Dagwinkel Gasselternijveen
Gasselterweg 2
9514 BL Gasselternijveen
Telefoon: (0599) 745 025
info@dagwinkelhoeve.nl
U kunt ons ook vinden op Facebook.

AFBOUW
VERBOUW
RENOVATIE

De Viermaster 28
9514 EJ Gasselternijveen
Telefoon 0599-51 25 51
Fax 0599-51 25 74
E-mail: info@homanbouwservice

Ook op
zondag
open van
9.00-17.00

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

Gasselterboerveen 30,
voor max.60 personen.
Gasselternijveen, 0599-512 529
Voor meer informatie bezoek onze website
www.blauwebessenboerderij.nl of volg ons op facebook..
Nieuws Uit Eigen Dorp
Hoofdstraat 72
9514 BG Gasselternijveen
Tel.(0599) 612 470
06.53 677 345

Voor al uw drukwerk:
Rouw—Rouw-dank—Trouw—
Geboorte—Briefpapier—
Enveloppen—Visitekaartjes—
Clubbladen—kalenders— etc.

nieuwsuiteigendorp@gmail.com
Thijs Bakker

Ook voor hulp bij uw belastingaangifte

Autoservice
Kroezenga

Openingstijden:
ma. t/m vrijdag
08.00 - 18.00 uur
Zaterdag 08.00 - 12.00 uur

H. Kroezenga Burg. van Royenstraat 3 / 9514 BN Gasselternijveen
Tel.: 0599 - 51 32 21 / E-mail: h.kroezenga@hetnet.nl / www.kroezenga.nl

Uitgave september 2022

Senioren Vereniging Oostermoer 2
Samenstelling bestuur:
Voorzitter:

Trijntje Hoiting, Nieuwediep 18,
9512 SH Nieuwediep. Tel. 0598-468 403
Mail: trijntjehoiting@ziggo.nl

Secretaris:
(webmaster)

Louis van Rietschoten, Bonnerveen 3-H
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

AUTO-SERVICE

DOORTEN
DORPSSTRAAT 17
9462 PJ GASSELTE

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

Alg. Bestuurslid:
(activiteiten)

Meina Hoving, Hanekampen 5
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:
( 2e penningm.)

Ernst Speelman, Kopweg 17
9511 PL Gieterveen. Tel.0599-648 397
Mail:espeelman813@gmail.com

De gym. morgens zijn op donderdagmorgen van 9.00 uur tot
9.45 uur in sportzaal De Strohalm te Gasselternijveen,

Alg. Bestuurslid:

Harrie van der Heide, Schoenerstraat 14
9514 CC Gasselternijveen. Tel.0599-512 632
Mail:hvdheide55@gmail.com

en van 10.00 uur tot 11.00 uur in het dorpshuis te Gasselternijveenschemond. We krijgen ongeveer 40 lessen per
jaar (schoolvakanties zijn we vrij). De kosten zijn € 80,00

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

Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO)

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.

Sociale eettafel Gieterveen
Dorpshuis Ous Hoes
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
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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 adverteerders: Juni / Juli / Augustus / vakantie (geen nieuwsbrief)

Redactieadres: Hoofdstraat 72,
9514 BG Gasselternijveen
E-Mail:
svooostermoer@gmail.com
Website:
www.seniorenverenigingoostermoer.nl

Een nieuwe start,
De vakantie is voor velen voorbij en wij starten ons nieuwe seizoen.
Vrijdag 16 september hopen wij U weer te zien .
Helaas zijn ons leden ontvallen of verhuist wegens omstandigheden.
Het was een warme zomer ! iedereen houd er niet van, velen
vonden het te warm en bleven thuis. Wij zullen proberen er
weer een leuk seizoen van te maken, maar jullie hulp is ook
welkom. Zijn er vragen pak de telefoon en bel.
In de nieuwsbrief staan de tijden en alle berichten vermeld
noteer ze alvast.
Neem Uw buurvrouw of buurman mee,
Dat verhoogd de gezelligheid .
Hierbij een nieuwe woordpuzzel.
De oplossing van de vorige puzzel is:

knuppel
Door loting van de 12 goede inzenders is de gelukkige winnaar:
Riekie Kuik Havenkade Gasselternijveen
van harte gefeliciteerd!!
De oplossing van deze puzzel kunt u weer insturen naar ons redactieadres.

