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Voor zorg en 
verpleging thuis! 

Giethoorn
T (0521) 36 14 31 

E info@zorggroep-onl.nl 
www.zorggroep-onl.nl

Betrokken zorg, zoals u dat wilt.
Vertrouwd, dichtbij, 24 uur per dag.

Word ook lid van onze ledenvereniging via T (0521) 53 98 93

Schildersbedrijf
Jaap Driezen

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

altijd sportief
geschilderd

Werk en sport kleding 
bedrukken doe je bij

Koematen 2a • 8331 TK  Steenwijk • 0521-854988 
info@promomakerij.nl • facebook.com/Promomakerij

www.promomakerij.nl

Wij doen ook:
- Spandoeken + frames
- Autobelettering
- Sponsorborden

- Textielbedrukking
- Gevelreclame
- Werkkleding en 
  veligheidsschoenen
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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

0 7VAN DE VOORZITTER

09SPONSORCOMMISSIE

13AFDELING VOETBAL

27 

AFDELING VOLLEYBAL

35AFDELING TENNIS

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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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  
Aron Stroop | 0629562669 
Ronald de Boer | 0623327265
Bas Smit | 0521850624

VOLLEYBAL
volleybal@svgiethoornse.nl  
Eduard Klaver  
Judith Wienbelt | 0521361018 
Hilma Drogt | 0640054205 
Marleen Dam 
Olen Holz

GYMNASTIEK
gymnastiek@svgiethoornse.nl  
Heita Bakker | 0521371271 
Ina v/d Heuvel | 0521361732
Corien van der Belt | 0612168404
Monica Rumpf | 0522 282980 
Harieke Dam | 0612253758 
Sandra de Jong | 0521852200

TENNIS
tennis@svgiethoornse.nl  
Sylvia Gerards Thesingh | 362786 
Ilja Koppers | 0657590578 
Henry Strijker | 0627074247

Tennisbestuur is op zoek  
naar versterking

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

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

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254

mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl
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VAN DE VOORZITTERUIT DE BESTUURSKAMER
Wet- en regelgeving stellen steeds nieuwe eisen aan de organisatie van verenigingen, 
er lijkt geen einde aan te komen. Zo is per 25 mei 2018 de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) van toepassing en dat betekent dat vanaf die datum dezelfde 
privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Deze nieuwe wetgeving betekent veel 
extra werk voor verenigingen, waarbij de vraag of er nou echt behoefte is aan een zo 
omvangrijke uitbreiding van de regelgeving, onbeantwoord blijft. Helaas is dat met meer 
maatregelen vanuit Brussel het geval!

Onze vereniging is aangesloten bij de KNGU, de KNVB, de KNLTB en de NEVOBO. Al 
deze bonden hebben voor hun leden een stappenplan ontworpen om te helpen bij het 
aanpassen van de organisatie aan de nieuwe regelgeving. Om verenigingen te stimuleren dit 
stappenplan vooral uit te voeren is ook vermeld dat de Autoriteit Persoonsgegevens gaat 
controleren en zeer hoge boetes kan opleggen, indien niet aan de gestelde voorwaarden 
wordt voldaan. 

Een bloemlezing uit de door onze vereniging ondernomen acties:
• We hebben een Privacy Policy geplaatst op onze website, waarin wij informatie geven 

over de wijze waarop wij de aan ons verstrekte persoonsgegevens beschermen.
• We hebben duidelijk beschreven met welk doel persoonsgegevens binnen onze 

vereniging worden bewaard en dit in een document vastgelegd.
• We hebben met alle externe partijen die onze persoonsgegevens verwerken, een 

verwerkersovereenkomst afgesloten.
• We vragen toestemming aan betrokkenen of hun ouders voor het maken en gebruiken 

van foto’s voor communicatiedoeleinden.
• We laten een geheimhoudingsverklaring ondertekenen door alle bestuursleden, 

werknemers en vrijwilligers die met persoonsgegevens in aanraking komen.
• We hebben de ICT systemen (zoals pc, laptop, tablet) waar we bestanden met 

persoonsgegevens bewaren beveiligd tegen hacken, virussen en malware.
• We hebben binnen onze vereniging een functionaris voor de gegevensbescherming 

aangesteld.
• We hebben vastgesteld dat persoonsgegevens uiterlijk na 2 jaar worden vernietigd, 

behalve indien wettelijke voorschriften een langere bewaartermijn vereisen.
• We hebben onze website door middel van een beveiligingscertificaat afdoende beveiligd 

tegen hacken.

