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Schildersbedrijf
Jaap Driezen

Bergsteinlaan 1
8334 MH Tuk
telefoon:  0521 51 7957
fax: 0521 52 4017
mobiel:  06 531 59255

altijd sportief
geschilderd
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SV GIETHOORN SE  - opgericht 15 juni 1930

inhoud
03COLOFON

colofon
Clubkleuren:  rood-wit
Aangesloten bij: KNVB, KNGU, NEVOBO & KNLTB
 
ACCOMMODATIE:
 
Sportpark Giethoorn 
Kerkweg 36b | Voetbal & Tennis |  
telefoon 0521 361828
 
Kulturhus “De Eendracht” 
Eendrachtsplein 1 | Gymnastiek & Volleybal |  
telefoon 0521 360063 
 
Dorpshuis “De Wanne” 
Dorpshuistraat 2 | Wanneperveen | Gymnastiek | 
telefoon 0522 281051  
OVERIGE GEGEVENS:
Bank:  NL38 RABO 0322 0040 63
Postadres: Postbus 2204 | 8355 ZJ | Giethoorn
Website: www.svgiethoornse.nl
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VAN DE VOORZITTER

1 1SPONSORCOMMISSIE

13AFDELING VOETBAL

25 

AFDELING VOLLEYBAL

33
4 5

AFDELING TENNIS

GESCHUD
De Sportkroniek wordt in Giethoorn en Wanneperveen huis-aan-huis 
verspreid.  We hopen  dat ook de (nog) niet-leden veel leesplezier 
beleven aan ons clubblad.

19 

AFDELING GYMNASTIEK
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IN MEMORIAM
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BESTUUR

DAGELIJKS BESTUUR
Jan Mol | Voorzitter omni | 0522 282404
Stefanie van Breukelen | secretaris | 06 290 22 388
Gea Smit | penningmeester | 0521 361340

VOETBAL
voetbal@svgiethoornse.nl  
Chris Doup 
Aron Stroop | 0629562669 
Ronald de Boer | 0623327265
Bas Smit | 0521850624

VOLLEYBAL
volleybal@svgiethoornse.nl  
Jacco Maat 
Judith Wienbelt | 0521361018 
Eelkje de Boer 
Eduard Klaver
Hilma Drogt | 0640054205

GYMNASTIEK
gymnastiek@svgiethoornse.nl  
Heita Bakker | 0521371271 
Martine v.d. Heide | 0521360969 
Ina v/d Heuvel | 0521361732
Corien van der Belt | 0612168404
Monica Rumpf | 0522 282980

TENNIS
tennis@svgiethoornse.nl  
Jantien Meyer | 0637237067 
John Meppelink | 0521361206 
Sylvia Gerards Thesingh | 362786 
Pietrix Spijkstra | 0616526711 
Ilja Koppers | 0657590578 
Steven Bunt | 0643905646

SPONSORCOMMISSIE  | sponsorcommisie@svgiethoornse.nl  
REDACTIECOMMISIE | sportkroniek@svgiethoornse.nl 
DRUKWERK & ONTWERP | Reclamebedrijf Giethoorn

Inleverdatum stukken volgende sportkroniek: 1 mei 2017

Bestuur
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KOFFIE MET GEBAK

LUNCH 

À LA CARTE RESTAURANT

TERRAS

RONDVAARTEN/BOOTVERHUUR

Hotel Brasserie De Pergola
Ds.T.O.Hylkemaweg 6-7, 
8355 CD Giethoorn
tel: 0521-361321
www.depergola.nl info@depergola.nl

VRIJ. ONBEPERKT SPARERIBS

ZA.  ALL-YOU-CAN-TASTE
 maak uw eigen proeverij

   TAFELBUFFET 
 voor kleine groepen

    BRASSERIE

KOFFIE MET GEBAK

LUNCH 

À LA CARTE RESTAURANT

TERRAS

RONDVAARTEN/BOOTVERHUUR

Hotel Brasserie De Pergola
Ds.T.O.Hylkemaweg 6-7, 
8355 CD Giethoorn
tel: 0521-361321
www.depergola.nl info@depergola.nl

VRIJ. ONBEPERKT SPARERIBS

ZA.  ALL-YOU-CAN-TASTE
 maak uw eigen proeverij

   TAFELBUFFET 
 voor kleine groepen

    BRASSERIE

KOFFIE MET GEBAK

LUNCH 

À LA CARTE RESTAURANT

TERRAS

RONDVAARTEN/BOOTVERHUUR

Hotel Brasserie De Pergola
Ds.T.O.Hylkemaweg 6-7, 
8355 CD Giethoorn
tel: 0521-361321
www.depergola.nl info@depergola.nl

VRIJ. ONBEPERKT SPARERIBS

ZA.  ALL-YOU-CAN-TASTE
 maak uw eigen proeverij

   TAFELBUFFET 
 voor kleine groepen

    BRASSERIE

Openingstijden
dinsdag  9.00 - 18.00 uur
woensdag  9.00 - 21.00 uur
donderdag  9.00 - 18.00 uur
vrijdag:  9.00 - 18.00 uur
zaterdag  9.00 - 13.00 uur

Beulakerweg 129b - 8355 AE Giethoorn
Telefoon 0521 36 24 58

mob.

mob.
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VAN DE VOORZITTERUIT DE BESTUURSKAMER
NORMEN EN WAARDEN IN SPORT EN MAATSCHAPPIJ

Seksueel misbruik
Eind vorig jaar maakte de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF bekend dat zij wil onderzoeken 
op welke schaal de afgelopen 30 jaar seksueel misbruik in de sportwereld is voorgekomen. 
Aanleiding voor dit onderzoek zijn onthullingen in Engeland die ertoe hebben geleid dat 
429 voetballers zich hebben gemeld met verhalen over misbruik door jeugdtrainers, 
elftalbegeleiders of andere betrokkenen. Niet alleen de voetbalwereld heeft te maken met 
seksuele intimidatie en misbruik, ook andere takken van sport worden met deze problematiek 
geconfronteerd. En telkens weer nieuwe onthullingen en bekentenissen, zoals recentelijk 
nog in de wielerwereld. Eén van de maatregelen om de kans op seksuele intimidatie binnen 
verenigingen te verkleinen, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het bestuur 
van svGIETHOORNse vraagt al een aantal jaren voor al onze trainers, coaches, begeleiders en 
verzorgers, kortom iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen 
met een verstandelijke beperking of andere kwetsbare groepen, \een bewijs van goed gedrag. 
Door het aanvragen van zo’n VOG  kom je meer te weten over iemands verleden en kun je 
voorkomen dat iemand die bijvoorbeeld voor ontucht is veroordeeld, als jeugdtrainer wordt 
aangesteld. Een VOG kan ongewenst gedrag niet voorkomen, maar het is erg belangrijk dat 
consequent en systematisch gebruik wordt gemaakt van de geboden mogelijkheid tot het 
aanvragen van een dergelijke verklaring.

