan boerderij Agnes 

v.d. Ven.  

16 September 2022: Opening nieuw seizoen met Bingo en Bloemen 

Quiz  

21 Oktober 2022: Lezing verzorgd door het Drentslandschap. 

18 November 2022: Voorlichting door Notariaat Dijkstra Jansen 

Bergman uit Stadskanaal. Thema erfrecht en levenstestament.  

16 December 2022: Gezamenlijke Kerstmaaltijd met Dorpshuis Ous 

Hoes Gieterveen.  



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  
 

 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 verlengen van uw rijbewijs 

A? B/E? C/D/E? Code 95, taxipas.  

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 
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Als er één ding duidelijk maakte is dat deze spelmiddag liet zien dat 
een ieder zich kostelijk vermaakt heeft en dat zo nu en dan een spel-
middag best gezellig kan wezen, dus houden  we dit in ere.  We mo-
gen dan ook terugzien op een geslaagde gezellige SVO Ledenmiddag. 
Op vrijdag 17 maart a.s. organiseren we weer een SVO Ledenmiddag 
dat in het teken zal staan van een Algemene Leden Vergadering. Wij 
hopen op een grote opkomst zodat u uw mening kenbaar kunt maken 
aan het bestuur wellicht met verbeteringspunten en suggesties. Uit-
eindelijk wordt een Senioren Vereniging gevormd door de leden en 
bestuur. Zonder bestuur geen seniorenvereniging doch zonder leden 
evenmin. We zullen er met zijn allen vorm moeten geven aan de SVO. 
Uw mening , voostellen en betrokkenheid zijn meer dan welkom. Het 
huidig bestuur wordt gevormd door bestuursleden die al jaren in het 
bestuur zitten en graag het stokje wel eens willen overdragen aan an-
deren die zich geroepen voelen die taak op zich te nemen. Wij verga-
deren op de eerste maandag van de maand en komen om 09:30 uur 
bijeen afwisselend in het dorpshuis Gieterveen en Gasselternijveen. 
Om ongeveer 11:30 uur sluiten we de vergadering af. Wij vragen u na 
te denken of u een bestuursfunctie ziet zitten. Fris bloed is gewenst.  
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Al snel werd het tijd voor de eerste pauze met koffie en thee en tijd 
om met elkaar wat te buurten.  
Zo werd het snel tijd voor de tweede pauze met een drankje naar 
keuze. Om ongeveer 16:00 uur werden de spelen beëindigd en kon-
den de punten bij elkaar opgeteld worden. 
De uitslag luidt als volgt: Rummi Cub, Hillie Zwinderman had het 
hoogste aantal 38 punten. Klaverjassen: Harrie v.d. Heiden en Jan Rie-
kent Hoiting hadden samen 3075 punten. Met sjoelen won Meina Ho-
ving met 592 punten. Scrabbel had Anneke de Ridder het hoogste 
aantal punten van 340. 
De biljarters hadden geen tijd om punten te tellen, zo snel gingen de 
biljartballen over het biljartlaken. Er bestaat in de buitenwereld een 
negatief beeld al zouden de seniorenverenigingen niets anders doen 
dan spelmiddagen organiseren, men vindt dit niet meer van deze tijd.  

http://www.goedkoperijbewijskeuringen.com
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING SVO OP 17 MAART 2023 

Beste mensen, 

Het doet mij goed u te mogen uitnodigen voor onze Algemene Leden 

Vergadering 2023 welke gehouden wordt op 17 maart a.s. in het 

dorpshuis Ous Hoes, Bonnerveen 7 te Gieterveen. Aanvang 14:00 

uur. Mocht u voor uzelf geen vervoer kunnen regelen zeg het ons dan 

halen wij u op en brengen u weer thuis.  

AGENDA 

Opening voorzitster 

Uw mening over de activiteiten die wij in het afgelopen jaar ge-

organiseerd hebben?  Welke activiteiten spraken u aan of 

heeft u soms activiteiten gemist welke u interesseren?  

Bestuursverkiezing:  Aftredend en niet herkiesbaar Aaltje  

 Hadderingh, Henk Alberts heeft zich aangemeld als nieuw be-

stuurslid zonder functie.  Indien op de ledenvergadering ieder-

een hiermee instemt is deze post vervuld. 

Verslag Penningmeester: ligt op tafel 

Verslag Kascommissie:  Grietje Bensik en Dina Luit hebben de  

 boeken gecontroleerd , en een handtekening gezet. 

 Verkiezing Kascommissie: Er moet 1 nieuw kascontrole lid  wor-

den gekozen als reserve. 