Voor de volledigheid moet ik wel nadrukkelijk de opmerking maken dat deze AVG van 
toepassing is op alle bedrijven en organisaties, die persoonsgegevens in het zakelijk verkeer 
verwerken, dus niet alleen voor (sport)verenigingen. Ik weet niet hoe het u vergaat maar na 
het aanpassen van onze vereniging aan deze Verordening kan ik enig begrip opbrengen voor 
opvattingen, die minder invloed voor de Europese Unie bepleiten.

Jan Mol, voorzitter.
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OF DOWNLOAD
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SPONSORCOMMISSIESPONSORCOMMISSIE
<- De junioren van 
svGIETHOORNse 
JO 09-01 en JO 
09-02 zijn door 
restaurant de Olde 
Smidse in nieuwe 
tenues gestoken. De 
Olde Smidse van de 
fam. Bons aan de 
Beulakerweg heeft 
naast een restaurant 
hotelkamers. Deze 
sponsor heeft 
tegelijk twee teams 
van een nieuwe 
outfit voorzien.

<- Het team JO 15-1 
van svGIETHOORNse 
heeft in Hilbert 
Smit een nieuwe 
tenue sponsor 
gevonden. Zijn 
bedrijven snackbar 
de Geythornen 
bootverhuur Broer 
sieren de shirts van 
dit juniorenteam.
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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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SPONSORCOMMISSIESPONSORCOMMISSIE
<- Ronald de Boer 
van Reclamebedrijf 
Giethoorn  & 
Giethoorn.com heeft 
JO 11-2 voorzien van 
nieuwe sporttenues.

<-Rabobank 
sponsoraktie levert 
een prachtig bedrag 
op

Penningmeester Gea 
Smit mocht maar 
liefst een cheque 
van € 1217,12 van 
de Rabobank in 
ontvangst nemen.

Alle rabobank-leden 
die hun stem hebben 
uitgebracht worden 
hiervoor zeer 
bedankt!

Welkom aan : Grietjes Haar en nagelstudio als advertentiesponsor. 
 U kunt  Grietjes salon vinden aan de Hylkemaweg 9



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

KONINGSDAG GIETHOORN 2018

Het jaar waarin het voetbalveld weer net 
als vroeger gevuld was met kleedjes 
voor de rommelmarkt. Met twee grote 
springkussens voor de kinderen, een 
drietal kleine kussens voor de ukkies, 
schilderactiviteiten, huttenbouwen, 
paardrijden, schminken, spelletjes 
en een photobooth, was er weer 
veel vertier voor iedereen. 

Zelfs Gido de geit kwam nog 
even kijken op het sportveld van 
SVGiethoornSE. 

In de middag kwam DJ Barry en 
gingen de voetjes van de vloer. 
Doordat Giethoorn en omgeving 
weer onwijs gul waren in het 
verzorgen van de prijzen voor 
het Rad van Fortuin, gingen de 
lootjes als warme broodjes over de 
toonbank. 

Wat een geweldige prijzen hebben we 
weer weg mogen geven. Marco Pluim zit er 
deze koude zomeravonden warmpjes bij, hij 
won de heater tijdens de wedstrijd balkzagen. 

De organisatie kijkt terug op een geweldige dag en 
wil graag iedereen bedanken die hieraan meegeholpen heeft. 



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

Heeft u nog tips, vragen of wilt u volgend jaar iets bijdragen, 
komt u dan gerust even aan bij de Koningsdagcommissie. 