Ongewenst gedrag
Discriminatie, agressie, geweld, intimidatie, pesten en treiteren zijn vormen van ongewenst 
gedrag. Van ongewenst gedrag kan zowel sprake zijn bij direct contact als bij contact via 
internet, e-mail, sms en andere communicatiemiddelen. Bepalend is hierbij hoe het gedrag 
wordt ervaren, niet hoe het is bedoeld. Discriminatie is elke vorm van onderscheid of voorkeur, 
die tot gevolg heeft dat mensen niet op eenzelfde wijze worden behandeld. Iedereen kent 
in zijn omgeving wel voorbeelden. Maar - zoals zo vaak - als het een ander overkomt lijkt 
het minder erg. Als anderen echter worden uitgesloten dan wordt een grens overschreden. 
Agressie en geweld kan zijn verbaal: schelden, schreeuwen, treiteren en beledigen, maar ook 
fysiek, zoals schoppen, slaan, spugen, bijten, vastgrijpen en klemzetten. Het is niet alleen 
aan de scheidsrechter om tegen dit gedrag op te treden. Pesten en treiteren komt voor in de 
vorm van sociaal isoleren, bespotten, roddelen, geruchten verspreiden of zelfs het uiten van 
dreigementen.Al met al geen opgewekt verhaal in een context van verharding van standpunten 
en het toenemen van de onverdraagzaamheid in de samenleving. Door het benoemen van de 
problematiek hoop ik een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de goede sfeer binnen 
de vereniging. Een sfeer waarbij iedere sporter en vrijwilliger onbekommerd moet kunnen 
functioneren!

Jan Mol, voorzitter.



IN MEMORIAMUIT DE BESTUURSKAMER

Tel.: 06-31945439
Kerkweg 37 Giethoorn

www.huismansdakwerken.nl

Lekkers en Zo Giethoorn is de 
Nostalgische Winkel 

voor Oma’s Snoepgoed, 
Cadeau en Zeep. 

Bij ons vind u betaalbare en 
unieke cadeautjes. 

Binnenpad 22
8355 BR Giethoorn

www.heerlijckezeep.nl

Ook te volgen via 
Facebook Lekkers en Zo 

Giethoorn

 Aardappelteelt & 
  –verwerking

Pluimvee

Bio-energie

Mestverwerking

www.agrogiethoornenergie.nl 

Praktijk voor
- Dorn Therapie
- Breuss Massage
- Sportmassage
- Medical Taping
- Blessurepreventie

Jonenweg 1f   | 8355 CL | GIETHOORN
06 253 25 557 | astrid@astriddeleeuw.nl

www.astriddeleeuw.nl
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IN MEMORIAMIN MEMORIAMUIT DE BESTUURSKAMER
IN  MEMORIAM  ROELOF  PIT

Op 2 november vorig jaar is op 78-jarige leeftijd ons erelid Roelof Pit overleden. Al op 
jeugdige leeftijd meldde Roelof zich als lid bij de toenmalige Sport Vereniging Giethoorn. Eerst 
gymnastiek maar later ging hij ook voetballen. Het 1e elftal heeft hij niet gehaald, Roelof had 
andere kwaliteiten. In 1969 trad hij toe tot het bestuur van SVG en vervulde daar diverse 
functies: secretaris, vicevoorzitter en voorzitter. Roelof was beschikbaar voor alles wat op zijn 
pad kwam.

Zo is hij ook meer dan 30 jaar consul geweest. Zondagmorgen het veld keuren en als er al eens 
redenen waren om liever niet te voetballen (de spelers hadden het de avond er voor nogal laat 
gemaakt) dan was Roelof niet te vermurwen. Het veld is goed en dus wordt er gespeeld! Toen 
in 1975 gestart werd met volleybal ging hij spelen bij de recreanten en ook als tennisser is hij 
actief geweest. Niet alleen als speler maar ook als scheidsrechter bij toernooien. Samen met 
z’n vrouw verzorgde hij de grime bij de afdeling Toneel.

In 1983 stopte Roelof als bestuurslid, hij oordeelde dat het tijd was voor andere hobby’s. 
Wel bleef hij nauw betrokken bij alle activiteiten van onze vereniging. Als dank voor z’n vele 
werkzaamheden is hij door de algemene ledenvergadering van de sportvereniging destijds 
benoemd tot erelid. De KNVB onderscheidde hem met de Bondswaarderingsspeld in goud.

Roelof werd vervolgens actief bij de ouderenvereniging in de Buuze Polle, hij zette het biljarten 
op poten, zelfs biljarten voor dames en organiseerde kaartavonden. Daarnaast vond hij nog 
tijd om als vrijwilliger ’t Olde Maat Uus te dienen. 

Tot het einde van zijn leven heeft Roelof zich ingezet voor de Gieterse gemeenschap. Onze 
vereniging, maar zij niet alleen, is hem heel veel dank verschuldigd!
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SPONSORCOMMISSIESPONSORCOMMISSIE

WELKOM D’OLDE SMITSE
 
Hotel restaurant cafetaria  d’Olde Smitse  is 
tenuesponsor van het pupillenteam F2.
Mariska en Dirk Jan Bons de nieuwe 
eigenaren van d’Olde Smitse ondersteunen 
hiermee onze vereniging.
 

NIEUWE BORDEN IN HET KULTURHUS EN LANGS HET VOETBALVELD

In het kulturhus is het nieuwe bord van de Witte Hoeve en Fanfare geplaatst. Langs 
het voetbalveld hangt nu het bord van Smit Giethoorn Zuiderpad. 

Bordsponsor worden?
 
