
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afzender:  Vriendschapskring Hoogeveen, p/a Alteveer 28, 7927 PD Alteveer 

  
  
  
  
  
  
  

Nummer 61 Jan/Febr 2018 

www.vskdrenthe.nl 

vriendschapkring@gmail.com  

 

    

      

  

postzegel   

Aan: 

Hallo iedereen, 

Iedereen weer genoten van 
de feestdagen? We zitten 
alweer in het jaar 2018. Wat 
ging het jaar 2017 snel, he? 
En wat hebben we allemaal 
leuke dingen gedaan met de 
vriendenkring. 

 

 

Activiteiten  
Podium Hoogeveen  
 
Januari 2018 
Vrijdag 19 treedt Reflex op 
Aanvang: 20:00 uur 
Entree: € 3,50 
 
 

 

 

Hallo iedereen, 

 

Hebben jullie allemaal 

goede dagen gehad? 

Bij deze het krantje van 

alweer het jaar 2018. 
 

http://www.vskdrenthe.nl/
mailto:vriendschapkring@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie Dierenambulance 

Vrijdag 24 november 2017 

We hebben een leuke activiteit gehad in 
De Pelikaan in Hoogeveen. Sabine en 
Raymond van de Dierenambulance 
gaven goed uitleg over de 
Dierenambulance. Ook hebben we in de 
Dierenambulance gekeken. Hier was 
van alles te zien: gereedschap, kooien, 
zakken voor dode dieren, 
handschoenen en nog veel meer. Het 
was heel leuk. 
Ik vind de activiteiten van de VSK altijd 
erg leuk.  
Het lijkt me leuk om nog een keer te 
bowlen met de VSK. Ik weet, dat in 
Hoogeveen bij Kiri niet goed kan voor 
veel deelnemers. Misschien kan het wel 
bij het Inloophuis in Meppel. 

Groetjes, 

Robert Nijenhuis 

 

 

 

 

 

Interview met Jolanda Kleiman 
 

1. Waar zijn we? 
 

Bij het vernieuwde/verbouwde restaurant  
“Hotel Hoogeveen” in Hoogeveen, 
woensdagavond 13 december 2017.  
 

2. Wat heb je gegeten? 
 
Ik heb ossenstaartsoep, zalm, ijs met fruit 
en slagroom gegeten. Van het 
hoofdgerecht kon je kiezen uit zalm, 
hertenbiefstuk of pasta. 
 

3. Hoe vind je de VSK? 
 
Leuk. Jammer, dat de oude leden niet zo 
vaak meer naar de activiteiten gaan. Ik 
mis ze wel. Ik probeer samen met Jan  
1 a 2 activiteiten per seizoen mee te 
doen. 
 

4. Wat zou je nog een keer bij 
Vriendschapskring Hoogeveen 
willen doen? 
 

Boerengolf, bowlen en rondleiding 
brandweer. 
 

5. Wat zijn je hobby’s? 
 

Bloemschikken, feestje helpen 
organiseren bij piratenvereniging. Vroeger 
heel lang majorettes gedaan.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 23 februari 2018 

Jaarvergadering met 

bingo en de VSK-er 

van het Jaar 

verkiezing. 

 
Wie wordt het dit jaar de VSK man/vrouw 
van het jaar? 
Net als vorig jaar gaan we allerlei vragen 
stellen en kijken wie het meeste nog weet 
en die wordt dan VSK-er van het jaar. 
Een hele eer natuurlijk. 
 
En …..zoals bijna elk jaar hebben we weer  
bingo met mooie prijzen. 
 
Maar eerst hebben we de jaarvergadering. 
Iedereen kan vragen stellen en ideeën 
opgeven voor het komend jaar. Jan geeft 
voor de laatste keer verslag van de 
financiën. Vanaf nu is Alfred de nieuwe 
penningmeester. Heel belangrijk allemaal, 
dus kom allemaal!! Tijd: 20:00 uur. Kosten 
5 euro. 
 

 
 

VRIJDAG 26 januari 2018    

Nieuwjaars High Tea 

 

Op vrijdag 26 januari gaan we gezellig 

aan de High Tea. 

Wat houdt dat in? Eerst maken we 

allemaal lekkere hapjes klaar. Daarna 

gaan we ze heerlijk op eten. We hebben  

verschillende soorten zoetige hapjes, 

broodjes, warme hapjes en iets lekkers 

als nagerechtje. Ondertussen dat we dat 

eten, doen we een leuk spel. Iedereen 

gaat met een cadeautje naar huis!!! 

Het is wel een High Tea, maar je mag 

zelf weten wat je daarbij drinkt. De 

eerste koffie en thee zijn gratis!! 

Kosten zijn 5 euro. Let op, we beginnen 

om 19:00!!!! 

 

 
 
SEIZOENEN 
 

Een kleuterjuf vraagt aan haar klas: 

“Wie van jullie kan de seizoenen van 

het jaar opnoemen?” 