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
SVGSE GAAT MET DE TIJD MEE 
In de afgelopen seizoenen kreeg de kantine en haar vrijwilligers steeds vaker de vraag, ‘’kan ik 
hier ook pinnen?’’ Voornamelijk de jongere generatie heeft steeds minder contanten op zak, 
soms met het gevolg dat ze niets bestellen. Om de klanten te kunnen voorzien van complete 
service, is er vanuit het bestuur van de omni-vereniging besloten om onderzoek te doen naar 
de mogelijkheden voor het aanschaffen van een pinapparaat. Mees Jorritsma (Speler SVGSE 
Senioren 2) is in samenwerking met Aron Stroop (Voorzitter jeugdafdeling Voetbal) op zoek 
gegaan naar de oplossing.
In de gewenste situatie zou er een pinapparaat geïnstalleerd worden, dat niet de gebruikelijke 
en hoge aanschafkosten met zich 
meebrengt. Daarnaast werd er 
gekeken naar hoe het complete 
kassa systeem overzichtelijker, 
sneller en efficiënter ingezet zou 
kunnen worden. 
Na uitgebreid onderzoek werd het 
kassa systeem (inclusief pin) van 
‘iZettle Go’ gepresenteerd aan het 
bestuur van de omni-vereniging. 
Het bestuur was geïntrigeerd, maar 
nog niet overtuigd. ‘’We beginnen 
met alléén een pinapparaat...’’ 
Na toestemming vanuit het bestuur 
is er direct een pinapparaat van 
iZettle aangeschaft, zodat er een testfase kon plaatsvinden. 
 Na enkele  verbeterpunten besproken en geanalyseerd te hebben, is er opnieuw gepresenteerd 
aan het bestuur. Dit keer was er goedkeuring om het volledige kassa systeem van ‘iZettle Go’ 
aan te schaffen. Voortaan kan er gepind worden in de kantine. Er is meer service richting de 
klanten, meer gemak voor de vrijwilligers en meer overzicht van de verkopen voor de club. 
Kortom, een geslaagd project waar het bestuur, de klanten, de leden en de vrijwilligers van de 
club baat bij hebben. 
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tel. 0521 - 361261
www.prinsengiethoorn.nl

Fietsverhuur
Bediend tankstation

voor weg- en waterverkeer
Diverse flessen gas

Klein Warenhuis

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

UNIEK! TWEE CLUBKAMPIOENEN

Op Goede Vrijdag werden de ‘Museum de Oude 
Aarde’ clubkampioenschappen gymnastiek 
gehouden. Voor het eerst in de geschiedenis 
van de vereniging  zijn er 2 clubkampioenen 
gehuldigd. Tot 3 decimalen achter de komma 
behaalden Nina Boer en Sophie Touker 
hetzelfde puntentotaal. De prestatiebeker ging 
dit jaar naar Anne Marie Mulder, omdat zij het 
afgelopen jaar de meeste progressie heeft 
gemaakt. De gymnasten van de afdelingen 
recreatie en selectie waren verdeeld over 7 
groepen. Iedere turnster/turner liet op brug, 
vloer, sprong en balk een oefening zien. Voor 
de jongensgroep was de balk vervangen door 
ringen. In iedere groep maakten de deelnemers 
kans op een gouden, zilveren of bronzen 
medaille. 

In de pauze konden de toeschouwers genieten van de peuters en kleuters van de 
gymnastiekvereniging.  Zij vertederden iedereen met hun oefeningen op de toestellen. Met 
een gezamenlijk dansje sloten zij hun optreden af.

Een uitgebreidere samenvatting kunnen jullie lezen op de site van de vereniging. www.
svgse.nl 

 
JANNY MOL, 80 JAAR LID GYMNASTIEK

Janny Mol, een zeer vitale dame van bijna 
87 jaar, is dit jaar 80 jaar lid van de KNGU. 
Op 6-jarige leeftijd werd Jannie aangemeld 
bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek 
Unie en daarmee  viert zij dit jaar haar 
‘eiken’ jubileum zoals dat heet. Tijdens de 
clubkampioenschappen van de gymnastiek 
op Goede Vrijdag werd zij in het zonnetje 
gezet door het bestuur van de afdeling. Om 
aan te geven hoe fit zij nog is, trakteerde 
zij de toeschouwers op een deel uit de 
hoepeldans die zij jaren geleden

Nina Boer en Sophie Touker

Janny Mol en ladyspeaker Corien v.d. Belt



GYMNASTIEK

SV GIETHOORN SE 20

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

GOUDEN START ACROSEIZOEN 

eens heeft uitgevoerd. De afgelopen 80 jaar heeft Jannie verschillende functies bekleed 
binnen de sportverenging van Giethoorn en nog altijd gymt zij iedere dinsdagavond zelf. In 
haar jonge jaren heeft zij zelfs eens op een NK gestaan.  

Leden herinneren vooral haar ‘hakken-tenen’ (een manier van lopen)  waar zij op hamerde als 
trainster van de jeugd zo’n 25 jaar geleden. Ook is zij vele jaren actief geweest als jurylid. Nog 
altijd is ze op Goede Vrijdag aanwezig als jurylid bij de clubkampioenschappen van gymnastiek.

EINDSCHOONMAAK 

Zo aan het einde van het sportseizoen moet de berging 
van het kulturhus weer schoongemaakt worden. Het 
spreekwoord “vele handen maken licht werk” geldt ook hier 
weer.  Dus dames senioren, kom met z’n allen op vrijdag 29 
juni om 19.00 uur naar het kulturhus met een emmer en een 
doekje. Dan is die klus zo geklaard.