Er zijn nog mogelijkheden voor het plaatsen van een bord langs de velden en in het Kulturhus 
!! Vanaf slechts € 125,00 kunt u al een bord laten plaatsen en steunt ook u onze vereniging.
Neem contact op via sponsorcommissie@svgiethoornse.nl



VOETBAL
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Restaurant de Rietstulp
ook ùw sfeervolle locatie voor o.a.:

à la carte dineren

plate service

menu’s

buffetten (warm/koud)

combi-arrangementen

high-tea

brunch

koffietafels

rondvaarten

bootverhuur

catering

elektrische TukTuk

Tevens sfeervol vakantiehuis in Giethoorn 
voor groepen tot max. 20 personen

www.vakantiehuis-giethoorn.nl

Ds.T.O. Hylkemaweg 15 • Giethoorn

tel. 0521 36 18 33
info@rietstulp.nl 
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VOETBALVOETBAL

KEVIN VOS WINT SVGIETHOORNSE FIFA-TOERNOOI 2016

In een spannende finale wist Kevin Vos na verlenging  Milan Ems te verslaan met 4-3. 
Tweevoudig winnaar Koop Bijl moest in de halve finale met maar liefst 5-1 zijn meerdere 
erkennen in Kevin. Auke Take werd uiteindelijk derde. De organisatie wil iedereen bedanken 
voor de massale deelname en speciale dank is er voor de vrijwilligers achter de bar: Harm 
Kroon, Dirk Raggers en John Meester!



VOETBAL
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Café/restaurant DE OTTERSKOOI
Dwarsgracht 54 - 8355 CW Giethoorn - Tel: 0521 361474  | fax: 0521-361715 

www.otterskooi.nl | info@otterskooi.nl

CAFE/RESTAURANT DE ‘OTTERSKOOI’
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VOETBALVOETBAL

SVGIETHOORNSE KERST – VOETBAL - QUIZ

Een sfeerimpressie van weer een erg leuk en geslaagde kerst-voetbal-quiz 2016! 

Dank gaat uit naar: Sten van der Vegt (vragen en jurylid), begeleiders/ouders van de 
deelnemende teams en mede patat-bakker Chris Doup!



VOETBAL
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U bent van harte welkom in onze winkel vol bloemen, planten 
en decoraties voor binnen en buiten. 

 

KDV  BSO  24/7

Betaalbaar en flexibel
kinderopvang alle uren van
de dag voor elk kind van
0 tot 12 jaar.

Binnenpad 25
8355 BP Giethoorn
tel. 0521 361108
b.g.g. 06-38514764

www.kinderopvang-marlot.nl
info@kinderopvang-marlot.nl
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VOETBALVOETBAL

 
  

programma
WAAR:  SPORTVELDEN SPORTVERENIGING GIETHOORN
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KONINGS

Programma  
Met onder andere :

- Rommelmarkt 
- Ponyrijden voor kinderen 

- Rad van Fortuin met vele mooie prijzen

- Meerdere springkussens 
- Live muziek van de Livetime Band 
    na groot succes vorig jaar ook dit jaar van 15:00 - 19:00 uur

- Heerlijke Hapjes.  
     ( o.a. een gril/bakplaat voor heerlijke hamburgers), 
     diverse snacks en patat en drankjes.

   

2017
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FIETSVERHUUR

Bediend tankstation voor weg
en waterverkeer.

Benzine, diesel, mengsmering, petroleum, 
Camping- en Shell gasflessen, 

drogisterij rookartikelen,
foto en film, viseobanden, kranten enz...

FA Prinsen - Beulakerweg 137
Giethoorn - tel. 0521-361261

K.J. Otter 

www.otter-elektro.nl
Bartus Warnersweg 7 - 8355 CZ - Giethoorn

elektro service

Installatie
werkzaamheden

Verkoop & reparatie

van audio, tv en video
Installatie 

werkzaamheden

Verkoop & Installatie 

van zonnepanelen
Alles voor wassen, 

drogen en koelen

telefoon 0521 36 2048 - Mobiel 06 5192 1718 

Lekker  D ineren

Lekker Lunchen

Lekker Lounchen

Gewoon Lekker Gezel l ig

D s  T. O .  H y l ke m a we g  4 3       
8 3 5 5  C E  G i e t h o o r n      
Te l e fo o n  0 5 2 1  3 6  1 6 74      
w w w. a c h te r h u u s . n l       

i n fo @a c h te r h u u s . n l  

Ds. T.O. Hylkemaweg 8
8355CD   Giethoorn

        0521 36 1343
info@zeilmakerijboer.nl

D e k z e i l e n  |  B o o t k a p p e n  |  R e p a r a t i e s 
V e r a n d a z e i l e n  |  K u s s e n s  |  H o e z e n 
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GYMNASTIEKGYMNASTIEK

DIPLOMA ‘YOUR TURN’ VOOR EMILY EN FAMKE

Emily van Dalen en Famke Huisman kregen 
tijdens de gymles in Wanneperveen bezoek 
in de les. Ze waren totaal verrast.  Ze 
kregen slingers om de nek en ze begrepen 
er eerst helemaal niets van. De beiden 
meiden kregen hun Your Turn-diploma 
uitgereikt door Suzanne Ringsma. Ze zijn nu 
officieel assistent van de gymleiding!

In maart 2016 zijn ze begonnen aan 
deze opleiding. Wekelijks waren ze in 
Wanneperveen aanwezig bij de gymlessen en 
voerden hier hun opdrachten uit. 

Op de vraag wat ze het leukste vond van de 
opleiding, antwoorde Emily glunderend: “Alles!” 
En de trotse Famke antwoorde op de vraag hoe 
lang ze hiermee bezig blijft: “Zo lang als dat kan!” 
Ze werden goed verwend door de kinderen met 
tekeningen en lekkers.

SPONSORLOOP

Onze sponsorloop is een groot succes geworden. De kinderen hebben in Wanneperveen en 
Giethoorn is een mooi bedrag bij elkaar gelopen. 
Yara Scholtens werd verrast met een klein cadeautje, want zij had het meeste sponsorgeld 
opgehaald: €92,00! Yara, goed gedaan! 

Emily van Dalen en Famke 
Huisman  werden verrast tijdens de les.



