
Weer een heel nieuw jaar voor ons. 
Voor de verenigingen een uitdaging om 

de sporthal in Schoonoord te behou-

den, meer hierover verderop in VIOS 
nieuws. De gemeente is vooralsnog 

niet van plan om de sporthal te sluiten 
maar hij wordt ook niet meer onder-

houden! 

 

De avonden worden weer langer, dat is 
altijd fijn!  

 

Het begin van januari begon voor de 
meesten spekglad en ook onze lessen 

zijn vervallen in de eerste week na de 

kerstvakantie in verband met de ijzel, 
een week die we niet gauw zullen ver-

geten! 

 

De ledenvergadering zit er weer aan te 
komen en we hopen dat er een grote 

opkomst zal zijn. Ook hebben we op  
16 april ons jaarlijks “VIOS feestje”. 

Dit jaar hebben we voor het thema 
zwart/wit gekozen.  

 

Waar sch i j n l i j k 
gaan we ook nog 

een voorjaars-

actie inplannen, 
maar daar wor-

den jullie dan nog nader over ingelicht. 

 

Het ledenaantal is ongeveer rond de 
70, daar zijn we natuurlijk erg blij 

mee!  

 

We moeten zorgen dat we gymvereni-
ging behouden want wat is nu een 

dorp zonder gymvereniging, bewegen 
is zo goed voor zowel jong als oud! 

 

Dit was het weer!  

 

Veel leesplezier en tot de volgende uit-

gave van het VIOS nieuws! 

 

Namens het bestuur van GV VIOS 

 
Wilma Hilhorst 

Hallo allemaal 

 

 

 

Belangrijke data! 
 

27 februari t/m 6 maar 

voorjaarsvakantie 

 
8 maart 

ledenvergadering 

 

16 april 
VIOS feestje 

 

Meer data, zie pg 3 
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Wigchers Int. Transport b.v. 
Maatschappijweg 12 
7848 AM  Schoonoord 
T: 0591 - 381304 
F: 0591 - 382450 
E: info@wigchers.nl 
W: www.wigchers.nl 

Voor al uw soorten transport! 
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Agenda GV VIOS 2016 

Datum Activiteit 

27 februari t/m 6 maart 2016 voorjaarsvakantie 

8 maart 2016 ledenvergadering, aanvang 20.30 uur 

13 april 2016 bestuursvergadering 

16 april 2016 VIOS feestje 

25 april t/m 6 mei 2016 meivakantie voortgezet onderwijs 

2 t/m 6 mei 2016 meivakantie basisschool 

18 mei 2016 bestuursvergadering 

6 t/m 10 juni 2016 junivakantie basisschool 

14 t/m 17 juni 2016 avond wandel 4-daagse 

15 juni 2016 bestuursvergadering 

16 juli t/m 28 augustus 2016 zomervakantie 

17 augustus 2016 bestuursvergadering 

14 september 2016 bestuursvergadering 

12 oktober 2016 bestuursvergadering 

15 t/m 23 oktober 2016 herfstvakantie 

16 november 2016 bestuursvergadering 

14 december 2016 bestuursvergadering 

24 december 2016 t/m 8 januari 2017 kerstvakantie 

Gefluister in de wandelgangen; de gemeente zou er 
over denken om de sporthal af te stoten, nou dat 
hield onze gemoederen wel bezig!!!! Dat zou voor 
onze en ook alle sportverenigingen in Schoonoord een 

flinke strop zijn. Dus een vergadering met alle vereni-
gingen werd gepland….. 

 

Daar waren voetbalvereniging KSC, korfbalvereniging 
SDO, tennisvereniging de return, maar ook dorpsbe-
langen en Natascha Wemmenhove van maatschappe-
lijk welzijn Coevorden bij.  

 

Natascha vertelde dat de gemeente sprak over afsto-
ten, maar dat dit nu voor de eerste jaren is terug ge-
draaid. Ook vanwege de schoolkinderen die gebruik 
maken van de sporthal tijdens gymles.  

 

Dit is natuurlijk zeer positief, maar geeft ons wel te 

denken voor de toekomst. Want hoe ziet het vereni-
gingsleven er bijvoorbeeld over 10 jaar uit, financieel, 
qua ledenaantallen. Lukt het dan nog wel om de 
sporthal zo te blijven bezetten dat de gemeente het 
rendabel blijft vinden. Moeten we daar nu al niet iets 
aan gaan doen…. 

 

We zijn hierover nog niet uit gedebatteerd, maar heb-
ben wel al een goede start gemaakt. 

