
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer 58 Mei/Juni2017 

www.vsk-drenthe.nl 

vriendschapkring@gmail.com   

 

 

Aan: 

postzegel 

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

 

 

 

18 mei 2017 

Giga G Festival 
feesttent in Pesse. 

 
Voor meer info zie de 
site van 
www.gigagfestival.nl  
 

http://www.vsk-drenthe.nl/
mailto:vriendschapkring@gmail.com
http://www.gigagfestival.nl/


 

                

  

 

         

 

       

 

       

 

                    

 

  

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelletjesavond 24 maart 2017: 

 

De spelletjesavond was een leuke geslaagde 

avond en , wat mij betreft, zeker voor herhaling 

vatbaar. 

Het was een avond waarbij we allemaal winnaars 

waren  wat voor spel we ook speelden.                                                                                                                                  

De volgende spelletjes werden er gedaan zoals 

yatzee, jacht, sjoelen, wie is het en darten. 

De opkomst was goed en tussendoor kregen we 

lekkere stukjes frikandel.  

Er was ook iemand die kwam kijken voor de 

eerste keer genaamd Fabian ik hoop dat hij het 

gezellig vond en nog eens weer komt.  

 

Bart Koops. 

 

 

Verslag van 28-04-2017 

De activiteit was in Wijster bij het 
oefencentrum van de brandweer. 

Eerst mochten we vragen stellen over de 
brandweer. Toen mochten we in 
brandweerwagens met sirene meerijden 
over de weg met Freddy en Herman.  

Het vuur dat werd aangestoken in de 
container was erg interessant. Het vuur ging 
in de container vlak langs de hoofden van de 
brandweermannen. Hun gezicht werd er 
rood van. 

We hebben verder een rondleiding over het 
terrein gehad. Ook hebben we het dak van 
een auto eraf geknipt. Ik heb dat wel eens 
eerder meegemaakt, toen was het materiaal 
wat hiervoor gebruikt werd wel 50 of 60 kilo 
en moest het met twee mensen geknipt 
worden. Nu was het materiaal veel lichter 
en kon het wel alleen. Je moest wel 
uitkijken met het knippen anders kon je 
tussen de schaar en de auto komen. Het 
was bijzonder hoe makkelijk de ruiten van 
de auto kapot gingen, met een dun ding.   

Aan het eind gingen we met brandende 
gasflessen op de achtergrond op een 
groepsfoto. 

Het was erg interessant en leuk om te zien 
wat er allemaal bij brandweerman zijn komt 
kijken. Het was erg leerzaam. Super.  

Groeten Bernie Okken 

 



  
Zaterdag 27 mei 2017: 

Zaterdagmorgen 27 mei zijn wij welkom om   
10 .00 uur bij Het Ooievaarsbuitenstation De 

Lokkerij waar we worden ontvangen met koffie 

met wat lekkers.  

We bekijken de statige zwart-witte vogel met 

zijn lange, vuurrode snavel van dichtbij. Leren 

van alles over zijn gedrag en leefwijze. We 

maken mee hoe de vogels op de grote nesten 

staan en hun jongen verzorgen. We zien hoe ze 

hoog in de lucht zweven op de opstijgende 

warme lucht, de thermiek. En horen het luide 

geklepper waaraan de vogels elkaar herkennen 

en waarmee ze hun territorium afbakenen. 

Tegen 12.00 uur gaan we nog ergens met elkaar 

lunchen maar waar dat is blijft nog even een 

verrassing. 

Voor diegene die met elkaar richting de 

Lokkerij willen vertrekken we om 9.30 

achter Stichting Mee aan het Haagje 119 in 

Hoogeveen. Tegen 14.00 uur zijn we daar 

weer terug. 

Ga je met eigen vervoer laat het dan bij de 

opgave even weten, het adres van de Lokkerij is 

Schiphorsterweg 28 in de Schiphorst,  

De kosten voor deze activiteit   is 5,00 euro. 

 

Zaterdag 24 juni is het weer 

zover!!!!!  

BBQ time  

 

Schrijf het vast op!!!!  

Zaterdag 24 juni gaan 

we weer heerlijk BBQ.  
Jan en Ada hebben ons weer 

uitgenodigd bij hun thuis.  

We beginnen om 16.00 uur met 

een kopje koffie of thee, waarna 

we naar de bossen gaan voor een 

speurtocht.                                                      

Daarna gaan we BBQ met 

verschillende soorten vlees met 

sausjes, salades en stokbrood.  

Ook zijn er verschillende soorten 

drankjes verkrijgbaar.  

Er zijn geen kosten verbonden 

aan deze avond.  

Om 20.00 uur is het afgelopen.  

 

Dit was dan alweer de laatste 

activiteit van dit seizoen.  

We hopen op heeeeeeeeeeeel 

mooi weer.  

Schrijf het vast in je agenda, 

zodat je het niet vergeet. 
 

