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Jeugdwerk Gasteren 
Op 12 juni organiseren we onze laatste Op 12 juni organiseren we onze laatste 

avond van dit seizoen alweer. Op deze avond van dit seizoen alweer. Op deze 

avond mag groep 8 van de basisschool avond mag groep 8 van de basisschool 

komen kennismaken met de soos.komen kennismaken met de soos.   

Wat we gaan doen is nog een Wat we gaan doen is nog een 

verrassing. Jullie worden om 19.30 uur verrassing. Jullie worden om 19.30 uur 

bb ij de Gasterije verwacht.ij de Gasterije verwacht.   

Bij slecht weer, regenkleding meenemen Bij slecht weer, regenkleding meenemen 

en laarzen aan.en laarzen aan.   

Komen jullie allen??Komen jullie allen??   
Jeugdsoos GasterenJeugdsoos Gasteren  

  

Markt bij Antiek en Tuin JobingMarkt bij Antiek en Tuin Jobing  

Rondom onze boerderij houden wij op Rondom onze boerderij houden wij op 

zaterdag 13 en zondag 14 juni een zaterdag 13 en zondag 14 juni een 

gezellige markt. Dit mede door hgezellige markt. Dit mede door het grote et grote 

succes van voorgaande jaren. U kunt er succes van voorgaande jaren. U kunt er 

o.a. een mandenvlechter aan het werk o.a. een mandenvlechter aan het werk 

zien en ook het beschilderen van zien en ook het beschilderen van 

keramiek en aardewerk. Verder is er een keramiek en aardewerk. Verder is er een 

kraam met bloemdecoraties, kralen, kraam met bloemdecoraties, kralen, 

wolvilten en andere zaken.wolvilten en andere zaken.   

Ook de ijscokar met lekker boerderijOok de ijscokar met lekker boerderij -- ijs ijs 

ontbreekt niet.ontbreekt niet.   

Naast al deze activiteiten die rondom de Naast al deze activiteiten die rondom de 

boerderij hebben we ook zelf een mooie boerderij hebben we ook zelf een mooie 

collectie antiek en een ruime keus in collectie antiek en een ruime keus in 

woonwoon--  en tuindecoraties, zoals grote  en tuindecoraties, zoals grote 

ijzeren tuinvazen en bloemhangers. Ook ijzeren tuinvazen en bloemhangers. Ook 

vindt u bij ons klassieke vindt u bij ons klassieke 

buitenverlichtibuitenverlichting en tuinmeubelenng en tuinmeubelen  

Voor de liefhebbers redenen genoeg dit Voor de liefhebbers redenen genoeg dit 

gebeuren te bezoeken.gebeuren te bezoeken.   

De markt wordt gehouden op zaterdag De markt wordt gehouden op zaterdag 

13 en zondag 14 juni van 11.00uur tot 13 en zondag 14 juni van 11.00uur tot 

18.00uur  bij Antiek en Tuin Jobing, 18.00uur  bij Antiek en Tuin Jobing, 

Brink 6 te Gasteren, midden in het Brink 6 te Gasteren, midden in het 

Nationaal BeekNationaal Beek--  en Esdorpenlan en Esdorpenlandschap.dschap.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AKC ‘54AKC ‘54  

Programma thuiswedstrijden AKC ’54 Programma thuiswedstrijden AKC ’54 

bij Oes Stee in Anderenbij Oes Stee in Anderen  

Kom kijken tijdens de wedstrijden en Kom kijken tijdens de wedstrijden en 

moedig ze aan.moedig ze aan.   

66--66-- ’09 AKC ’54 C1 ’09 AKC ’54 C1 –– Elko C2             Elko C2            

11.00 uur11.00 uur   

66--66-- ’09 AKC ’54 F1 ’09 AKC ’54 F1 –– Stadskanaal’74 F2         Stadskanaal’74 F2        

11.00 uur11.00 uur   

PannenkoekentoPannenkoekentoernooiernooi   

Op zaterdag 13 juni wordt het Op zaterdag 13 juni wordt het 

Pannenkoekentoernooi gehouden. Er Pannenkoekentoernooi gehouden. Er 

hebben zich 34 teams ingeschreven.hebben zich 34 teams ingeschreven.   

De eerste wedstrijden beginnen om De eerste wedstrijden beginnen om 

10.00 uur en we verwachten dat de 10.00 uur en we verwachten dat de 

prijsuitreiking rond 14.30 uur zal prijsuitreiking rond 14.30 uur zal 

plaatsvinden.plaatsvinden.   

Het volledige programma is te vinHet volledige programma is te vinden op den op 

de AKC website: www.akc54.myweb.nlde AKC website: www.akc54.myweb.nl   

Een pannenkoekentoernooi is geen Een pannenkoekentoernooi is geen 

pannenkoekentoernooi zonder ……….pannenkoekentoernooi zonder ……….  

Tussen de middag zijn er volop Tussen de middag zijn er volop 

pannenkoeken, soep en andere pannenkoeken, soep en andere 

lekkernijen verkrijgbaar.lekkernijen verkrijgbaar.   

