
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afzender:  Vriendschapskring Hoogeveen, p/a Veenluydenstraat 30, 7906 HJ Hoogeveen 

  
  
  
  
  
  
  

Nummer 62 Maart/April 2018 

www.vskdrenthe.nl 

vriendschapkring@gmail.com  

 

    

      

  

postzegel   

Aan: 

 

 

 

Activiteiten  
Podium Hoogeveen  
 
Maart ? 
April  ? 
 
 

Hallo iedereen, 

Heeft iedereen genoten van het weer? Het 

was best wel koud, maar we hebben wel 

lekker kunnen schaatsen. Wat vonden jullie? 

Ik vond het wel mooi om te zien al die 

schaatsende mensen. Echt zo leuk en dan al 

die kleine kinderen met die stoeltjes zo leuk. 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarvergadering  
Vrijdag 23 februari 2018 
Pelikaan - Hoogeveen 
 
Vanavond hadden we de jaarvergadering, een quiz 
en tenslotte nog de bingo. 

Het waren leuke activiteiten. Even iets anders. Wel 
werden de prijzen voor de bingo voor ons 
uitgekozen, maar het waren leuke prijzen.  

De avonden vind ik altijd wel gezellig. Ik zou wel 
graag eens willen schilderen, want dat is één van 
mijn hobby’s. Verder mag ik graag tekenen en heb 
ik zelf liedjes geschreven, die ik dan zelf zing. 

Ik zou graag nog eens naar een museum gaan met 
de VSK, zoals bijvoorbeeld Madurodam of Madam 
Tussauds.  Al begreep ik wel, dat niet echt in de 
buurt is. 

Groetjes, Bertinja de Roode 

 

  

Bart Koops is VSK-er 2018 geworden, omdat hij de 
meeste vragen van de quiz van deze avond goed 
had beantwoord. Ook kregen de jubilarissen een 
pen of een beker. 

 

   
High Tea 
Pelikaan - Hoogeveen 
Interview van vrijdag 26 januari 2018  
met John Meester door Geertje Kamstra. 

 

Dag John, dit is je 1e keer bij de 
Vriendschapskring. Hoe ben je hier verzeild 
geraakt? 
Ik ben hier via mijn vriendin Lindy Kreuze. 

 
Hoe vond je het vanavond? 
Ik vond het heel gezellig, thema was een leuk 
idee, ik heb heerlijk gegeten. 

 
Ben je van plan om vaker te komen? 
Lijkt me heel leuk om weer te komen, maar dan 
in het voorjaar, ik kom als het werk het toelaat. 

 
Wat voor werk doe je dan? 
Ik werk als rondvaartschipper in Giethoorn, daar 
werk ik al 12 jaar bij dit bedrijf. 
Ik ben manusje van alles,  van april tot oktober. 

 
Wat doe je in de wintermaanden? 
Dan werk ik binnen, doe allerlei 
werkzaamheden bij Noord-West groep. 

 
Dankjewel John, dat je je verhaal wou doen. Je 
bent van harte welkom bij de Vriendschapskring 
en hopen je weer snel te zien. 

 

 

 

Peter en Berend-Jan Nijmeijer zijn gestopt met 

de redactie van “Vriendennieuws”. Het krantje 

van VSK Hoogeveen. Dankjewel voor jullie inzet! 

Christa Meijboom neemt het over. Succes! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

                 chocolade eitjes of paashagel! 

 

 

 

 

 

Vrijdag 20 april 2018 
hebben we weer een 

spelletjesavond. 

 

We hebben weer verschillende 

spelletjes die avond. We verklappen 

niet precies, wat we gaan doen. Eén 

ding gaan we zeker doen en dat is 

sjoelen. Daarbij kan je leuke prijzen 

winnen. De rest blijft een verrassing. 

Om acht uur beginnen we  met koffie 

of thee met wat lekkers. Daarna gaan 

we gezellig spelletjes doen. 

Om elf uur gaan we weer naar huis. 

De kosten zijn 5 euro. 

Geef je maar gauw op voor deze 

gezellige avond. 

 

 

 

Het is eindelijk zo ver. We gaan 

weer Bowlen!! 

 

Vrijdag 23 maart 2018 gaan we 

bowlen bij Pinz in Meppel. 

We beginnen daar om half acht met 

2x koffie of thee. 

Om acht uur gaan we  twee uur 

bowlen. 

Om 22.15 uur gaan we weer naar 

huis. De kosten zijn 10 euro. 

Kom je met de taxi? Reserveer de 

terugweg dan om kwart over tien. 