 

             Verjaardagen 

Mei 
2 Renee Vermeulen 
16 Jirina Edelijn  
19 Martijn Moes 
22 Harry Bakker 
28 Christa Meijboom 

Juni  

1 Geert Veldman 
1 Marloes Smit 
19 Sjoerd Groot 
21 Alexander de Rooy 
Juli 
10 Martijn van Dalen 
23 Rudie Wagenaar 

26 Annet Bennink 
27 Bertinja de Roode 
Augustus 
26 Christin Heise 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Voor alle foto’s van de activiteiten VSK  en andere informatie over  

         de VSK kijk op de site : www.vsk-drenthe.nl  en dan  

         Hoogeveen aanklikken. 
 

Redactie leden: 
Berend-jan Nijmeijer 

Peter Nijmeijer 

 

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 

 

Ik ben Steven Dolsma  

 

Ik ben lid van een gospelgroep , genaamd Onze 

Opdracht, die op de woensdag avond een oefenavond 

heeft en daar doe ik het klaar zetten van de koffie en 

thee.                                                                                                                                        

Bij de winterdag doe ik ook de kachel morgens al aan 

om daar ’s avonds  lekker warm  te zingen over Gods 

woord.                                                                                                                                                                       

Verder zorg ik er voor dat ik tenminste een nummer in 

mijn map heb van elk lied  dat wij zingen.      

Als er dan een vraag  is van  een van de koorleden 

“heb je dat nummer ook “dan moet ik eerst nog even 

kijken of ik dat nummer ook heb en anders leen ik 

even dat nummer om vervolgens er een copy van te 

maken  en dan krijgen ze het weer terug. 

Ik zorg er ook voor dat de kast waar onze spullen 

instaan  netjes is .                                                                        

Verder ben ik bij elk optreden aanwezig en help  ik 

met de kar in pakken voor dat wij naar een                      

optreden gaan. 

Op de locatie  help  ik met klaarzetten van de 

microfoonstandaards, zet de microfoons er op en sluit 

de kabels aan.  Hieraan komt  weer een dikkere kabel 

en dat is een Multi kabel en die wordt weer aan -

gesloten op  de mengtafel. 

Onze Opdracht verzorgt  gewone optredens , in 

kerken, en dienst vullende programma`s .   

Momenteel hebben wij elke maand een optreden , 

behalve in de zomer vakantie want dan hebben wij 

vakantie.                                                                                                                                                                                

Dit werk bij de gospelgroep doe ik ook al weer 25 jaar 

en het bevalt mij erg goed .                                                           

Ik heb er veel plezier van en het is ook een 

ontspanning  om daar te zijn. 

Het is een hechte groep met elkaar. De dirigent komt 

uit Veendam . Op zo’n avond zijn we met zo’n dertig 

mannen  en vrouwen.  

Als jullie hier meer van willen zien kijk voor info op 

de webpagina van de groep en dat is 

onzeopdracht.webklik.nl  daar staat alles op, wie wij 

zijn en waar onze optredens zijn.                                                       
Wij komen ook nog in Hoogeveen in paar kerken met 

een dienst vullend programma en we werken mee aan 

de kerstnachtdienst in de Goede Herderkerk in 

Hoogeveen . 

 

http://www.vsk-drenthe.nl/
mailto:vriendschapkring@gmail.com


 

 

  

 

 Alles op een rijtje voor  

  

 

Ik kom gezellig  naar  De Lokkerij 

 
 

Datum : Zaterdag 27 Mei 2017  

Tijd  : 10.00 uur tot 13.30 uur 

Kosten : 5,00 euro inclusief: koffie of thee. 

Adres  : de Lokkerij ,  Schiphorsterweg 28 

                        De Schiphorst (De Wijk  bij Meppel ) 

Telefoon : 0522- 442291 

 

Kun je niet komen, meld je dan af bij: 

 

Jan Otten 0528-361015 / 06-25561801 

Ineke Kruijshaar 0528-331140/ 06-12706065 

 

Willen jullie gepast geld meenemen?  

 

Ik kom naar de Lokkerij 

 
 

Naam: ………………………………………………….. 

 
Telefoonnummer:……………………………………… 

Ga je met eigen vervoer laat het dan bij de opgave even 

weten, 

 

Stuur een E-mail naar janotten28@gmail.com of  

dit strookje voor 17 mei 2017naar  

Jan Otten, Alteveer 28, 7927 PD Alteveer 
 

 

         Alles op een rijtje voor 

  

 

        Ik kom gezellig naar de BBQ  

 

Datum  Zaterdag 24 juni 2017 

Tijd  : 16.00 tot 20.00 uur 

 

Kosten : Gratis  inclusief koffie of thee 

Adres :  : Alteveer 28, 7927 PD Alteveer 

 

Telefoon : 0528- 361015/ 06-25561801 

 

Kun je niet komen, meld je dan af bij: 

 

Jan Otten -0528-361015 / 06-25561801 

Ineke Kruijshaar 0528-331140/ 06-12706065 

 

 

 

Ik kom naar de BBQ 

 

 

Naam:……………………………………………………….. 

 
Telefoonnummer:………………………………………….. 

 

 

 

Stuur een E-mail naar janotten28@gmail.com of  

dit strookje voor  10 Juni 2017   

Jan Otten, Alteveer 28, 7927 PD Alteveer 
 

mailto:janotten@gmail.com
mailto:janotten28@gmail.com