Geeft ruimte aan nieuwe ideeën en houden een gezonde SVO in 
stand.  

Louis van Rietschoten   
Secretaris SVO  

Verslag Sociale Eettafel Gieterveen; 

Behoefte peiling: Aanbod bus/boottocht op 26 Mei 2023 in ’t Ol-

dambt. (Lees elders in dit blad) 

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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Dorpsstraat  33 
GASSELTE 

 (0599) 564 920 

Gasselterweg  2d 
GASSELTERNIJVEEN 

 (0599) 512 537 

Europaplein  18 
STADSKANAAL 

(0599) 615 695 
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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 hier-
van 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. 

Voor wie heb je bewondering?  

Voor mijn man Willem hoe hij een dansschool heeft opgezet  
we hebben daar met veel plezier gewerkt. 

Ook voor Anda Vonk hoe zij met veel inzet de Spil heeft opgezet. 

Wat is je lievelingseten?  

Italiaanse gerechten, ook Indonesisch eten vindt ik lekker ik  
kook alles zelf. 

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

Misschien zou iemand een film kunnen laten zien van een reis. 

Verder is een gezellige middag.  

Wie zou hier de. Volgende keer mogen staan?  

Ik zou het leuk vinden als Geesje Hadders hier komt te staan. 

Diet aardig van om de vragen te beantwoorden heel mooi de 
quilten die je hebt gemaakt complimenten hoor. 

Ook mooi dat jullie samen dansend door het leven gaan. Jullie  
zijn een leuk stel. 

Marieke Muntjewerff.  
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Geef een paar steekwoorden op, wij proberen er samen met u een 

leuk verhaal van te maken. Het blaadje wordt dan leuker. 

Behoefte peiling: Dit jaar of volgend jaar naargelang er behoefte aan 

is wil Meina Hoving een fietstocht organiseren. In het afgelopen 

jaar is Meina dit niet gelukt wegens omstandigheden. Hopelijk 

lukt het haar nu wel en zijn er voldoende aanmeldingen. 

Rondvraag: 

Sluiting:  

       Langs deze weg willen wij al onze adverteerders bedanken 

 voor hun financiële steun. Uw steun maakt het mede mogelijk dat 

 wij leuke activiteiten voor onze leden kunnen maken.     

 Nogmaals hartelijk dank! 

 

Trijntje Hoiting 

Voorzitter SVO  Oostermoer 

Doel hiervan is elkaar beter te leren kennen.  Het maandelijks SVO 

blaadje is een verenigingsblad voor alle SVO Leden. Het bestuur, met 

name Thijs Bakker, probeert elke maand het blaadje te vullen met 

informatie. Het bestuur vindt het wenselijk dat leden ook eens kopij 

gaan inzenden. Schroom niet om dit te doen.  

Inleveren Kopij maandelijks SVO blaadje: Marieke Muntjewerff heeft 

maandelijks een interview met een SVO Lid die op haar/zijn beurt het 

stokje overdraagt aan een ander SVO lid. 



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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Vragen aan Mevrouw, Sanders.. 

Geboren 1 oktober 1954. in Sneek 

Gehuwd met Willem.  Geen kinderen 

Waar ben je opgegroeid?  

Op Schiermonnikoog daar heb ik vier jaar gewoond.  

Welke opleiding heb je gevolgd?  

Lagere school in Enkhuizen,  Middelbare school in Almelo 

Studeren in Groningen Huishoudkunde. 

Mijn vader was hoofd van een school vandaar die verhuizingen. 

Wat voor werk heb je gedaan?  

Danslerares eerst als hobby later als beroep 

Wat is je eerst herinnering? 

In de bolderkar op het strand van Schiermonnikoog, spelen met  
de buurjongens dat zijn nu de gebroeders Anker (advocaten). 

Wat zijn je hobby's?  

Quilten, dansen, en wandelen. 

Wat is je favoriete muziek?  

Heel breed ik vind veel mooi jaren 60 muziek,dansmuziek  
en Elvis Presley.  

Welke sport vind je mooi?  

Zwemmen, sportwedstrijden. dansen. 

Hou je van televisie kijken en wat heeft dan je belangstelling?  

Ja detectives, muziekprogramma's bv op zoek naar de beste  
voor een musical. Of de beste zanger. 

Ga je graag op vakantie en wat is dan je favoriete bestemming?  

We gaan graag naar Kreta een wandelvakantie, steden bekijken, 
 Duitsland, Portugal, Spanje, maar wel altijd wandelen.  


