
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  
  
  
  
  
  
  

Nummer  2018 

www.vskdrenthe.nl 

vriendschapkring@gmail.com  

 

    

      

  

postzegel   

Aan: 

Contributie voor het jaar 2018 

  

Beste vrienden van de Vriendschapskring 

Hoogeveen,  

Om de kosten voor de krant “ 

Vriendennieuws” en een deel van de 

onkosten voor de activiteiten te betalen, 

vragen we jullie om de contributie te 

betalen.  

De contributie bedraagt voor 10 

activiteiten € 22.50 per persoon.  

Je kunt op 2 manieren betalen:  

1. Per bank naar rekeningnummer 
NL94 RABO 03290 929 79   
t.n.v Vriendschapskring 

Hoogeveen.  

Zet bij de betaling je naam en 

contributie 2018 

  

2. Contant. Je kunt dit doen bij een 
activiteit.  

  

  

Bedankt voor je medewerking,  

namens de vrijwilligers.  

  

  

Alfred Mulderij 

 

 

 

 

Wil je de foto’s of informatie 

over de VSK , kijk dan op de 

site van VSK-Drenthe.  

 

www.vsk-drenthe.nl   

 

ga dan naar VSK-Hoogeveen 

,rechts boven aan. 

             En klik b.v. op foto’s. 

http://www.vskdrenthe.nl/
mailto:vriendschapkring@gmail.com
http://www.vsk-drenthe.nl/
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Interview Robert Oor door Jan Otten 
Maart 2018 

Robert is geboren in Landsmeer 
(Amsterdam-Noord). Hij woont al jaren in 
Drenthe en dat bevalt hem heel goed. 
 

Waar woon je? 
Zorgboerderij Victory in Linde en hij woont 
er alweer 3,5 jaar met veel plezier. Hij is 
een buitenmens. Geniet van de ruimte om 
dit huis en is gek op de dieren (geit, pony, 
paard en kleine varkentjes), die hier 
aanwezig zijn.  
 
Waar werk je? 
Zorgboerderij Teun’s Hoeve in Balkburg. Hij 
werkt maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van half tien tot ’s middags vier uur. 
Allerlei klussen, zoals de stallen 
schoonmaken, buiten klussen, gras maaien, 
bos maaien. 
 
Wat zijn je hobby’s? 
Muziek luisteren, vooral naar Normaal, 
Bökkers, Mooi Wark en Jannes.  
Binnenkort naar Bevrijdingsfestival in 
Assen, maar ook met de tweeling Nijmeijer 
naar  
Giga-G-festival in Pesse. 
Voetbal: Ajax.  Samen met de tweeling 
Nijmeijer in de trein naar een wedstrijd toe. 
 
Vriendschapskring Hoogeveen? 
Heel wat jaartjes lid. Bowlen is altijd leuk. 
Laatste keer in Meppel ook. Wel even 
zoeken waar het was. Hij zou graag nog 
een keer willen klootschieten of zwemmen 
in Huttenheugte.  
 
 

 
 

 

 

BELANGRIJK NIEUWS!!!!!  

Hallo allemaal.  

Hier een heel belangrijk bericht.  

Zoals jullie allemaal weten zijn er de 
laatste tijd heel erg weinig leden bij 
de activiteiten aanwezig nou is het zo 
als dit zo doorgaat dan kan de VSK 
niet langer blijven bestaan.                
Dit zou erg jammer zijn als dit zo is en 
nou is onze vraag aan jullie als jullie 
mensen in jullie vriendenkrijg of 
omgeving hebben met een beperking 
,zouden jullie die dan AUB  mee willen 
nemen zodat deze ook lid gaan 
worden en wij kunnen blijven bestaan 
alvast bedankt dus geef het door . 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

30 juni Barbeque!!!!
!!!  

Het is weer zover zaterdag 30 juni gaan 
we  bij  

 Jan en Ada BBQ’n  

Het wordt een speciale dag want we  

 nemen  

 ook afscheid van Jan en Ada.  

Na zoveel jaren voor de 
vriendschapskring  

 ingezet te hebben gaan ze nu weer 
wat  

 anders doen.  

Natuurlijk zorgen wij, dat 
ze ons  niet zullen vergeten, door er 
een leuke dag van te   

maken.  

We beginnen om 16.00 uur en stoppen 
om   

20.00 uur  

Deelname aan de BBQ is gratis. Koops 

koffie is de sponsor van  de BBQ. 

Wij zouden graag willen dat er  

 zoveel  mogelijk mensen aanwezig 

zijn.  

Dus kom allen. En geef je 
gauw op  met het strookje of mail ons.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben 25 mei een soort van 

 kermis . We gaan zoveel mogelijk 

dingen neerzetten die bij de 

 kermis ook zijn. 

Het blijft een verrassing wat er allemaal 

komt te staan. 

Er komen geen echte 

 kermisklanten.  

We doen het allemaal zelf. 

Maar daarom niet minder leuk en 

gezellig. 

Er zijn  weer prijzen te winnen. 

Bij mooi weer doen we het ook buiten. 

De kosten zijn 7.50 

Het is bij de Alke in Alteveer en 

 het begint om 20.00 uur tot 

 23.00 uur. 

Je kan je opgeven door te mailen 

 of het strookje in te vullen  

 

 

 

 

 

 

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 in Mei, Juni, Juli en Augustus. 

16-5 Jirina Edelijn 

19-5 Martijn Moes 

20 -5 Harry Bakker 

28-5 Christa Meyboom 

 

1-6 Geert Veldman 

19-6 Sjoerd Groot 

 

26-7 Annet Bennnk 

27-7 Bertinja de Roode 

 

26-8 Christina Heise 

Allemaal een prettige verjaardag. 

 

 



 

 

Alles op een rijtje voor de “Kermis” 

Datum: vrijdag 25 mei 

 

Tijd: 20.00 uur tot 23.00 uur 

Kosten: 7.50 euro 

 inclusief 2x koffie/thee 

Adres: Dorpshuis d`Alke 

Jan Haarstraat 12, 

7927TC Alteveer 

Tel: 0528 361364 

 

Kun je niet komen meld je dan af bij: 

Alfred        061874175 

Ineke        06 12706065 

 

Willen jullie gepast geld meenemen? 

Ik kom naar de “Kermis” 

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

----- 

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

 

 

Of stuur een mail naar Alfred 

aemulderij@hotmail.com 

 

Alles op een rijtje voor de barbecue 

Datum:   zaterdag 30 juni 

 

Tijd: 16.00 uur tot 20.00 

Kosten: 7.50 

Inclusief koffie/thee en het eten. 

Adres: Jan en Ada 

Alteveer  28 

7927 PD Alteveer. 

Tel: 0528 361015 

 

Kun je niet komen meld je dan af bij: 

Alfred tel:  061874175 

Ineke tel: 0612706065 

 

Willen jullie gepast geld meenemen? 

Ik kom naar de barbecue 

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

 

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

 

Of stuur een mail naar Alfred 

aemulderij@hotmail.com 

 

mailto:aemulderij@hotmail.com
mailto:aemulderij@hotmail.com