Deze uren gelden ook voor de zelfwerkzaamheid. 

ZATERDAG 7 JULI UITVOERING GYMNASTIEK

Op zaterdag 7 juli is er de uitvoering van de jeugdleden van de gymnastiek in Giethoorn. Ten 
tijde van het inleveren van de kopy voor deze Kroniek, was het tijdstip van aanvang nog niet 
bekend. Wel dat het natuurlijk gehouden wordt in het Kulturhus. 

In de pauze wordt er weer een verloting gehouden. Een presentje hiervoor kan ingeleverd 
worden tijdens de lessen. Houd de facebookpagina en/of de site (www.svgse.nl) van de 
vereniging in de gaten voor meer details.

Voor deze avond zijn er nog vrijwilligers nodig voor diverse taken. Hiervoor kunnen jullie je 
aanmelden op gymnastiek@svgiethoornse.nl of bij 1 van de bestuursleden. Deze uren kunnen 
natuurlijk weer opgeschreven worden als ‘zelfwerkzaamheid’ uren.



GYMNASTIEK

SV GIETHOORN SE 22

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

OOST NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP VOOR ACRODUO EN ACROTRIO

Julia Meester en Wende van Dijk hadden zich net 
als het trio Nienke Brandts, Lieke van der Heide en 
Britta Bakker (E-niveau) rechtstreeks geplaatst voor 
het Oost Nederlands Kampioenschap! Zij behaalden 
op 3 maart in Vriezenveen  het zilver bij hun tweede 
plaatsingswedstrijd D-niveau. Hun prachtig uitgevoerde 
oefening kreeg 22.51 punten van de jury.

Op 17 maart stonden Nienke, Lieke en Britta  op 
het Oost Nederlands Kampioenschap E-niveau  in 
Wapenveld. Hier werden zij met grote voorsprong op 
de nummer 2,  Oost Nederlands Kampioen E-niveau. 
Na een perfect uitgevoerde oefening kregen zij van de
technische jury 15.6 punten;  de artistieke jury gaf 
nog eens 7.5 punten. Hun puntentotaal was ruim 
voldoende om zich te plaatsen voor de volgende ronde. 

Op 5 mei jl. vertrokken Julia en Wende dus naar Oss om zich in de volgende ronde te plaatsen 
voor het Nederlands Kampioenschap in hun categorie. Hun strakke en originele oefening 
werd door de jury beloond met 22.350 punten. In een heel sterk deelnemersveld hadden zij 
hiermee een prachtige 9e plaats veroverd. Er was slechts honderden van een punt verschil 

tussen de duo’s op plek 5 tot en met 10, waarmee duidelijk is hoe 
hoog de kwaliteit was op deze halve finale.

Julia en Wende staan nu op de reservelijst voor het NK acro.  
Wanneer één van de rechtstreeks geplaatste duo’s afzegt, dan 
kunnen zij worden opgeroepen.

Het trio Nienke, Lieke en Britta heeft jammer genoeg moeten 
afzeggen voor deze halve finale.

Voor meer wedstrijdverslagen verwijzen we jullie naar onze 
facebookpagina en/of de site van de vereniging www.svgse.nl.

Lieke van der Heide, Britta Bakker  
en Nienke Brandts

Wende van Dijk en  
Julia Meester



GYMNASTIEK
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GYMNASTIEKGYMNASTIEK

RIETSTULPCUP VOOR 9E KEER NAAR ERIK VAN DER HAAR

Traditioneel op Goede Vrijdag werd 
er gestreden om de Rietstulpcup. Dit 
tafeltennistoernooi wordt jaarlijks 
georganiseerd door svGIETHOORNse en 
gesponsord door restaurant de Rietstulp 
Hylkemaweg 15 Giethoorn. Het toernooi 
werd dit jaar opgedragen aan Jan Dijkstra die 
op zijn manier jarenlang een stempel op dit 
toernooi drukte.  Met zijn humor zowel voor 
de organisatie alsook voor de gezelligheid 
onderling is Jan van grote waarde  geweest. 
Samen met Janny en familie hebben we Jan 
herdacht.