GYMNASTIEK
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MULDER
WATERSPORT

Beulakerweg 94, Giethoorn
0521-361 500

Dealer van:
• Mercury en Yamaha buitenboordmotoren

• Combi Motorguide elektromotoren
• Topcraft vis-, toer- en consoleboten

• Oudhuijzer sloepen

Tevens:
• Ruime keuze in gebruikte

buitenboordmotoren en boten
• Eigen werkplaats en magazijn

• (winter) stalling

Naamloos-4   1 27-10-14   13:30

16

 

Beulakerweg 129 | 8355 AE | Giethoorn 
T: 06 54 27 11 49 | www.boermultidiensten.nl

KAPSALON
JENNEKE SMID

Dames- & Herenkapsalon

Aan de markt in Steenwijk.

Openingstijden
dinsdag  9.00  - 17.00 uur
woensdag      9.00  - 17.00 uur
donderdag     9.00  - 20.30 uur 
vrijdag            9.00  - 17.00 uur
zaterdag      9.00  - 14.00 uur  
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GYMNASTIEKGYMNASTIEK

PIETEN IN DE GYMLES

Het was wel even spannend in Wanneperveen toen de kinderen vlak voor het Sinterklaasfeest 
in de berging slapende pieten vonden.

Eenmaal wakker gemaakt deden de pieten mee met alle spelletjes en werd het een verrassende 
en gezellige gymles. In de tweede groep was de eerste schrik gelukkig wat minder groot toen 
de kinderen de pieten zagen.

Volop ravotten en gezellig samen sporten met de pieten maakte deze les ook tot een groot 
succes.

In Giethoorn waren ook twee pieten aanwezig tijdens de gymlessen in het Kulturhus. Eén 
piet was al in de gymzaal en was daar op zoek naar de andere piet. Juf Roswhita kwam 
gelukkig later de andere piet tegen en gezamenlijk hebben de beide pieten de kinderen ook 
hier allerlei oefeningen laten doen, zoals een piet ook doet: lopen over een balk dat het dak 
moet voorstellen en cadeautjes in de schoorsteen gooien. Alle kinderen kregen van de pieten 
na afloop een diploma en tot ieders verrassing zat er ook nog wat lekkers in de schoen. Het 
waren hele gezellige lessen en hopelijk komen de pieten dit jaar weer. 
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parket - laminaat - linoleum - tapijten - gordijnen - zonwering - pvc design vloeren

woondecoratie - verlichting - behang

Postadres Tukseweg 34, 8331 LC Steenwijk

Tapijtwinkel Steenwijkerdiep 6, Steenwijk Tel. 0521 - 51 20 03 fax 0521 - 51 85 74

Magazijn Boterweg 8, Tuk Tel. 0521 - 52 09 95

Gordijnenwinkel Tukseweg 34, Steenwijk Tel. 0521 - 52 36 23

info@kruider.nl - www.kruider.nl

AANNEMERSBEDRIJF G.W.W

Voor alle werkzaamheden
met rups - , mobiele- en minikranen

G.W.W. bes choeiingen - B aggerwerken e.d.

Kolderveense Bovenboer 39
7948 LT Nijeveen
Tel.: (0522) 492003
Fax: (0522) 492543
E
www.henkbijker.nl
-mail: info@henkbijker.nl
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GYMNASTIEKGYMNASTIEK

BRONS VOOR LIEKE EN SIENNA

Het duo Lieke van de Heide en Sienna Stam behaalde 
brons tijdens de 1e plaatsingswedstrijd acrobatische 
gymnastiek E-lijn. Hun puntentotaal was genoeg voor 
een prachtige 3e plaats.  In Genemuiden kwam ook 
het trio Chay Riepen, Frederique van Waard en Phoebe 
Kandilioti in actie. Deze meiden eindigden op een mooie 
6e plaats. Tijdens de 2e plaatsingswedstrijd E-lijn een 
week later in Dinxperlo was er een fraaie 4e plaats 
voor het duo Nienke Brandts en Britta Bakker.  Ook 
was er een 4e plaats in de categorie damesgroep 
(trio) voor Julia Meester, Kiara Vos en Wende van Dijk. 
Julia van Eisden, Kira Trompetter en Robine Lubbinge 
behaalden in deze categorie een 6e plaats. Opvallend 
goede scores voor de meiden onder leiding van 
trainster Suzanne Ringsma. Zij trainen pas sinds september in 
deze samenstellingen. Voor een paar meiden was dit zelfs hun allereerste wedstrijd!

PEPERNOTENACTIE

In november van vorig jaar vond in Wanneperveen een pepernotenactie plaats. Er was 
een grote opkomst van de leden van de gymnastiek en de Zumba. Wanneperveen was 
mooi verdeeld in meerdere routes en zo kon heel het dorp voorzien worden van lekkere 
pepernoten. Het verkopen van de pepernoten ging mooi en zeker in de ‘Perelaar’ vonden ze 
gretig aftrek. Er werden 602 zakken verkocht, met een opbrengst van € 543,50. Iedereen 
wordt heel erg bedankt voor de goede inzet.

 
EERSTE WEDSTRIJD VAN HET NIEUWE WEDSTRIJDSEIZOEN.

Het is al weer een tijdje geleden, maar in oktober was de eerste wedstrijd van dit seizoen: de 
Junior C groepsspringwedstrijden in Groenlo. De meiden Nina, Sophie, Sereza, Anke, Jorinde, 
Britta, Kelte en natuurlijk ook onze gymleidster Roswhita hebben weer een mooie prestatie 
geleverd. 
Minitramp Pegasus: 13e plaats  
Tumbling baan: 6e plaats 
Minitramp: 7e plaats 
Op onze facebooksite (svGIETHOORNse gymnastiek) staan foto’s en ook nog een filmpje van 
deze wedstrijd voor iedereen die nog een keer wil nagenieten
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Al ruim 30 jAAr 
het vertrouwde 

Adres voor:

Bemiddeling bij:
Verkoop

Aankoop
Huur

Verhuur

Taxaties
Consultancy

Beheer

UW MAKELAAR IN DE REGIO NOORDWEST OVERIJSSEL
De Boer + ten HoeVe, Kornputsingel 12, 8331 Jt  steenwiJK, tel. 0521 515358, www.BoerentenHoeVe.nl

Kwaliteit voor ondernemers!

www.evenhuis.nl | T 0521 361 352 | Giethoorn
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VOLLEYBAL

KERSTTOERNOOI 

Maandag 19 december jl. was het jaarlijkse 
onderlinge kersttoernooi. De opzet was net 
als vorig jaar een mix toernooi. Het winnende 
team was het team van Geertje Dam, Pieter 
Feenstra en Hilma Drogt. Op de 2e plaats: 
Henk Schreur, Ria Doze en Judith Wienbelt en 
op de 3e plaats: Margje Doze, Renee Schreur 
en Jacco Maat.