Voor wie niet met eigen vervoer gaat. 

Je kan meerijden met ons. 

Je moet je daarvoor wel even 

opgeven!!! Je kan daarvoor Alfred 

even bellen. 

We vertrekken om 19.00 uur uit 

Hoogeveen achter de parkeerplaats 

van MEE. Adres: Het Haagje 119, 

7902 LE Hoogeveen. 

Let op!! De parkeerplaats is aan de 

achterkant. 

 

Tekenleraar: “Waarom heb je nog niks 
getekend?” Leerling: “Dat heb ik wel, dit is 
een grazende koe.” Tekenleraar: “Waar is 
het gras dan?” Leerling: “Dat heeft de koe 
opgegeten.” Tekenleraar: “Maar ik zie 
helemaal geen koe!” Leerling: “Denkt u 
soms dat een koe in de wei blijft staan, als 
er helemaal geen gras meer is?” 

 



Gevulde chocolade ei 

Een ei hoort erbij! En al helemaal wanneer de Paasdagen voor de deur staan. Niet alleen bij het 

Paasontbijt, maar ook als toetje doen eieren het goed. Neem nou deze chocolade paaseieren, gevuld met 
Mona Intense Vla Rijke Vanille. Dat is toch een feestje op tafel? 

Bereidingstijd: 5 minuten + 30 minuten wachttijd 

Ingrediënten (voor 4 personen): 

o 1 pak Mona Intense Vla Rijke Vanille 

o 4 chocolade paaseieren 

o Handje kleine chocolade paaseitjes 

Benodigdheden: 

o Stuk bakpapier  

o Bereidingswijze: 
o Snijd de kop van de grote paaseieren eraf met een scherp mes. Smelt deze chocolade kapjes au-

bain-marie. Dat doe je door de chocolade in een kom te doen en deze boven een pan heet water 

te zetten. Wacht tot de chocolade gesmolten is en roer even door. Laat iets afkoelen. Doop dan 

de onderkant van de eieren in de gesmolten chocolade en zet ze op een stuk bakpapier. Laat hard 

worden. In de koelkast gaat dat het snelste. 

o Vul vervolgens de eieren met de Intense Vla. Hak de kleine paaseitjes in stukjes en bestrooi de 

vla ermee. Smullen maar! 

o Tip:  Vul de eieren ook eens met Intense Vla Pure Chocolade en versier met witte 

chocolade eitjes of paashagel! 
 

 

 

 

Verjaardagen: 

 

Maart April: 

Jack   22 Maart 

Bernie   17 April 

 

 

 

Redactie leden:  
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 
 



LET OP!!!   

Alfred Mulderij neemt de taak van Jan Otten over. Voortaan mag je de activiteit doorgeven aan 

hem. 

 

 

Alles op een rijtje voor het 

Bowlen 

Datum: vrijdag 23 maart 2018 

Tijd: 19.30 uur tot 22.30 uur 

Kosten: 10 euro inclusief 2x koffie/thee 

2 uur bowlen met bittergarnituur 

 

Adres:  Pinz Bowling 

Kratonstraat 6a 

7941 HK Meppel 

Tel: 06-24262625 

 

Kun je niet komen, meld je dan af bij: 

Alfred Mulderij 06-18764175 of 

Ineke Kruijshaar 06-12706065 

 

Willen jullie gepast geld meenemen? 

Ik kom naar het bowlen 

Naam--------------------------------------------------- 

Telefoonnummer----------------------------------- 

 

Ik wil meerijden!!! Even opgeven bij Alfred. 

 
Of stuur een mail naar 
aemulderij@hotmail.com  
of dit strookje voor 18 maart 2018 opsturen 
naar: 
Alfred Mulderij, Veenluydenstraat 30,  
7906 HJ Hoogeveen  
 

 

 

Alles op een rijtje voor de  

spelletjesavond 

Datum:  vrijdag 20 april 2018 

Tijd: 20.00 uur tot  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: 

Alfred Mulderij 06-18764175 of 

Ineke Kruijshaar 06-12706065 

 

Willen jullie gepast geld meenemen? 

Ik kom de spelletjesavond 

Naam------------------------------------------------- 

Telefoonnummer----------------------------------- 

 
 
 
 
Of stuur een mail naar 
aemulderij@hotmail.com  
of dit strookje voor 16 april 2018 opsturen 
naar: 
Alfred Mulderij, Veenluydenstraat 30,  
7906 HJ Hoogeveen 
 

 

 

 

mailto:aemulderij@hotmail.com
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