Groetjes Trijntje
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Frisse start!!
De frisse start heeft ons een bedrag van € 350,00 opgeleverd.
Dit bedrag is door de Gemeente Aa en Hunze en de Provincie Drenthe beschikbaar besteld om na de corona beperkingen een nieuwe
start te maken voor onze vereniging SVO.
Dit bedrag is gedeeltelijk gebruikt voor het bezoek aan de boerderij
van Agnes van der Ven in Gasselternijveen met een etentje nadien in
het dorpshuis Ous Hoes te Gieterveen.
=========================================================

Activiteiten—2022
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 13 september
Dinsdag 25 oktober
Dinsdag 22 november
Dinsdag 20 december

Theaterzaal - toneel
Pleinzaal - Muziek
Theaterplein - toneel
Pleinzaal - muziek

Leden middag SVO 16 september 14.00 uur,
Dorpshuis De Spil te Gasselternijveen
programma moet nog worden ingevuld.
het bezoek aan de ledenmiddagen is verhoogd,
kosten nu € 7,00 per persoon
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.

'Na de diagnose'
Heeft je naaste kortgeleden de diagnose dementie gekregen?
Dan herken je vast vragen als ‘Hoe ga je om met de diagnose?’
en ‘Wat moeten we regelen?’

‘Na de diagnose’

geeft je antwoorden, tips en (h)erkenning.

Elke laatste vrijdag van de maand gezamenlijk eten
“Sociale Eettafel” In het dorpshuis te Gieterveen. € 7,50
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.
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Je voor- en achternaam
Je adres
Je postcode
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* Je telefoonnummer
*Je geboortedatum
* Je rekeningnummer

Geef je deze informatie weg? Dan krijg je niet veel later een
telefoontje van een zogenaamde 'bankmedewerker', in werkelijkheid
een oplichter.
Om jouw vertrouwen te winnen, stelt degene aan de lijn dat hij of
zij van de fraudeafdeling van de bank is en jou juist probeert te
beschermen tegen oplichting met betrekking tot de energietoeslag.

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

Ina Beuker
Voor behandeling en of
verzorging van o.a. Likdoorns, eelt,
Ingegroeide nagels, schimmel/
kalknagels, voetreflexmassage.

Maar vergis je niet: deze gegevens heb je in een eerder stadium
zelf afgestaan. Het is dan ook niks meer dan een poging om ervoor
te zorgen dat je niet op je hoede bent.
Inderdaad: een buitengewoon sluwe truc.

Behandeling volgens afspraak
Nieuwediep 9
9512 SC NIEUWEDIEP

BEDANKJE ,

GROETJES TRIJNTJE

pedicure.nailcare@gmail.com

Restaurant ‘t Maotie
Pannenkoekenboerderij

Voor al uw zonwering

Zonwering Noord
Ook voor de kleinere beurs;
nieuw en gebruikt

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.

Buiten de schoolvakanties van september
t/m mei kunt u boeken lenen (zonder personeel) van maandag t/m donderdag van
8.00 tot 21.00 uur.

Voetverzorgingpraktijk

De 'bankmedewerker' noemt vervolgens wat correcte informatie,
zogenaamd om jou ervan te verzekeren dat het écht de bank is
die belt.

Ik wil iedereen bedanken voor de felicitaties die ik heb
gekregen voor mijn 80 verjaardag, tevens het bloemrijke kaartje
van SVO.

Openingstijden jeugd
Na schooltijd met personeel
Maandag
14.00-15.30 uur
Donderdag
14.00-15.30 uur

Verkoop & Montage:

kopje koffie, pannenkoeken,
plate service
àla carte, diners, Drentse koffietafels,
gourmetten en steengrillen
Bruiloften en receptiesverjaardagsvisites
Kerkstraat 2/c 9462 PS GASSELTE
0599-564 746 www.maotie.nl

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
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“Uw kunstgebit, onze zorg”
Reparaties klaar terwijl u wacht, na
telefonisch overleg.
Ook voor een nieuw kunstgebit of
een kunstgebit op implantaten.
Poststraat 15 9648 JL Wildervank
Tel.: 0598 - 631 396
Optometrist, contactlensspecialist,
Opticiën.
Ook het adres voor:
Horloges en Horlogebatterijen

Stationstraat 15 9461 GP GIETEN
Tel.: 0592-264 278

Janny
Pedicure
Diabetische en
Reumatische
Voet

11

Valse mails namens 'DigiD' of 'MijnOverheid' kennen we
onderhand wel. Nieuw is echter dat oplichters jou nu een
energietoeslag in het vooruitzicht stellen. Door in te spelen
op de actualiteit en misbruik te maken van de financiële
zorgen die er onder veel mensen leven, is de slagingskans
groter dan anders, denken experts. Hoe werkt het en wat
moet je weten?
De opzet van deze oplichtingstruc is gelijk aan wat we zagen in
vergelijkbare varianten die de afgelopen jaren voorbij zijn gekomen.
Het begint ook nu met een valse mail in de MijnOverheid-huisstijl.
En ook de Fraudehelpdesk heeft onlangs voor deze nepmail
gewaarschuwd.

