
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer 59 Sept/Okt 2017 

www.vsk-drenthe.nl 

vriendschapkring@gmail.com   

 

 

Aan: 

postzegel 

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

 

 

Het Podium. 

 

15 September  DJ Danny 
Bom en Zanger Henk 

Harders. 

 

20 Oktober Oktoberfest  

trek een mooie outfit 
aan. 

 
 

 
 

 
 

 

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


 

 

                  

 

         

 

       

 

       

 

                    

   

 

 

   
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verslag  27 mei 2017: 

 

Het was een interessant uitje , we kregen eerst 

uitleg in het ooievaarscentrum de Lokkerij over 

het ontstaan van het ooievaarscentrum.                                                                                                                                                      

We kregen nog ooievaarskuikens te zien die uit 

het nest waren gevallen, door mensen gevonden 

waren en naar de Lokkerij waren gebracht.                                                                                                                                                    

Ze kregen dode kuikens te eten.                                                                                                                                               

Ooievaars trekken naar Zuid-Afrika, sommigen 

komen terug en anderen niet.                                                                             

Ton gaf ons een rondleiding en uitleg over het 

terrein.                                                                                                                     

Er was een zwarte ooievaar maar die kon daar 

niet meer weg want de ooievaar had een 

gebroken vleugel en hierdoor kon de ooievaar 

niet meer vliegen. Deze ooievaar kreeg apart 

eten.                                                             

Binnen was een expositie over de ooievaars. 

Daarna zijn we naar de Havikhorst gewandeld 

voor een lunch.                                                                                             

De soep was erg lekker en de broodjes waren 

ook heerlijk. 

Het weer was heerlijk maar wel een beetje  

benauwd. 

Groetjes Ella Dolsma. 

 

Verslag BBQ 24 juni 2017 

 

De laatste bijeenkomst van het seizoen 

2016-2017. Rond 16.00 uur was iedereen 

aanwezig op de BBQ. Eerst even een kopje 

koffie of thee met wat lekkers erbij. Even 

gezellig bij elkaar kletsen. De verrassing 

was een fotospelletje. Er hingen overal in 

de tuin babyfoto’s van de leiding. 

Sommige waren makkelijk, maar er 

waren een paar moeilijke bij… Inmiddels 

de barbecue aangestoken. Voor ieder wat 

wils. Als afsluiting een lekker ijsje na. Wel 

een buitje gehad, maar daar werd de pret 

niet minder van. Al met al een gezellige 

middag/avond. Elkaar een fijne vakantie 

toegewenst.  

 

Groet, Jan en Ada 

 



 

 

  

 

 

Halloween knutselen  

 

Op vrijdag 27 oktober gaan 

we iets maken wat te maken 

heeft met de herfst en 

Halloween. 

Zo kan je een  pompoen 

snijden of iets maken voor 

de vogels voor de winter. 

Dus genoeg ideeën om er 

een leuke avond van te 

maken. 

Geef  je op met wat je graag 

zou willen maken. 

Natuurlijk is er ontvangst 

met koffie en wat lekkers. 

Dus tot de 27 oktober 
 

             Verjaardagen 
 

September        
 
   6 Hilda Luchies. 

  20 Jolandda Kleiman. 

 25  Wander Wassen. 

 

Oktober 

 

8 Greetje Kamstra. 

14 Bert Renting. 

16 Robert Oor. 

Deze foto van Onbekende auteur is 

gelicentieerd onder CC BY-NC-ND 

Midgetgolfen 

 
op zaterdag 23 september gaan we met z`n 

allen midgetgolven. 

We doen dat op de Westerbergen in Echten. 

0m 10 uur beginnen we met en kopje koffie. 

Daarna gaan we even onze kunsten tonen op 

de midgetgolf baan. 

Na deze leuke inspanning krijgen we nog 

een patatje met snack. 

Om 13 uur is alles weer afgelopen en hebben 

we vast een voldaan gevoel! 

Geef je maar gauw op met het strookje 

achterin het krantje. 

De kosten zijn 10.00 euro 

Tot dan!!!!!! 

 

 

 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd 

onder CC BY-ND 

http://www.flickr.com/photos/saz/21874190/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
http://www.alleideen.com/halloween-deko/09/halloween-kurbisgesichter.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/


 

 

Crostini met brie en rode biet 

 

Heerlijke combi van knapperig brood met warme brie en rode biet  

Ingrediënten 

 1 stuk brie a 200 gram 

 1 stokbrood 

 2 rode bieten voorgekookt 

 2 eetlepels gehakte walnoten 

 Snuf tijm 

 Kneep honing 

Bereiding 
Verwarm de oven op 200 graden. Snijd het stokbrood in plakken of stukken. Beleg met een plak brie. Snijd de rode 

bieten in stukken en schep om met een snuf tijm en verdeel op de brie. Hak de walnoten grof en bestrooi de broodjes 

hiermee. Verwarm ze 10 minuutjes in de oven tot de brie begint te smelten. Knijp er nog een beetje honing over en eet ze 

bij voorkeur lauwwarm.  

 

 
 

 
 

 
 

  
 

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 

Er komt een man bij de 

dokter. De man is 
overspannen. "Dokter als ik 

thuis zit komen de muren op 
me af." Dokter: "Ja, Hallo dan 
moet je niet bij mij zijn, maar 
bij je woningbouwvereniging." 

mailto:vriendschapkring@gmail.com


 

 

 

 

  

 

 Alles op een rijtje voor  
 Midgetgolven in Echten 

 
 

Datum : zaterdag 23 september 2017 

 

Tijd  : 10.00 uur tot 13.00 uur 

   

Kosten : 10 euro inclusief: koffie of thee. patat met drankje &                                                              

verrassing 

Adres  Vakantiepark Westerbergen 

   Oshaarseweg 24 

   7932 PX  Echten 

Telefoon 0528-251224 

    

 

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 midgetgolven in Echten 

 

Naam: ………………………………………………….. 

 
Telefoonnummer:……………………………………… 

 

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

dit strookje voor 15 september 2017naar  

Jan Otten, Alteveer 28, 7927 PD Alteveer 
 

 

         Alles op een rijtje voor 
         Knutselen Halloween 

 

 
Datum : vrijdag 27 oktober 2017 

Tijd  : 20.00 tot 23.00 uur 

 

Kosten : 7,50 euro inclusief koffie of thee met iets lekkers 

Adres :  : De Pelikaan 

  Slootstraat 22a 

  7906 CR  Hoogeveen 

 

Telefoon : 0528-265355 

 

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 knutselen Halloween (kiezen uit A of B) 

Keuze A: Pompoen maken 

Keuze B: Iets maken voor de vogels 

Naam:……………………………………………………….. 

 

Telefoonnummer:………………………………………….. 

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

dit strookje voor  17 oktober 2017   

Jan Otten, Alteveer 28, 7927 PD Alteveer 
 

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

