
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer 60 Nov/Dec 2017 

www.vsk-drenthe.nl 

vriendschapkring@gmail.com   

 

 

Aan: 

postzegel 

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

 

 
Het Podium. 

 

Vrijdag 17 November 
treedt voor u op Duo 
Sonic. 

Vrijdag 15 December 
treedt voor u op De 
Wethouders. 

 
 
 

 
 
 

We gaan in december lekker 

samen uit eten. Om alvast in 

de kerstsfeer te komen.  

Wees er snel bij, want dit wil 

je zeker niet missen!!! 

 

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


 

 

 

                  

 

         

 

       

 

       

 

                    

   

 

 

   
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Creatieve avond 
 
Vrijdag 27 oktober is Jirina geïnterviewd 
door Geertje. 
 
Waar zijn we?  
We zijn in de Pelikaan waar we om 20.00 uur 
begonnen met koffie/thee met een plakje 
Indische cake. Na de koffie zijn we gaan 
knutselen.  
 
Wat ben je aan het maken? 
Een vogelhuisje, ik vind dit leuk en wel 
mooi. 
 
Hoe vind je de VSK?  
Meestal wel leuk en interessant, ik kies wat 
ik leuk vind, en anders sla ik een keer over. 
 
Wat zou je nog een keer bij VSK willen 
doen? 
Daar ga ik nog even over nadenken. 
 
Wat zijn je hobby's? 
Ik rij paard, daar zou ik wel eens iets over 
willen vertellen. Vind het niet eng en lastig 
om voor een groep te spreken. 
En speel k-board, wil ik ook wel eens bij 
VSK doen. 

 

 

Midgetgolf Westerbergen 
 

Op zaterdag 23 september hebben we weer 

gezellig gemidgetgolft bij Vakantiepark “De 

Westerbergen”. We begonnen uiteraard 

met een bakje koffie of thee. Daarna werd 

de morgen geopend door Harro. Er was 

weer een gezellige grote groep gekomen. 

We waren ongeveer met 22 tot 25 

personen. Er was ook 1 nieuw gezicht 

aanwezig. Dit was een dame die in dat 

weekend bij Steven en Ella logeerde. 

 

Nadat iedereen de koffie of thee op had, 

werden de groepjes ingedeeld en kon men 

beginnen met midgetgolven. We hadden er 

lekker weer bij. De midgetgolfbanen waren 

vernieuwd. Waardoor sommige banen ook 

nieuw waren. Dat was natuurlijk weer een 

uitdaging om dit in 1 slag te doen (hole in 

one zeg maar), maar dat viel nog lang niet 

mee. Nadat iedereen klaar was met alle 18 

banen, konden we gezellig op het terras 

gaan zitten. Op het terras konden we 

genieten van een bord patat met een snack 

en wat drinken. Als afsluiter kon men nog 

een ijsje nuttigen als men dat wilde. 

 

Steven heeft de middag afgesloten en 

wenste iedereen een goeie reis toe,  

Het was weer een geslaagde 

morgen/middag.  

 

 

Harro Zwier 

 



 

 

  

 

WOENSDAG 13 december  
gaan we weer gezellig met elkaar 

eten. 

Dit keer gaan we naar Hotel 

Hoogeveen.(dat helemaal 

vernieuwd is)  

We hebben het even voor jullie 

uitgetest! Het was heerlijk. 

We hebben een 3 gangen menu en 

2 consumpties en dat alles  

voor 10 euro! Het begint om 

18:30 uur tot ongeveer 21:00 uur.

 

Wees er snel bij door je op 

te geven met het strookje 

uit deze krant 

             Verjaardagen 
 
September        
 
   6 Hilda Luchies. 

  20 Jolandda Kleiman. 

 25  Wander Wassen. 

 

Oktober 

 

8 Greetje Kamstra. 

14 Bert Renting. 

16 Robert Oor. 

 

 
 

Vrijdag 24 november komt de 

Dierenambulance Hoogeveen 

bij ons. Zij gaan ons alles vertellen 

wat zij allemaal doen. Dat wordt 

vast een interessante avond!!!! 