Het was weer een erg gezellige avond, 
waaraan 28 volleyballeden mee hebben 
gedaan. 

OPROEP ENTHOUSIASTE TRAINER/ COACH M/V 

Dames 2 van Volleybalvereniging svGIETHOORNse is op zoek naar een enthousiaste train(st)
er/ coach.

Het gaat om een enthousiast damesteam dat 
dit seizoen meedraait in de 2e klasse van de 
stadscompetitie in Meppel. Ambitie van deze 
dames is om volgend seizoen weer mee te draaien 
in de Nevobo competitie.

De training is op maandagavond van 20.00-21.30 
uur. 

De wedstrijden worden op dinsdagavond 
gespeeld. 

Zie jij hier een uitdaging in of heb je vragen neem dan contact op met een van de 
bestuursleden of stuur een e-mail naar volleybal@svgiethoornse.nl
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OOK CAMPING, VAKANTIEWONING- EN BOOTVERHUUR

Midden in het oude centrum van het waterdorp 

Giethoorn vindt u Café-Restaurant De Sloothaak 

Het hele jaar door het adres voor een bijzonder lekker uitje!

bijvoorbeeld tijdens:

Happies Uurtie

Schuif aan & Eet mee

een dagje Giethoorn

een gezellig avondje uit

een arrangement op maat

een bedrijfsuitje of familiefeest

een bruiloft of receptie

Kortom, ieder gezelschap op zoek naar kwaliteit en

gezelligheid is bij ons aan het juiste adres!

Café-Restaurant De Sloothaak, Binnenpad 141,

8355 BW Giethoorn, 0521-361888

info@restaurantdesloothaak.nl, www.restaurantdesloothaak.nl

RECREATIEBEDRIJF GEYTHORN & BROER BOTENVERHUUR 

www.BOOTHURENGIETHOORN.NL 

DAGJE UIT IN GIETHOORN
Het cafetaria en restaurant staan voor kwaliteit. 
Een goed adres voor uw lunch, diner, barbecue, koffietafel 
of take away. Door een unieke ligging aan de dorpsgracht 
en met een groot terras aan het water is het de ideale 
plek voor uw dagje uit, familiedag, schoolreis, 
bedrijfs- of verenigingsuitje.    

VAREN IN GIETHOORN
Broer botenverhuur zit in het hart van Giethoorn aan de 
dorpsgracht. Vanuit hier vaart u direct naar de meren en 
natuurgebieden. Met een ruim assortiment boten voor de 
verhuur bieden wij u kwaliteit ! Wij beschikken over luxe 
sloepen, fluisterboten, (zeil)punters, kano’s, kajaks 
en rondvaartboten.

Binnenpad 42 - 8355 BS - Giethoorn - telefoon 0521 36 1954 Binnenpad 16 - 8355 BR - Giethoorn - telefoon 0521 36 1337
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VOLLEYBAL

WINTER VOLLEYBAL TOERNOOI 

Spannend, wie wordt dit jaar de winnaar?

Er moeten nog verschillende wedstrijden gespeeld worden. Alles ligt dus nog op. Hierbij het 
programma voor februari en maart. Alle wedstrijden worden gespeeld in het Kulturhus “De 
Eendracht”.
  
Zaterdagavond 25 februari 2017
Tijd Team I    Team II
19.30 Beulakerweg   Maatwerk/Woltman/Hoek
20.00 RADJAH    Agro Giethoorn
20.30 Maatwerk/Woltman/Hoek  Giethoorn.com
21.00 Bouwbedrijf A. Scholten  RADJAH
21.30 Giethoorn.com   Bouwbedrijf A. Scholten
22.00 Agro Giethoorn   Beulakerweg
 
 Zaterdagavond 25 maart 2017
Tijd Team I    Team II
19.30 Beulakerweg   Giethoorn.com
20.00 Otterskooi   RADJAH
20.30 Camping d’Hof   Bouwbedrijf A. Scholten
21.00 Maatwerk/Woltman/Hoek  Agro Giethoorn
21.30 evt. finale  

Op 25 maart wordt het toernooi traditioneel afgesloten met een gezellige avond met muziek 
van DJ Mattijs. Een hapje en een drankje zullen niet ontbreken. Tevens hebben we weer een 
verloting met mooie prijzen t.b.v. de clubkas.
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Heeft u een camper of bedrijfswagen? 

 

Bent u op zoek naar meer comfort en stabiliteit??  
Altijd overbeladen??  

 
Dan heeft AIRSUS voor u de oplossing!!  

 
Airsus Luchtveringsystemen is importeur van de DRIVE-RITE 
luchtvering kits. Deze systemen bieden:  

* Meer comfort en stabiliteit aan uw camper of bedrijfswagen 
* helpen voertuigen met grote overhang en beperkte 

bodemvrijheid 
* Installatie mogelijk op de meeste lichte bedrijfvoertuigen en 

campers 
* Al vanaf €199,- incl. BTW!!!  
 

 
Heeft u vragen of wilt u een o�erte voor UW camper of bus? 

 
BEL: 0521-769026 of mob. 06-14661114 of MAIL: info@airsus.nl  
AIRSUS LUCHTVERINGSYSTEMEN Kerkweg 2 8355 BK Giethoorn 

www.airsus.nl  
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VOLLEYBAL

WINTER VOLLEYBAL TOERNOOI VERVOLG

Speel je niet mee? Kom dan langs om de teams aan te moedigen en er samen met de 
spelers een gezellige avond van te maken. 