Beekman Tandtechniek

NAIL-CARE

Senioren Vereniging Oostermoer

Janny van Asselt
Dorpsstraat 93
Eexterveen
0598-468 171
Eventueel bij u thuis
Pedicure.nailcare@gmail.com

Wat deze mail onderscheidt van de rest, is dat oplichters het dit
keer specifiek over de energietoeslag hebben en dat de oplichtingstruc later telefonisch wordt voortgezet. Hoe werkt het?

"Herinnering! Uw energietoeslag staat klaar!"
In de onderwerpregel staat dat jouw energietoeslag klaarstaat en
dat het bovendien een herinneringsmail betreft.
Vervolgens valt het volgende te lezen: "Er staat een document
klaar in uw Berichtenbox omtrent een energietoeslag.
Ga naar MijnOverheid om het bericht te bekijken."

Zowel de term 'Berichtenbox' als 'MijnOverheid' in de mail bevatten
een link. De links in de mail – overigens stuurt de échte Mijn
Overheid nooit links in e-mails, het kan niet vaak genoeg gezegd
worden – verwijzen echter naar een nepsite.
Jij denkt in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming van
enkele honderden euro's, maar in werkelijkheid is het de afzender
van de mail om iets héél anders te doen.

Persoonlijke informatie misbruikt voor oplichtingstruc
De links in de mail zijn dus vals, en verwijzen de bezoeker naar
een nepsite in de huisstijl van MijnOverheid.
Daar staat een –vervalst –aanvraagformulier voor de zogenaamde
energietoeslag. Maar dan moet je eerst wél de nodige persoonlijke
gegevens afstaan, zoals:

Senioren Vereniging Oostermoer
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Voor al uw
BBQ’s,
hapjesschalen
& salades

Vragen

7

Vragen aan: Tiny Dokter.

Geboren 16-02-1949. Gehuwd 4 dochters.

7 kleinkinderen, 5 jongens en 2 meisjes
Waar ben je opgegroeid?
In Pieterzijl gemeente Grijpskerk klein dorpje ongeveer 50 gezinnen.
Welke opleiding heb je gevolgd?
Lagere school, Huishoudschool, Z verpleegkundige in Ermelo.
Wat voor werk heb je gedaan?

Drie jaar gewerkt als verpleegkundige.

Wat is je eerste herinnering?
Dat mijn opa bij ons gezin kwam wonen ik was toen zes jaar dat zijn
kast door het raam naar binnen werd gebracht,
Wat zijn je hobby's?

Lezen, zwemmen ,en wandelen.
Andre Rieu, Christelijke muziek.
Wat is je favoriete muziek?
Voor Welke sporten heeft je belangstelling?

uwbarbecuespecialist@gmail.com / 06-23455010

Schaatsen, vooral kunstrijden, wielrennen, en zwemmen.
Hou je van televisie kijken en wat is dan je belangstelling?

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 verlengen van uw rijbewijs A? B/E? C/D/E? Code 95, taxipas. Maak dan
nu alvast een afspraak voor de rijbewijskeuring in Gasselternijveenschemond. Locatie: dorpshuis, Noordzijde 165, 9515 PE Gasselternijveenschemond Data: wekelijks.
Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak 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.

Ik kijk graag televisie, nieuws van acht uur, series, politiefilms, musicals.
Ga je graag op vakantie en wat is je favoriete bestemming?
Ja maar dat kan nu niet.
Voor wie heb je bewondering?
Voor mijn man voor alles wat hij beleeft heeft en positief in het leven
staat vooral zijn doorzettingsvermogen.
Wat is je lievelingseten?

Ik lust alles maar geen tuinbonen.

Heb je nog suggesties voor de S.V.O?
Een dagreisje, het krantje vindt ik leuk de vragen ook.
Wie zou hier de volgende keer mogen staan?
Ik kies voor Dinie Huiskens
Tiny het was gezellig bij je ook jij hebt veel meegemaakt maar jullie
hebben elkaar nog en dat is heel wat waard.
Marieke.
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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

Mist
De mist trekt langzaam op,
maar niet bij jou.
Bij jou wordt het dichter en dichter
en lastiger om te zien.

Het is als herfst:
steeds minder blaadjes.
Ze waaien weg
in de mist

De mist in je hoofd
geeft gaten in je geheugen.
Flarden uit verleden en heden
komen voorbij

Minder blijft er over
van wat geweest is.
Steeds minder te zien.

Als bladeren, die vallen van de bomen,
laat je los
van wat je wist
en wat je was.

Maar wat blijft is je liefde
voor ons
en die van ons
voor jou.

Carla Brondijk-Thielpape

Timmer

De Echte Bakker

www.echtebakkertimmer.nl
Webshop: timmer.broodbesteld.nl

Dorpsstraat 33
GASSELTE
(0599) 564 920

echtebakkertimmergasselte

Gasselterweg 2d
GASSELTERNIJVEEN
(0599) 512 537

Europaplein 18
STADSKANAAL
(0599) 615 695