Leuk om dat ook eens te horen! 
Het is van 20:00 tot 23:00 uur. 

De avond inclusief koffie/thee 

is 5 euro. Geef je dus snel op 

met het strookje in deze krant. 

 
 

Verjaardagen 

 

 November 

 

06 Annemieke Boekhoven-Vos 

06 Steven Dolsma 

17 Jan Huizing 

29 Harro Zwier 

 

December  

 

02 Alie Veldman 

08 Sijbrand Douma 

12 Lindy Kreuze 



 

 

 Andijvie-paprikastamppot met worst 
 

 
 
* 4 braadworsten 
* 1 el vloeibare margarine 
* 1 rode paprika 
* 1 zakje gebonden jus naturel 
 (zakje 29 g) 
* 1 dl melk 
* 400 g andijvie (zak 400 g) 
 
 
 
 
 

 
Wel de braadworsten in heet 
water. Schil de aardappels, 
snijd ze in stukken en kook 20 
min. Verhit in een koekenpan 
de margarine en bak de 
braadworsten bruin. Giet een 
scheutje water bij de 
braadworsten, doe een deksel 
op een pan en braad de worst 
in 20 min. gaar. Snijd de 
paprika in reepjes. Verhit in 
een pan de margarine en bak 
de paprika 2 min. Bereid de 
jus volgens de aanwijzingen 
op de verpakking. Verwarm 
de melk in 4 sec. in de 
magnetron op 900 watt. Giet 
de aardappelen af, stamp ze 
fijn en meng dit met de 
andijvie en paprika. Breng 
met melk, zout en margarine 
op smaak. Serveer met worst 
en jus. 

 

  
 

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 

Een wandelaar belt aan bij een 
boerderij en vraagt;`ik kom uit de 
stad en heb enorme trek in een glas 

verse koemelk. Kan ik dat hier 
krijgen?` De boerin;`Geen probleem.` 

Ze spoedt zich naar de stal en komt 
even later terug met een grote kom 
dampende koemelk. Terwijl de 

wandelaar die gulzig leeg drinkt, 
begint de waakhond kwaadaardig te 

grommen. `Wat heeft dat dier? vraagt 
de wandelaar nerveus. Boerin; hij 
vindt het nooit leuk dat een vreemde 

uit zijn bak drinkt. 

 
Bericht: ziekte Bert 
 
Zoals sommigen van jullie weten of gehoord hebben is Bert erg ziek. Hij is 
geopereerd. Inmiddels is hij weer thuis. We wensen hem heel veel 
sterkte/beterschap. En uiteraard ook heel veel sterkte voor Diedy. Degene die 
een kaartje wil sturen, zie onderstaand adres. Liever geen bezoek. 
 
Bert Renting 
Hollandscheveldse opgaande 79 
7913 BV  Hollandscheveld 

mailto:vriendschapkring@gmail.com


 

 

 

 

  

 

Alles op een rijtje voor 

de dierenambulance 
  

Datum : vrijdag 24 november 2017 

Tijd  : 20:00 uur tot 23:00 uur 

Kosten : 5.00 euro  

    inclusief koffie of thee 
Adres  : De Pelikaan 

    Sloodstraat 22a 

    7906 CR  Hoogeveen 

Telefoon : Jan of Ineke 

 

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 avond van de dierenambulance. 
 

Naam: ………………………………………………….. 

 

Telefoonnummer:……………………………………… 

 

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

dit strookje voor 20 november  2017 naar  

Jan Otten, Alteveer 28, 7927 PD Alteveer 
 

 

Alles op een rijtje voor 

etentje Hotel Hoogeveen 
          
 

Datum : WOENSDAG 13 december 2017 

Tijd  : 18:30 uur tot ongeveer 21:00 uur 

Kosten : 10.00 euro 

Adres   : Hotel Hoogeveen 

    Mathijsenstraat 1 

    7909 AP Hoogeveen 

Telefoon : 0528-263303 

 

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 het etentje. 
 

Naam:……………………………………………………….. 

 

Telefoonnummer:………………………………………….. 

 

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

dit strookje voor 6 december 2017   

Jan Otten, Alteveer 28, 7927 PD Alteveer 
 

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