 
Stand            Gespeelde               Punten
           wedstrijden  
    
RADJAH      4  16
Otterskooi Dwarsgracht   4  12
Beulakerweg    4    9
Bouwbedrijf A. Scholten   2    7
Camping d’Hof    4    2
Agro Giethoorn    2    2
Maatwerk/Woltman/Hoek   2    0
Giethoorn.com    2    0

Voor uitslagen en het verdere programma verwijzen we naar www.svgiethoornse.nl  

AFSLUITEND TOERNOOI

Op maandagavond 8 mei zal er als afsluiting van het 
volleybalseizoen een onderling toernooi gehouden 
worden. 
Alle leden van de volleybal zullen hiervoor t.z.t. bericht via 
e-mail ontvangen.
Noteer de datum dus vast in jullie agenda.
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FanfareFanfareGRAND CAFÉ

GIETHOORN 

Voor gezelligheid en zoveel meer...
WWW.FANFAREGIETHOORN.NL

•BEDRIJFSUITJE •ARRANGEMENTEN •ACTIEF VERGADEREN •BRUILOFTEN •GEZELLIG TERRAS

Hans Kollen    8355Ca Giethoorn  0521-362011 
Hanskollen@ziggo.nl  Zuiderpad 5 a    0615134449

* IMPREGNERING INJECTERING EN 
   REINIGING VAN GEVEL EN VLOER 
* MOS EN ALG BESTRIJDING VAN RIET  EN DAKPANNEN       
* KRUIPRUIMTE ISOLATIE 
* BESCHOEIING EN TIMMERWERKZAAMHEDEN
   NIEUW KUNSTSTOF BESCHOEIING
* DIENSTVERLENING

Hans Kollen | Zuiderpad 5a | 8355 CA Giethoorn
Telefoon 0521-362011 | Mobiel 0615134449 | email: hanskollen@ziggo.nl
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VOLLEYBAL

Ons eerste dames team speelt dit jaar voor het eerst in de 4e klasse van de Nevobo 
competitie. Ze worden gesponsord door Camping d’ Hof van Anneke en Jan Marc Schreur te 
Giethoorn. In het begin was het erg wennen voor de meiden, maar elke wedstrijd wordt er 
flink geknokt om toch een aantal punten binnen te halen, wat de ene keer beter lukt dan de 
andere keer.  We wensen ze veel succes!!
Algemene Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering van de afdeling volleybal zal voorafgaand aan het afsluitende 
toernooi gehouden worden op maandag 8 mei a.s.  Locatie: Kulturhus “De Eendracht”
Aanvang: 19.00 uur.
Hierbij worden alle leden van harte uitgenodigd. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn 
vernemen wij dat graag per e-mail (volleybal@svgiethoornse.nl).



TENNIS

Wat je dichtbij haalt, 
                            is lekker….

Tevens uw slijterij, 
postagentschap,
drogisterij, stromerij
en bezorgservice

    

                     

Voor al uw dagelijkse boodschappen

     

 

 
Spar ter Schure
Eendrachtsplein 4
8355 DL Giethoorn
Tel. 0521 361234
Fax. 0521 361324                         
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TENNISTENNIS

RUIM 1 MILJOEN TENNISSERS
Nederland telt ruim 1 miljoen tennissers. Wat heeft tennis te bieden dat zó veel mensen er 
zo veel plezier aan beleven? Tennis daagt je uit. Of je het nu al een tijdje speelt, net begonnen 
bent of nog gaat starten; tennis is een uitdagende verenigingssport voor alle leeftijden en 
niveaus. Daarnaast is tennis gezond, ontspannend, gezellig en kun je het spelen wanneer het 
jou uitkomt. Kom naar svGIETHOORNse en ervaar hoe tennis ook jou uitdaagt! 
Wil jij nieuwe mensen ontmoeten, leren tennissen of gewoon lekker een balletje slaan? Dan 
ben je van harte welkom tijdens onze open dag op onze tennisbanen aan de Kerkweg 36 
op zaterdag 1 april 2017. Iedereen, jong en oud, kan dan vrijblijvend kennismaken met de 
tennissport. Je hoeft alleen maar je sportschoenen (zonder noppen!)  aan te trekken. Rackets 
en ballen zijn op de club aanwezig. Graag tot ziens! 

COMPETITIE
Voor het komende voorjaar mogen we met maar liefst zes seniorencompetitieteams 
uitkomen! Op de dinsdag wordt het gezellig druk op ons tennispark. We hebben die dag 2 
dames middagteams en een avondteam actief. Op de vrijdagavond zijn er ook twee teams 
actief. Het gaat hier om twee gemengde teams, met zowel mannen als vrouwen. Ons 
talentvolle herenteam gaat het dit jaar eens proberen op de zaterdag in plaats van de zondag! 
We houden jullie via ons Facebookkanaal op de hoogte te houden van de ontwikkelingen 
tijdens de competitie. Op 6 april 2017 gaan we van start.        

ZATERDAG 1 APRIL 2017 OPEN DAG
Programma
13.30-14:00 Ontvangst met koffie, thee en limonade
14.00- 14:30 Start open toernooi
14:30-15:00 Jeugd tennis kids (alle leeftijden) 
15:00-15:30 Senioren tennis clinic demonstratie 
15:30-16:00 Informatie en aanmelden Maak-Kennis-Met-Tennis
Aanmelding kan via tennis@svgiethoornse.nl 
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Zuiderpad 58 | 8355 CC | Giethoorn | 0521 361625

WWW.SMITGIETHOORN.NL

ALLES VOOR EEN  MOOIE DAG  GIETHOORN
Arrangementen
Feesten & Partijen
Groepsuitjes

Personeelsfeesten
Een dagje weg
Lekker uit eten

Restauratie

Renovatie

Levering

Verhuur

Bouwen

Verbouwen

Advies

Onderhoud

Veneweg 126, 7946 LJ Wanneperveen

Hans Kollen    8355Ca Giethoorn  0521-362011 
Hanskollen@ziggo.nl  Zuiderpad 5 a    0615134449
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TENNISTENNIS

JUNIOREN
Tenniskids is hét KNLTB tennisprogramma voor kinderen t/m 12 jaar. Met speciale ballen, 
rackets, banen en oefeningen leert zelfs de jongste jeugd de sport razendsnel te spelen. 
Kinderen worden direct in een team met leeftijdsgenootjes geplaatst. Zo maken ze snel 
nieuwe vriendjes en werken ze samen naar duidelijke doelen toe. Dat is niet alleen goed voor 
de fysieke, maar ook voor de sociale vaardigheden. Plezier en samenspel; daar draait het om 
bij Tenniskids.  