Er komt dus nog een vervolg!!!!!! 

 

 

Sporthal 

Agenda 2016 
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Café/Rest./Zaal De Haven 

 

 

  * groot terras  * karaoke   * grootbeeld 

  * diverse bieren  * biljart   * menu’s 

  * plate-service  * diverse snacks   

 

  Ook verzorgen wij: 

  bruiloften, personeelsfeesten en andere avonden, 

  thema-avonden, steengrillen, barbecue, 

  oud-hollandse spelen, koffietafels (tot 250 personen) 

 

Vraag vrijblijvend een prijsopgave 

Tot ziens bij Jans en Marjan, Havenstraat 3, Schoonoord 

tel. 0591—381219; fax 0591-387416; www.dehavenschoonoord.nl 

www.slagerij-knol.nl 

 

Aletta Grummel 

Esther van den Brand 

 

Tramstraat 2 

7848 BK  SCHOONOORD 

tel.: 0591-381686 
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Administratie– en adviesbureau Gerbers 
 

  voor:  administraties en rapportages in landbouw en MKB 

   belastingaangiftes particulieren 

 

  Slenerweg 88,  7848 AK   SCHOONOORD 

  tel.: 0591-381491 / 06-53129854 

  email: info@administratie-gerbers.nl 
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Wat spannend zeg!!! 

 

Op 1 en 3 december kwamen er enkele Pieten langs 

bij onze gym en streetdancegroepen. 

 

Ik denk dat ze op zoek waren naar gevaarlijke caprio-
len en leuke danspasjes voor Sinterklaasavond. 

Waarmee ze de show konden stelen bij alle kindertjes 
van Nederland op 5 december. Nou dan waren ze bij 
onze kids van de gym- en streetdance aan het goede 
adres!! 

 

Tussen het eten van de pepernoten door werden er 

ingewikkelde sprongen gemaakt op o.a  de kleine en 
grote trampoline. 

 

Gelukkig ging het allemaal goed,want je weet maar 

nooit met die dolle Pietermannen. 

 

 

 
 
 

Ook bij het dansen hadden de kinderen en Pieten de 

grootste lol. 

 

Eén van de Pieten vertelde mij dat hij nog nooit zulke 
coole danspasjes had gezien, maar dat zijn benen 

bijna in de knup kwamen. Maar ja dit was dan ook 

stuntel Piet dus dan kun je dat verwachten he. 

 

Inmiddels zijn de Pieten weer terug in het zonnige 

Spanje. Maar hopelijk komen zo dit jaar weer langs 
om weer nieuwe inspiratie op te doen!! 
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5 vragen aan….. 

Afgelopen december hebben wij afscheid genomen 
van onze streetdance juf Mirthe. 

 

Zij is begonnen aan een andere uitdaging, het geven 
van turnlessen. Natuurlijk vinden wij het jammer dat 
we haar moeten missen. Ze heeft de kinderen veel 
leuke dansjes geleerd en zij hadden hierin veel plezier 

met elkaar. 

 

Op haar laatste les had ze nog een lekkere traktatie 
meegenomen voor de meiden en het bestuur heeft 
haar een parfumbon aangeboden. 

Wij wensen Mirthe veel succes in 
haar verdere carrière !! 

 

 

De lessen zijn inmiddels overgenomen door Mascha 
Kwant en ook Marscha wensen wij heel veel succes 
met het geven van de gym en streetdancelessen. 

 

Agnes Hummel 

Bestuurslid GV VIOS 
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Afscheid streetdance juf Mirthe 

Recept van Tina 

Spruitjes uit de oven met kaas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit recept met spruitjes is lekker, zó lekker dat men-
sen die spruiten vies vinden dit spruitjes recept vast 

en zeker wel lekker vinden. Al zullen ze waarschijnlijk 
zeggen: ‘het is te doen’.  

 

We snijden de spruitjes doormidden, waardoor de 
smaak van de spekjes, kaas, champignons, ui en 

kruiden tot binnenin de spruitjes kan dringen. Er is 
geen vleugje bitter meer te traceren en een beetje 
crème fraiche maakt het geheel lekker romig en doet 
denken aan tartiflette, maar dan zonder aardappelen 
en met spruitjes!  

 

Dat spruitjes erg voedzaam zijn, hoeven we denk ik 
niet meer uit te leggen. Dit hoofdgerecht is voor twee 
personen, maar maak je er bijvoorbeeld vlees en sa-
lade bij, dan is dit gerecht voor drie tot vier personen. 