Het sterke deelnemersveld was weer groter dan voorgaande jaren en kende een spannende 
verloop met hele mooie partijen. Na de poulefase bereikten Gerwin van Dalfzen, Rudi 
Timmerman, Gerard Roosendaal en Erik van der Haar de halve finales . Rudi eindigde als derde 
en Gerwin behaalde uiteindelijk een fraaie 4e plaats. In de finale tussen Gerard en Erik moest 
Gedrard zich uiteindelijk toch gewonnen geven aan het sterke spel van Erik. Erik werd hiermee 
voor de negende opvolgende keer winnaar van de Rietstulpcup die hij uit handen van Senno 
Geertsma van restaurant de Rietstulp in ontvangst mocht nemen. 

Bij de dames mocht Ilja koppers de beker en gouden medaille in ontvangst nemen. 

  

SCHOOLKAMPIOENSCHAP JUNIOR RIETSTULPCUP 

Het aantal deelnemers viel erg tegen maar de opgekomen 
leerlingen van de Zuider- en Noorderbasisschool maakten 
met hun enthousiasme veel goed . Voor de organisatie door 
svGIETHOORNse aanleiding om voor het volgend jaar dit 
evenement te schrappen.  De uitslag van dit toernooi was 1 en 
schoolkampioen Ilja Scholtens 2e Andrey Bruinenberg en op 
de 3e plaats Jelte Oord.
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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
KAMPIOEN IN DE 4DE KLASSE GIETHOORN DAMES 2

Na vorig jaar een uitstapje te hebben gemaakt in de Meppeler stadscompetitie zijn we 
dit jaar weer begonnen in de competitie van de NEVOBO. Omdat we ons als nieuw team 
hebben aangemeld zijn we gestart in de 4de  klasse. Met Wendy als onze trainer en coach, 
Maureen B (niet te verwarren met Maureen H.) en Judith als spelverdelers, Hilma, Maureen 
H., Natasja, Harieke, Tanja en Marijke.

Pas de laatste wedstrijd 
op 17 april in Ens is 
duidelijk geworden dat 
Dames 2 zich kampioen 
mag noemen! Na 22 
wedstrijden, waarvan 
21 wedstrijden zijn 
gewonnen. De laatste 
wedstrijd kon de 
kampioensbeker nog naar 
DIOS gaan, maar gelukkig 
hielden wij ons hoofd koel 
en wonnen wij met 3-0. 
DIOS kon de spanning 
niet aan en heeft die 
laatste wedstrijd verloren 
met 2-1. 

Waarna uiteindelijk Giethoorn is geëindigd met een stand van 
61 punten en DIOS met 58. De nummer 3 en 4 hadden beide 47 
punten. Door de Nevobo is ons aan het eind van de wedstrijd een 
mooie Kampioensschaal (beter bekend als de bitterballenschaal, 
maar werkt ook als frisbee) uitgereikt. Het bestuur van de 
volleybal had geregeld dat iedereen een mooie bloem kreeg. 

(zie ook pagina achterop)
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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

NA 22 WEDSTRIJDEN,

- zonder noemenswaardige blessures (op een bloedneus en een spierverrekking na, maar 
de bloedneus was bij de tegenstander en de verrekking van de spier kwam door toedoen 
van de coach dus die tellen niet),

- wedstrijden waarbij sommigen niet eens aan de opslag toekwamen, omdat we niet zo 
vaak hoefden te draaien,

- het zwarte boekje van de coach, met ontzettend veel streepjes, maar gelukkig bij 
iedereen evenveel, - een plotseling opkomende indringende geur van tijger balsem,

- bewust een verkeerde opslag maken zodat alle 3 de sets eindigden met dezelfde score,

- ons verwonderen om de yells van de tegenstanders,

Wendy, onze rots in de branding, onze streepjeszetter, onze coach en trainer, heel erg 
bedankt dat je ons afgelopen jaar kampioen hebt gemaakt!

Uiteraard hebben we ons 
kampioenschap gevierd, we zijn met 
het hele team met een sloep door 
Giethoorn gevaren, heerlijk gegeten 
en geborreld bij Smit, t Achterhuus, 
de Fanfare en de Sloothaak. Op naar 
volgend jaar, de derde klasse ! 

-Dames 2 is met spoed op zoek 
naar een enthousiaste trainer/ 
coach. Na dit seizoen kampioen 
te zijn geworden in de 4de klasse 
van de Nevobo competitie komen 
de dames aankomend seizoen uit 
in de 3de klasse.  De training is op 
maandagavond van 20.00-21.30 uur. De wedstrijden worden op de dinsdagavond 
gespeeld.