Binnen Tenniskids: 
• Spelen kinderen al heel snel wedstrijdjes; 
• Worden kinderen meteen opgenomen in een team; 
• Leren kinderen op een leuke manier de juiste techniek: 
• Ontwikkelen ze zich niet alleen met het racket maar in hun algehele coördinatie en 
sportbewustzijn
Tenniskids is geheel afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van kinderen. Daardoor leren 
ze het spel razendsnel spelen. Drie kleuren brengen hun vooruitgang in kaart: rood, oranje en 
groen. Bij iedere kleur horen andere leeftijden, baangroottes en balsoorten.

Rood (vervolg tenniskids)
In deze eerste fase maken kinderen t/m 7 jaar kennis met het 
tennisspel. Ze leren de basisvaardigheden op het gebied van 
bewegen en coördinatie. Kinderen van 8 en 9 jaar mogen kiezen 
of ze in rood of oranje willen spelen. Ze maken kennis met leuke 
activiteiten en spelen korte wedstrijden. Er wordt gespeeld met 
een zachte rode bal op een minibaan (6x12 meter). Het racket is 
tussen de 43 en 56 cm. 

Oranje
In de tweede fase van Tenniskids wordt gewerkt aan de verdere 
ontwikkeling. De kinderen (8 t/m 11 jaar) leren nieuwe slagen 
en technieken die hen helpen om uiteindelijk te kunnen spelen 
op een grote baan. Er wordt gespeeld op een driekwartbaan 
(een volledige baan die in de lengte is ingekort tot 18 meter). Er 
wordt gespeeld met een bal die geschikt is voor het spelen op 
een driekwartbaan (zachter en lichter dan een gele tennisbal). 
Het racket is tussen de 56 en 63,5 cm. De wedstrijden worden 
steeds langer. 
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–  v e e l z i j d i g  –

Koematen 50 • 8331 TK  Steenwijk • Tel. (0521) 51 23 92
Fax (0521) 51 31 89 • info@coelingh.nl • www.coelingh.nl

 

 

 

CV

duurzaam

sanitair

dak- & 
zinkwerk

riolering

airconditioning

water

gas

electra

 

 
    

 

 

 

Sleedoorn 12 Giethoorn
Tel. 06-295 74 538



SV GIETHOORN SE 37

TENNISTENNIS

Groen (vervolg tenniskids)
Dit is de laatste fase in de voorbereiding op ‘hele baan’ tennis. De 
kinderen zijn 10-11-12 jaar. Kinderen in deze leeftijd zijn groter 
en in staat om de hele baan te bestrijken. Technieken, tactieken 
en atletisch vaardigheden worden verder ontwikkeld. De 
wedstrijden worden weer wat langer en het wedstrijden spelen 
speelt een steeds belangrijkere rol. Er wordt gespeeld met een 
langzame groene bal die geschikt is voor tennis op een hele baan 
en met een racket dat tussen de 63,5 en 68 cm lang is. 

Geel 
Na groen zijn kinderen helemaal klaar om op een hele baan te tennissen met de bekende 
gele bal. Ze beheersen de juiste techniek om op een heel veld rally’s te spelen.

Junioren  
Als je je nu aanmeld voor Maak-Kennis-Met–Tennis dan betaal je €37,50
Aanmelding is gratis voor alle kleuters uit groep 2 (sponsoring)!
Dit aanbod is inclusief 8 lessen op woensdag- of vrijdag middag. Tennisrackets en ballen zijn 
uiteraard op de club aanwezig. 
Daarnaast heb je in het weekend de keuze om mee te doen aan de competitie of gezellige 
toernooitjes. Junioren die nog geen competitie kunnen spelen mogen elk weekend 
deelnemen aan wedstrijd training.
We starten in april met nieuwe groepen in de leeftijden 5-6 en 6-7 jaar.
Aanmelding kan via jcgiethoorn@gmail.com en kijk voor meer informatie op www.svgse.nl
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Voor al uw Schilderwerken, glas- en wandafwerking

Beulakerweg 127c
8355 AE Giethoorn
Tel. 0521-360914
Fax. 0521-360925

Oort zegt het vOort

Hier had uw advertentie kunnen staan!

Met een advertentie in onze Sportkroniek 
bereikt u heel Giethoorn plus omstreken.
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TENNISTENNIS

Interesse in Tennis?  
“Stop Wishing Start Doing”

  
Per 1 April zal Tennisschool Dallinga verantwoordelijk zijn 

voor de tennistrainingen die gegeven worden bij svGIETHOORNse.

Tennisschool Dallinga verzorgd momenteel met veel passie 
en plezier al een aantal jaren de tennis trainingen in Tuk. 

Tennisschool Dallinga staat voor all-round opleiden. 
Dit betekent dat de leerling alle facetten van het tennisspel aangeboden krijgt. 

Uitdagende oefenstof, een professionele trainer en 
enthousiaste tennissers zorgen ervoor dat je het maximale uit je spel kunt halen.

Wilt u meer informatie? 

Kom dan naar de

open dag op 1 april 2017
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Mondzorgcentrum Giethoorn is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een toonaangevende tandartspraktijk.

Door ons deskundige team van meerdere tandartsen, een mondhygiëniste, preventie-assistentes en een 
klinisch-prothese technicus kunt u bij ons terecht voor alle verschillende tandheelkundige behandelin-
gen. Van beugel tot kunstgebit, van kronen tot bleken.

Bij ons wordt u op tijd geholpen, kunt u buiten kantooruren terecht, kunt u al uw wensen bespreken, 
wordt er rekening gehouden met uw angst en is het ook nog mogelijk gratis voor de deur te parkeren. 
U wordt bij ons geholpen met een welgemeende glimlach. 

Onze praktijk is zeer innovatief. Wij werken met de nieuwste apparatuur volgens de laatste inzichten 
en technieken. Zo maakten wij als eersten in Nederland digitale afdrukken voor het maken van kronen, 
hebben wij apparatuur voor pijnloze verdoving, maken wij digitale röntgenfoto’s en voldoen wij aan de 
meest recente regelgeving op gebied van hygiëne. 

Op www.mzcg.nl kunt u terecht voor een eerste kennismaking.

Het is ons doel dromen uit te laten komen, keer op keer te verrassen en mensen beter te maken.