Jantje steekt zijn vinger op. “Zeg het 

maar Jantje!” 

“Herfst, winter…”, begint Jantje, maar 

verder blijft het stil. 

“Waar blijven de lente en de zomer, 

Jantje?”, vraagt juf. 

“Ja, dat vraag ik mij dus ook al af!” 

 

http://www.debestemoppen.nl/school/seizoenen/


 

  
 

Gezonde macaroni met kaas 
Macaroni met kaassaus. Het ultieme comfort food, maar wat een caloriebom! Dit recept biedt je alle 
smaak van de klassieke versie maar vervangt de zware kaassaus door eentje op basis van pompoen, 
magere melk en Griekse yoghurt. Een gerecht met de perfecte goudgele kleur en het kleverige gevoel 
van de traditionele saus, maar dan 350 calorieën minder per portie.  
 

 
INGREDIËNTEN (voor vier personen)  
1. 1 flespompoen, in blokjes gesneden  
2. 500 g macaroni  
3. 500 ml melk  
4. 1 teentje look  
5. 1 sjalot, fijn gehakt  
6. 1 laurierblad  
7. 200 ml Griekse yoghurt  
8. 100 g vers geraspte Parmezaanse kaas  
9. 100 g Gruyère  
10. 100 g Parmigiano Reggiano  
11. 100 g Pecorino Romano 
 
VOORBEREIDING  

1. Kook de pasta volgens de instructies op de verpakking en giet af. Terwijl de pasta kookt, snijd je 

de pompoen, knoflook en sjalot fijn. 

2. Doe de melk, pompoen, knoflook, sjalot en laurierblad samen in een steelpan. Breng aan de 

kook en laat dan ongeveer 15 minuten langzaam sudderen of tot de pompoen gaar is.    

3. Haal het laurierblad uit de pan en prak de pompoen in het melkmengsel fijn (of blend lichtjes met 

een staafmixer). Voeg de Griekse yoghurt en de verschillende kazen toe terwijl de saus nog heet 

is.    

4. Meng de gekookte pasta door de saus, lepel in een ovenschaal en zet enkele minuten in een 

voorverwarmde oven op 180 °C totdat er een krokant, goudgeel korstje is ontstaan.  

5. Deze pompoenmacaroni is lekker én supergezond. We beloven je dat kids en volwassenen 

hiervan zullen smullen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactie leden:  
Berend-Jan Nijmeijer  
Peter Nijmeijer  
Christa Meijboom  
  
Als iemand stukjes heeft voor in de 

krant, kun je dat sturen naar 

mailadres:  
vriendschapkring@gmail.com   
  
De website van de VSK  Onze site 

is:  
www.vsk-drenthe.nl 

Verjaardagen: 
 
Januari:   Februari: 
 
04 Ada   05 Robert Nijenhuis 
06 Ina    06 Peter Koster 
14 Peter Nijmeijer  08 Jan 
     Berend-Jan Nijmeijer 09 Bart 
17 Bert   23 Ella 
    28 Hilma 
 



 

 

 

Alles op een rijtje voor de 

Nieuwjaars HIGH TEA 

 

Datum: vrijdag 26 januari 2018 

Tijd: 19.00 uur tot 22.00 uur 

Kosten: 5 euro inclusief High Tea 

Adres: De Pelikaan 

Slootstraat 22a 

7906 CR Hoogeveen 

Tel: 0528-265355 

 

Kun je niet komen, meld je dan af bij: 

Jan Otten 0528-361015 / 06-25561801 of 

Ineke Kruijshaar 06-12706065 

 

Willen jullie gepast geld meenemen? 

 

Ik kom naar de Nieuwjaars High Tea 

Naam 

---------------------------------------------------------- 

Telefoonnummer 

---------------------------------------------------------- 

Stuur een E-mail naar 

janotten28@gmail.com of  

dit strookje voor 19 januari 2018 naar 

Jan Otten, Alteveer 28, 7927 PD Alteveer  

 

Alles op een rijtje voor de  

Jaarvergadering en Bingo 

 

Datum:  vrijdag 23 februari 2018 

Tijd: 20.00 uur tot ongeveer 23.00 uur 

Kosten 5 euro inclusief koffie/thee 

Adres: De Pelikaan 

 Slootstraat 22a 

           7906 CR Hoogeveen 

Tel:      0528-265355 

 

Kun  je niet komen, meld je dan af bij: 

Jan Otten 0528-361015 / 06-25561801 of 

Ineke Kruijshaar 06-12706065 

 

Willen jullie gepast geld meenemen? 

 

Ik kom naar de Jaarvergadering / Bingo 

Naam 

------------------------------------------------------------- 

Telefoonnummer 

------------------------------------------------------------- 

Stuur een E-mail naar 

janotten28@gmail.com of   

dit strookje voor 16 februari 2018 naar 

Jan Otten, Alteveer 28, 7927 PD Alteveer  

 

tel:0612706065