 



UIT 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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VOLLEYBALUIT DE BESTUURSKAMER

DAMES 1
Wij dames 1 zijn een dames volleybalteam waarvan de leeftijd varieert tussen de 18 
en 24 jaar. We hebben dit jaar deelgenomen aan de Nevobo competitie, 4de klasse, en 
zijn hierin op de zevende plek geëindigd. Dit klinkt niet erg hoog, maar ten aan zien van 
vorig jaar waarin we helemaal onderin de lijst eindigden is dit voor ons flinke verbetering. 
Gezelligheid staat bij ons voorop en dat hebben we zeker, en natuurlijk zijn we af en toe 
ook een beetje fanatiek. 

Zo werden er tijdens de wedstrijden meerdere malen punten gepakt en wedstrijden 
gewonnen. Dit was natuurlijk niet mogelijk zonder onze trouwe coach Ineke Duinkerken, 
die elke wedstrijd met ons meegaat om ons te coachen. Maar ook de trainingen van onze 
trainer Arjan Winter hebben hierbij zijn steentje bijgedragen.

Arjan en Ineke bedankt!

Mocht je het leuk lijken om een keer te komen kijken of mee te trainen met ons dan 
ben je van harte welkom! We zijn nog op zoek naar een aantal vrouwkrachten die ons 
team willen komen versterken. Wij trainen op vrijdag avond vanaf 20:00 tot 21:00 in het 
Kulthurhus.

JEUGD
Ons jeugdteam, gesponsord door 
Autobedrijf Van der Linde Steenwijk, 
kwam dit jaar uit in de mix b 
competitie. Het was een seizoen met 
geduchte tegenstanders. De jeugd is 
dan ook geëindigd op de 10e plek. 
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Voor al uw Schilderwerken, glas- en wandafwerking

Beulakerweg 129b
8355 AE Giethoorn
Tel. 0521-360914
Fax. 0521-360925

Oort zegt het vOort

A U T O B E D R I J F

a�er

Autobedrijf Matter bv  Broekslagen 2, Steenwijk   
T 0521 51 03 04 www.matter.nl

Minimaal 80 occasions
op voorraad!

  Iedere dag
koopavond
 op afspraak
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VOLLEYBAL

RECREANTEN
Nog even en het volleybal seizoen is alweer voorbij. Het recreanten team is een gemengd 
team dat bestaat uit zowel heren als dames gevarieerd van de leeftijd 45 tot 75 jaar. 
Iedere woensdagavond wordt er fanatiek getraind onder leiding van onze trainster Erna.  
We beginnen meestal met een stevige warming up. Na ongeveer een half uurtje zweten 
gaan we gezellig volleyballen.
Vanaf oktober t/m maart is er een team vanuit de recreanten die competitie speelt in 
Vledder. Zij spelen een keer in de maand in Vledder tegen andere teams uit de buurt. 
Namens de recreanten willen wij onze trainster dit jaar  bedanken voor haar inzet. 

MAATWERK/ WOLTMAN/ HOEK 
WINNAAR WINTER VOLLEYBAL 
COMPETITIE
Op 25 maart jl. werden de laatste 
wedstrijden gespeeld in het Winter 
Volleybal Toernooi. Het was net als 
voorgaande jaren een spannende 
laatste avond. Maatwerk/ Woltman/ 
Hoek wist dit jaar de wisselbeker mee 
naar huis nemen. Het toernooi werd 
onder het genot van een hapje en een 
drankje en de muziek van DJ Matijs 
afgesloten. Daarnaast waren er in de 
verloting t.b.v. de clubkas weer leuke 
prijzen te winnen.

BEDRIJVENDAG
De kinderen hebben op de jaarlijkse bedrijvendag in ‘t Kulturhus een balletje kunnen slaan 
en van de beginselen van het volleybal geproefd. Lijkt het je leuk om te gaan volleyballen, 
kom dan eens kijken op een van de trainingsavonden. Je mag 3x gratis mee trainen om te 
kijken of je het leuk vindt. Meer informatie op onze website: www.svgse.nl



TENNIS
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TENNISTENNIS

HERENTEAM KAMPIOEN 5E KLASSE LANDELIJK
Het eerste heren tennisteam van SVGSE 
Giethoorn is kampioen geworden in de 5e 
klasse KNLTB landelijk dankzij een 6 – 0 
zege op Galefjild Hardagarijp. Concurrent 
Ruinerwold kwam op de laatste speeldag 
niet verder dan een 3–3 gelijkspel tegen 
Steenwijk 1
Het team bestaat uit (van links naar rechts) 
Berend Katoele, Henry Strijker, Leon 
Kuizenga en Martijn Doze. Sytse van der 
Heide ontbreekt op de foto.
Wil je meedoen aan de KNLTB 
Najaarscompetitie? Geef je dan snel op bij de Verenigingscompetitieleider Ilja. De VCL moet 
de teams voor 1 juli hebben ingeschreven. 
De wekelijkse toss is op woensdag morgen en donderdag avond. 
De clubkampioenschappen vinden begin september plaats. Je kunt meedoen in zowel het 
enkel spel als in de mix en dubbel. Inschrijving gaat binnenkort van start dus houdt de website 
en nieuwsbrief in de gaten. 
____________________________________________________________