 

Dit heb je nodig? 

 Spruitjes - 750 gram 

 Ui - 1 

 Spekjes - 125 gram 

 Champignons - 100 gram 

 Knoflook - 1 teentje 

 Crème fraiche - 100 gram 

 Paprikapoeder 

 Nootmuskaat 

 Peper 

 Geraspte kaas - 75 - 100 gram 

Zo maak je het 
1. Vul de waterkoker met water en zet aan 
 
2. Snij de kapjes van de spruitjes en snij de 
 spruitjes doormidden 

 
3. Doe de spruitjes in een pan, giet het kokende 
 water er overheen en laat 8 minuten koken, 
 totdat de spruitjes beetgaar zijn 
 
4. Zet de oven aan op 175 graden 
 

5. Snipper terwijl de spruitjes koken de ui fijn, snij 
 de knoflook klein en de champignons in  
 blokjes 
6. Bak de ui, knoflook en spekjes drie minuten in 
 een wok 
 
7. Wok de champignons nog even mee en giet de 

 spruitjes af 
 
8. Bak ook de spruitjes even mee, strooi er flink 
 wat paprikapoeder, een beetje nootmuskaat 
 en peper naar smaak bij 
 
9. Vet een ovenschaal in en leg het spruiten-

 mengsel in de schaal 
 
10. Roer de crème fraiche er doorheen 
 

11. Strooi de geraspte kaas er overheen en zet de 

 schaal 15 minuten in de oven 

 

 

En dan…. 
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Loop eens binnen of bel voor een afspraak 

Tramstraat hoek Oude Molenstraat 

Tel.: 0591—381 691 

Klus– en Onderhoudsbedrijf 

Van Loon 

 
Havenstraat 10 

7848 AA  Schoonoord 

tel. 0591—381964 

mob. 06-22170680 

 

 

Voor al uw klussen in en om de woning 

 

  schilderen / behangen    timmerwerkzaamheden 

  electra / water     aanleg bestrating 

  laminaat / parket     EPDM dakbedekking 

  tegelzetten / sanitair    enz…... 

Schildersbedrijf Kuipers 

Vakmanschap, kwaliteit en service staan bij ons voorop.  
Wij werken uitsluitend met hoogwaardige kwaliteitsproducten.  
Daarom kunnen wij duurzaamheid garanderen.  

SCHILDERSBEDRIJF KUIPERS 

 

Scheerturfstraat 24 

7848 CM  SCHOONOORD 

tel. 0591-381972 

mob. 06-12877211 

 

Wij kunnen u het volgende bieden 

- alle binnen en buiten schilderwerkzaamheden    - -  wandbekleding 

- houtrotreparaties en deelvervanging   - glaszetwerkzaamheden 

- vrijblijvende offerte     - adviezen 

- tevens levering alle materialen (verf, glas etc.) 

 

Zie ook onze website voor verdere info: www.schildersbedrijfkuipers.nl 
Email: schildersbedrijfkuipers@hotmail.com 
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5 vragen aan….. 

Drogisterij-Kadoshop 

Tramstraat 15   Schoonoord 

0591 381908 

In iedere VIOS-nieuws worden 5 vragen gesteld aan 

mensen die op de een of andere manier betrokken 

zijn bij GV VIOS. Dit keer aan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sippora en Kenan Vos 

 

5 vragen aan Sippora 

1. Wie ben je en waar kom je vandaan?  

Ik ben Sippora Vos en ben bijna 11 jaar. Ik woon in 

De Kiel samen met mijn vader, moeder, zus en twee 

broertjes.  

2. Naar welke school ga je en in welke groep zit 

je?  

Ik ga naar CBS De Kiel. En ik zit in groep 7. 

3. Wat doe je bij VIOS? 

Ik gym daar op dinsdag in de tweede groep.  

4. Doe je ook aan andere sporten?  

Nee, maar ik zit wel op een leuk kinderkoor in Sleen, 

op donderdagavond! 

5. Wat vind je het leukste om te doen bij VIOS? 

Ringen zwaaien met de gym vind ik het leukst! 

5 vragen aan Kenan 

1. Wie ben je en waar kom je vandaan?  

Ik ben Kenan Vos en ben bijna 8 jaar. Ik woon in De 

Kiel samen met mijn vader, moeder, twee zussen en 

broertje.  

2. Naar welke school ga je en in welke groep zit 

je?  

Ik ga naar CBS De Kiel. En ik zit in groep 5. 

3. Wat doe je bij VIOS? 

Ik gym daar op dinsdag in de tweede groep.  