Beulakerweg 119a - Giethoorn 0521-362115 www.mzcg.nlBeulakerweg 119a Giethoorn 0521-362115 www.mzcg.nl

KAASHANDEL WESTERBEEK

Wekelijks bij u aan huis...
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VOOR AL 
UW SPORT NAAR

VISSCHER SPORT

STEENWIJKERDIEP 25
8331 LP STEENWIJK

WWW.VISCHERSPORT.NL

GLORIA

Schelpen & Sieradengalerie

GIETHOORN

Loop binnen en beleef de schoonheid van 
de rijkdom onder water!
- Schelpen uit alle wereldzeeén

- Unieke collectie sieraden
- Hebbedingetjes voor jong en oud

- Vrolijke zomermode

GRATIS ENTREE

BINNENPAD 115 - 8355 BV - GIETHOORN
Tel 0521-361582 - Gloria-maris@hotmail.com

WWW.GLORIA–MARIS.NL

MARIS

0521 - 362022
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Nieuwbouw en restauratie houten punters, 
schepen en rondvaartboten in  

hout, staal en aluminium 
Zomer- en winterberging ◆ Kraan (10 ton) 

Rondhouten ◆ zwaarden en roeren
Beulakerweg 48, 8355 AJ  Giethoorn

Tel 0521-36 1203 / 06 54 25 85 46    fax 0521-362739   W: www.punterwerf.nl   E: info@punterwerf.nl

Keukens, badkamers, tegelvloeren 
en verbouwingen.

Compleet van A tot Z.

Fam. S. Koen
Kerkweg 56
8355 BM Giethoorn
Tel. 0521-36184 
KOENCO@WXS.NL

* Gezichtsbehandelingen, Acnebehandelingen
* Epileren, Harsen, Verven, ect.
* Bruidsarrangementen, Dag/ glamour make-up
* Nagelstyling, Grimeren
* Cadeaubonnen

Kijk voor meer informatie op www.beautyingiethoorn.nl

Sandra Boer
Heeft u reis- of vakantieplannen en wilt u 

een persoonlijk, deskundig en voordelig reisadvies op maat? 
Weekendje weg, dagtocht, weekje naar de zon, super-kindercamping of prachtige verre reis?

Neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met mij; 
ontdek en ervaar het gemak van een persoonlijk reisadviseur !

M: 06-12082643 | E: sandra.boer@thetravelclub.nl | W: www.thetravelclub.nl/sandraboer

uw persoonlijk reisadviseur
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BOUW
GARANT

Punterbouw
Schreur

Binnenpad 135 - 8355 BW - Giethoorn 
T 0521 36 1285 - E info@punterbouw.nl

Rondvaartboten aluminium, hout & staal - masten & rondhout

www.punterbouw.nl
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GESCHUD

KAARTEN SPORTKANTINE GIETHOORN

Op vrijdag 6 januari zijn we in onze sportkantine aan de Kerkweg begonnen en 
spelen dan om de 14 dagen. Aanvang 20.00 uur. Veel succes in het nieuwe jaar!

Uitslag klaverjassen 09/12/2016    Tussenstand competitie 
1. Jan Linthorst                   5.233 1. Jan Linthorst               24.953
2. Joop Oort                         5.163 2. Henk Vos                    23.997
3. Ger Limburg                    4.965 3. Henk Scholten            23.566
 
Uitslag Jokeren: 09/12/2016   Tussenstand competitie
1. Grietje Oort    7 gewonnen   420 strafp 1. Janny Baas    25 gewonnen 1.731 strafp
2. Griet Kleene   6 gewonnen   279 strafp 2. Griet Kleene 24 gewonnen  1.878 strafp
3. John Meester  2 gewonnen  699 strafp 3. Roelie Vos    22 gewonnen  1.824 strafp
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•  Rondvaarten
•  Botenverhuur
•  Arrangementen
•  Familie- of bedrijfsuitjes

Voor meer informatie:
Zuiderpad 14a, 8355 CA Giethoorn

* Rondvaarten
   * Botenverhuur
      * Arrangementen
         * Familie- of bedrijfsuitjes

info@bootjesingiethoorn.nl
www.bootjesingiethoorn.nl

Voor meer informatie:
Zuiderpad 14a, 8355 CA Giethoorn
Tel. 0521 360606

SPORTINN STEENWIJK 
STEUNT SV GIETHOORN SE.

VOORDEEL VOOR ALLE LEDEN VAN SV GIETHOORN SE.

SPORTEN BIJ SPORTINN

MET KORTINGEN 

GENIET ALS  SV GIETHOORN SE.-LID VAN DE DOORLOPENDE ACTIE

"GRATIS LID WORDEN"

SPORTINN STEENWIJK 
STEUNT SV GIETHOORN SE.

VOORDEEL VOOR ALLE LEDEN VAN SV GIETHOORN SE.

SPORTEN BIJ SPORTINN

MET KORTINGEN 

GENIET ALS  SV GIETHOORN SE.-LID VAN DE DOORLOPENDE ACTIE

"GRATIS LID WORDEN"
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DE GRACHTHOF 

B INNENPAD 54

8355  BT   G IETHOORN

WWW.GRACHTHOF.NL 

INFO@GRACHTHOF.NL   •  TEL .  0521-361270

OPTIMAAL GENIETEN VAN ONS 
SFEERVOLLE RESTAURANT

DE GRACHTHOF

BINNENPAD 54

8355  BT   G IETHOORN

WWW.GRACHTHOF.NL

ARRANGEMENTEN  - BOTENVERHUUR 
RONDVAARTEN 

 

 
 
 
 
 
 
Rietendakenadvies  Giethoorn 
   06-22460821 
 

Na al die meningen van 
rietdekkers, makelaars, buren en
kennissen, wilt u nu wel eens 
een onafhankelijk advies. 

www.rietendakenadvies.nl
Ga dan naar:

Van Kerkvoorde en Hollander

Alles voor kantoor
* KOPIEERMACHINES
* SCHRIJF EN REKENMACHINES
* COMPUTERS EN COMPUTER SUPPLIES
* TONERS EN LINTEN

VAN KERKVOORDE    EN   HOLLANDER
KORNPUTSINGEL  25  -         STEENWIJK
TEL: 0521-510876            FAX: 0521-515179



SV GIETHOORN SE
www.svGIETHOORNse.nl

De selectie afd. voetbal heeft in restaurant de Rietstulp een nieuwe 
hoofdsponsor gevonden.