Tennis voor alle niveaus! Gezelligheid is het belangrijkst.
vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie/thee

Laatste ronde is borrelronde! We maken er een gezellig feestje van!
Kosten per avond: leden gratis, niet leden €10,-  overige consumpties voor eigen rekening.



TENNIS
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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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TENNISTENNIS

JEUGD - KNLTB WORLDTOUR NAJAAR 
Doet uw zoon of dochter nog niet mee aan 
de Worldtour? Eigenlijk gaan we ervan uit 
dat al onze jeugdleden komend najaar aan 
de Worldtour meedoen.
Je hoeft dus niks te doen en wordt 
automatisch ingeschreven als je lid bent van 
SVGSE. Mocht je echt niet mee willen doen 
overleg dit dan even met de trainer of laat 
het ons weten via jcgiethoorn@gmail.com 
voor 30 juni. Het is natuurlijk geen probleem 
als je 1 of 2 keer verhinderd bent.  Je speelt in de Kia World Tour in een team van maximaal 
6 kinderen. Jongens en meisjes spelen door elkaar. Je speelt veel korte wedstrijdjes tegen 
verschillende kinderen. Zo leer je veel nieuwe kinderen kennen en is het nooit saai! 
Er zijn in totaal twaalf speelmomenten in het jaar (voor- en najaar). Elke speeldag staat in 
het teken van een wereldstad waar de tennisprofessionals ook spelen. Na iedere speeldag 
ontvang je een sticker voor jouw Kia World Tour stickerboekje. Jij doet toch ook mee? 

Speeldata najaar 2018;  9 september - 16 september - 23 september - 30 september - 7 
oktober. Op de website staat meer informatie over de aanvangstijden en locaties. 
http://www.svgse.nl/home/index/competitie

WORLDTOUR TRAINING 
Wanneer: elke zaterdag om 11.30;
Wie: alle jeugdleden tot 12 jaar;
Wanneer niet: de weekenden van de worldtour of toernooien;
Waar: op de tennisbaan van SVG;
Wencke van tennisschool Dallinga coördineert de Worldtour trainingen samen met enkele 
jeugdleden en senior clubleden. De training is voor alle jeugdleden t/m 12 jaar.
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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