4. Doe je ook aan andere sporten?  

Nee, maar ik zit nog wel op scouting in Borger op de 

zaterdagochtend! 

5. Wat vind je het leukste om te doen bij VIOS? 

Apenkooien vind ik het leukst om te doen met de 

gym! 

 

Sippora en Kenan, hartelijk dank voor de beantwoor-

ding van de 5 vragen aan…….. 

 

 

 

5 vragen aan…... 
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  Schoonoord     Borger 

  Tramstraat 15A     Grote Brink 7A 

  tel. 0591—38 15 45    tel. 0599—23 69 42 

  fax 0591—38 15 08    fax 0599—23 51 78 
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Algemene informatie 

 

Bestuur 

Voorzitter  Wilma Hilhorst, Slenerweg 50, 7848 AJ  Schoonoord, tel.: 381823 

Secretaris  Gea Schutrups, Rolderstraat 38, 7849 PD  De Kiel, tel.: 382027 

Penningmeester Wendy Spreen, Slenerweg 17, 7848 AD Schoonoord, tel.: 382267 

  bankrek. NL40Rabo0359262406 t.n.v. gymnastiekvereniging VIOS Schoonoord 

Leden  Tina Weggen, Ellertstraat 7, 7848 AT  Schoonoord, tel.:381386 

  Agnes Hummel, Oude Molenstraat 15, 7848 BM  Schoonoord, tel.: 381637 

   

Leiding 

Gymnastiek Mascha Kwant, tel.: 06-27031681 

Sportfit  Frits Slagter, Johann Sjauckenstrasse 15, D-49762 Sustrum-Moor, Duitsland,  

  tel.: 06-30511152 

Streetdance Mascha Kwant, tel.: 06-27031681 

 

Lesrooster 

dinsdag  15.45-16.30 uur  gym (3,5 t/m 5 jaar)   

  16.30-17.30 uur  gym (6 jaar en ouder) 

  19.30-20.30 uur  body-fit  

donderdag 13.30-14.30 uur  sport-fit 

  16.00-16.45 uur  streetdance groep 1 (3,5 t/m 7 jaar) 

  16.45-17.30 uur  streetdance groep 2 (8 jaar en ouder) 

Locatie  Sporthal Schoonoord, Sportparklaan, 7848 BA  Schoonoord, tel.: 381620 

 

Contributie inclusief bondscontributie 

Gym 3,5 t/m 5 jaar    € 10,00 per maand  

Gym 6 jaar en ouder   € 12,50 per maand 

Sport-fit of body-fit    € 15,50 per maand 

Sport-fit en body-fit (2x/week)  € 25,50 per maand 

Streetdance groep 1 (geboren 2007 of jonger) € 12,50 per maand 

Streetdance groep 2 (geboren 2006 of ouder) € 12,50 per maand 

Combinatie gym & streetdance (groep 1) € 20,50 per maand 

Combinatie gym & streetdance (groep 2) € 22,50 per maand 

 

De contributie dient maandelijks automatisch voldaan te worden op bankrekeningnummer  

NL40Rabo0359262406 t.n.v. gymnastiekvereniging VIOS te Schoonoord. 

 

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 5,=.  

De regels bij het niet nakomen van het betalen van de contributie zijn: 

 het lid ontvangt na 3 maanden een herinnering met het te betalen bedrag, vermeerderd met  

€ 2,25 wanneer niet tijdig wordt betaald; 

 wanneer na een half jaar nog niet is betaald, wordt het bedrag vermeerderd met € 11,50; 

 het lidmaatschap wordt automatisch beëindigd wanneer na een jaar nog niet is betaald. 

 opzeggen kan alleen per 1 juli of per 1 januari 

 

De tribune is gesloten tijdens de lessen. Ouders/verzorgers van de kleutergroep kunnen na overleg 

met de leiding plaatsnemen op de tribune. Van hen wordt verwacht dat zij geen overlast veroorzaken 

of de lessen op een andere manier nadelig beïnvloeden.  

 

Kopij VIOS Nieuws 

inleveren bij / inzenden aan: 

Gea Schutrups, Rolderstraat 38, 7849 PD  DE KIEL 

tel.: 382027 

email: g.a.schutrups@gmail.com 

VIOS Nieuws 
Officieel orgaan van de gymnastiek– en sportvereniging VIOS te Schoonoord 

Gymnastiek– en    
sportvereniging 

VIOS Schoonoord 
 

Vooruit Is Ons Streven 

 
Opgericht 1 juni 1952 

 


