
 

SOCIALE EETTAFEL GIETERVEEN 

 

Elke laatste vrijdag van de maand wordt er voor u gekookt in het dorpshuis te Gieter-

veen en is voor een ieder toegankelijk, ook voor de mensen die buiten Gieterveen 

wonen. 

Dit is initiatief van de Senioren Vereeniging Oostermoer in samenwerking met het 

dorpshuis Gieterveen.  

Een groep vrijwilligers koken een heerlijke maaltijd dat om 12:15 uur opgediend 

wordt. Kosten voor deze maaltijd zijn € 7,00 per persoon inclusief het toetje en kof-

fie/thee met een kleine lekkernij nadien.  

U dient zich wel vooraf op te geven bij Gerard Doeve Tjassenswijk 8 9511 TB Gieter-

veen. Tel.0598-468 755  email: gerarddoeve1@gmail.com of bij Trijntje Hoiting Nieu-

wediep 18, 9512 SH Nieuwediep. Tel. 0598-468 403 email: trijntjehoiting@ziggo.nl 

Voor de corona epidemie mochten wij rekenen op 20 tot 25 deelnemers. Na de co-

rona epidemie is het aantal deelnemers geslonken tot plusminus 15 deelnemers. 

Neemt niet weg dat wij met plezier blijven koken en dat de overgebleven deelnemers 

onze kookkunsten blijven waarderen.  

Toch zou het fijn zijn dat de groep weer uitgebreid wordt met een aantal nieuwe deel-

nemers. Schroom niet de drempel te nemen in ons gezellige dorpshuishuis te Gieter-

veen, wat gelegen is aan de Bonnerveen nummer 7 te Gieterveen.  

In een ontspannen sfeer wordt er gegeten en ontmoeting met andere mede eters. 

Wat is er heerlijker om thuis niet te hoeven koken door uit eten te gaan voor een re-

delijke prijs en bovendien gezellig bij te kunnen praten met de andere deelnemers?  

Wij hopen u dan ook over te kunnen halen om het eens uit te proberen. Komt u tot de 

conclusie dat het niets voor u is, even goede vrienden. Komt u tot de conclusie dat 

het wel wat voor u is dan ook meer dan hartelijk welkom. Wij proberen het naar uw 

zin te maken. 

Wij hopen u te mogen zien op de laatste vrijdagmiddag van de maand om 12:15 uur. 

Tot dan…. 

 

Namens de kookgroep Louis van Rietschoten. 
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