TT baanTT baan  

Zaterdag 27 juni wordt er weer geracet Zaterdag 27 juni wordt er weer geracet 

op het TTop het TT--circucircu it. Op maandagit. Op maandag--  en  en 

dinsdagavond, 29 en 30 juni, zullen we dinsdagavond, 29 en 30 juni, zullen we 

weer de handen uit de mouwen steken weer de handen uit de mouwen steken 

om de tribunes rond de TTom de tribunes rond de TT--baan schoon baan schoon 

te maken. We willen alle leden en te maken. We willen alle leden en 

ouders van (jeugd)leden verzoeken mee ouders van (jeugd)leden verzoeken mee 

te helpen deze 2 avonden. Ook niette helpen deze 2 avonden. Ook niet--

leden zijn welkomleden zijn welkom om ons te helpen.  om ons te helpen. 

Houd beide avonden vrij zodat we met Houd beide avonden vrij zodat we met 

een grote groep mensen deze klus een grote groep mensen deze klus 

kunnen klaren.kunnen klaren.   

We vertrekken om 18.15 uur vanaf We vertrekken om 18.15 uur vanaf 

Auberge St. Hubert. Auberge St. Hubert.   
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Sportavond GAVASSportavond GAVAS   

De onderlinge sportavond voor de De onderlinge sportavond voor de 

jeugdleden van gymvereniging GAVAS jeugdleden van gymvereniging GAVAS 

uit Anloo iuit Anloo is verschoven naar maandag s verschoven naar maandag 

22 juni. Dit vanwege de schoolreis van 22 juni. Dit vanwege de schoolreis van 

de groepen 7 en 8 van de O.B.S. Anloo de groepen 7 en 8 van de O.B.S. Anloo 

op 15 juni.op 15 juni.   

Tijdens de sportavond werken de Tijdens de sportavond werken de 

jeugdleden de atletiekonderdelen jeugdleden de atletiekonderdelen 

hardlopen (sprint), hoogspringen, hardlopen (sprint), hoogspringen, 

verspringen en bal gooien af. Per groep verspringen en bal gooien af. Per groep 

stst rijden de jongens en meiden tegen rijden de jongens en meiden tegen 

elkaar. Na de atletiekonderdelen volgt elkaar. Na de atletiekonderdelen volgt 

de jagersloop.de jagersloop.   

De onderlinge sportavond begint om De onderlinge sportavond begint om 

18.30 uur en wordt gehouden op het 18.30 uur en wordt gehouden op het 

sportveld achter de O.B.S. Anloo.sportveld achter de O.B.S. Anloo.   

Het bestuur van GAVAS nodigt u uit om Het bestuur van GAVAS nodigt u uit om 

te komen kijken en de jeugte komen kijken en de jeugdleden aan te dleden aan te 

moedigen.moedigen.   

  

Programma ZomerfeestProgramma Zomerfeest   

Vrijdag 5 juniVrijdag 5 juni   

18.45 uur     Opening van het 56e 18.45 uur     Opening van het 56e 

zomerfeestzomerfeest   

19.00 uur     Volleybalwedstrijden met 19.00 uur     Volleybalwedstrijden met 

na afloop de prijsuitreiking en muziek na afloop de prijsuitreiking en muziek 

van de Klompenman.van de Klompenman.   

Zaterdag 6 juniZaterdag 6 juni   

14.30 uur     Spelletjes voor peuters14.30 uur     Spelletjes voor peuters  en  en 

kinderen van de basisschool tot en metkinderen van de basisschool tot en met   

groep 6groep 6   

20.00 uur     Feestavond mmv  RADIO 20.00 uur     Feestavond mmv  RADIO 

NL  en 3 Nederlandstalige artiestenNL  en 3 Nederlandstalige artiesten  

waaronder Burdy !!waaronder Burdy !!   

Zondag 7 juniZondag 7 juni   

10.00 uur     Markt en braderie tot 10.00 uur     Markt en braderie tot 

17.00 uur17.00 uur   

13.00 uur     Spelletjes voor 13.00 uur     Spelletjes voor 

volwassenen en jeugd vavolwassenen en jeugd vanaf groep 7 van naf groep 7 van 

dede  basisschool. Let op: u kunt tot 14.45 basisschool. Let op: u kunt tot 14.45 

uur meedoen aan de spelletjes!uur meedoen aan de spelletjes!   

15.00 uur     Het “grote”spel. Meedoen 15.00 uur     Het “grote”spel. Meedoen 

vanaf groep 7 van de basisschool, maarvanaf groep 7 van de basisschool, maar   

voor alle leeftijden leuk om naar te voor alle leeftijden leuk om naar te 

kijken!kijken!   

18.00 uur     Weging van het zwien en 18.00 uur     Weging van het zwien en 

uitslaguitslag  van de verloting van de verloting   

En natuurlijk is er het hele weekend En natuurlijk is er het hele weekend 

weer de kermis en kunt het gewicht van weer de kermis en kunt het gewicht van 

het zwien raden.het zwien raden.   

  
Agenda 
02 juni t/m 07 juni Veldnamenfestival 
05 juni 6 en 7 juni Zomerfeest 
06 juni Bewonersdag 
15 aug Etstoel 
22 aug  Spelletjesochtend Rietvogels 
24 aug t/m 29 aug Sport- en spelweek 
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