DAMESDUBBEL 17+ dinsdagavond, KNLTB voorjaar Noordoost, 5e klasse, afdeling 6

Uhhh.....dat is een hele mond vol. Maar dat zijn wij dus, gewoon het gezelligste tenniscompetitie 
team van Giethoorn! Ik zal ons team, bestaande uit 8 totaal verschillende en gezellige dames, 
even aan u voorstellen. Te beginnen met Rolanda, zij is onze vliegende speelster, het is 
nooit te voorspellen waar ze staat en ze zou in haar eentje ook prima een dubbel kunnen 
spelen. Dan hebben we Mieke met haar keiharde opslagen, maar als het even niet lukt  kan 
ze flink met haar racket rond gaan zwaaien. Ze wil zo ontzettend graag spelen dat ze haar 
medespeelsters bijna smeekt om te mogen spelen als ze niet is ingedeeld. Cindy is onze 
speelster met een goede vaste hand waardoor ze de beste spinballen langs de lijn speelt. Van 
die ballen waar de tegenstandster niet op rekent. Helaas kan ze zo vaak op dinsdagavond niet 
dat ze heel blij is als ze wel een keer kan spelen.  Dan hebben we onze Tanja met die heerlijke 
hoge ballen waar de tegenstandster zo lekker geïrriteerd van raakt en daardoor alles uit gaat 
slaan. De tegenstandsters schrikken altijd van haar lengte aan het net. Sylvia is onze stabiele 
factor met super strakke ballen en heel weinig fouten. Ze is herintreedster in Giethoorn, maar 
voelt zich hier gelukkig gelijk weer als een vis in het water. Dan moeten we Jeannette niet 
vergeten, onze diesel die niet meer te houden is als ze op gang komt. Ze spreekt een woordje 
Fries en dat kan erg handig zijn met al die wedstrijden in Friesland. Als laatste Carla, ze is 
onze sterspeelster die vaak twijfelt over haar tennisspel, maar wij niet. Wij twijfelen meer aan 
haar telefoonkennis aangezien ze de appjes in onze groepsapp bijna nooit leest. Carla is altijd 
standaard haar tennisrokje kwijt. Natuurlijk speel ik zelf ook mee, maar hoe moet ik mezelf 
nou omschrijven? Dat doe ik mooi niet, dat laat ik voor een volgende keer aan een ander over. 
Onze voorjaarscompetitie zit er helaas al weer bijna op. We hebben gewonnen, verloren en 
gelijkgespeeld waardoor we met nog 1 wedstrijd te gaan op een mooie 3e plaats staan. We 
willen natuurlijk graag onze wedstrijden winnen, maar sportief, leuk en gezellig spelen is toch 
wel ons motto. Af en toe maken we hele toeristische uitstapjes naar Friese plaatsjes waar we 
echt nog nooit van gehoord hebben. Maar gelukkig komen we, soms met een kleine omweg, 
altijd weer op de goede bestemming. Ze zeggen altijd dat we in Giethoorn veel muggen 
hebben, maar in Friesland is het ook niet mis. Een paar weken geleden in Delfstrahuizen 
zaten we compleet in een muggenzwerm, maar gelukkig had Mieke goede muggenspray 
mee. De kans was groter dat we een mug raakten dan een bal. Die week ervoor was Carla 
compleet onherkenbaar ingepakt toen ze naar onze 2e wedstrijd keek,de muggen vonden 
haar ontzettend leuk.  Dus Giethoorn valt nog best mee, op de mietsies na dan. De derde set 
na de wedstrijd is altijd erg gezellig, de kleine discussies over een bal in of uit zijn snel weer 
vergeten en we drinken samen nog een drankje. We hopen natuurlijk op winst in onze laatste 
partij en daarna gaan we ons weer voorbereiden op de najaarscompetitie. Lijkt ons team je 
erg leuk en vind je het leuk om te tennissen? We zijn altijd op zoek naar medespeelsters! 
 
Een sportieve tennisgroet van Petra Smit
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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
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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
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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



SV GIETHOORN SE 43

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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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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GESCHUD

VERHUUR VAN LIGPLAATSEN
Jonenweg 1c | Giethoorn | Harm Kroon | 06 250 98 671

 

het Wapen van Giethoorn 

Gezellig Shoppen, eten en drinken 

Welkom in onze gezellige 
horecagelegenheid: Het Wapen van 
Giethoorn. 

Of je nu komt voor een kop verse 
koffie, een heerlijke lunch of een goed 
glas wijn, wij heten je hartelijk welkom 
als onze gast. 

Achter in ons pand vind je onze shop. 
Een plek om inspiratie op te doen voor 
een cadeau, souvenir of voor leuke 
woon- en kookideeën. 

De koffie, kruiden en oliën die je hebt 
geproefd zijn in de shop verkrijgbaar . 
Zo kun je ook thuis dat heerlijke 
"Gieterse" gevoel beleven.

Ds. T.O. Hylkemaweg 10c
Giethoorn | T: 0521 853577
www.hetwapenvangiethoorn.nl
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DE OUDE DOOS

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 

 

UIT DE OUDE DOOS (1979)
 
Sv. Giethoorn straks in uniforme trainingspakken

GIETHOORN – Sportvereniging Giethoorn hield vrijdagavond in eigen kantine de algemene 
ledenvergadering. Voorzitter J. Doze, kon ondanks de slechte weersomstandigheden een 
behoorlijk aantal leden welkom heten. Sportvereniging Giethoorn had een jaar van veel en 
goed geslaagde akticiteiten achter de rug. Zo behaalde het 4e elftal het kampioenschap van 
de 4e klas B , de C-junioren werden kampioen van hun klasse en behaalden de Brederwiede 
Cup. De deames 1 volleybal werden kampioen van eerste klasse onderafdeling Overijssel en 
behaalden eveneens de Brederwiede Cup. Aan de Punterloop deden 280 lopers mee.  De 
Sportvereniging heeft er een nieuwe afdeling bij: tennis. Alle leden die in wedstrijden uitkomen 
worden binnenkort gestoken in uniforme trainingspakken met het opschrift SV Giethoorn.



SV GIETHOORN SE
www.svGIETHOORNse.nl

Giethoorn Dames 2: 
Kampioen in de 4de klasse


