
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 gegeten 

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.  Aanvang 

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 mevrouw 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 
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