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De zomer lijkt weer voorbij, misschien nog 
lekker nazomeren. 
De scholen zijn weer begonnen,sport en  
andere activiteiten staan in de startblokken. 
Misschien is er nog iets voor u bij om een 
verloren uurtje mee te vullen.  
  

SpoSportavond Rietvogels, gymnastiekrtavond Rietvogels, gymnastiek  
Vrijdag 4 september houdt de 
jeugdgymnastiekafdeling van De Rietvogels 
haar jaarlijkse sportavond in De Gasterije. 
We beginnen om 18.30 uur en het duurt tot 
ongeveer 20.30 uur. Vanwege het te 
verwachten slechte weer gaan we naar de  
zaal. Volgens traditie hebben we weer de 
volgende onderdelen: hardlopen, verspringen, 
hoogspringen, hordenlopen, balgooien, een 
verrassingsonderdeel, en niet te vergeten 
natuurlijk de jagersloop. We verwachten van de 
deelnemende jeugdleden dat ze gekleed zijn in 
een wit T-shirt en een zwarte broek. We  
hopen dat het een sportieve avond wordt en 
wensen alle deelnemers veel plezier. 
 
Grote Clubactie 
In de eerste weken van oktober doet De 
Rietvogels weer mee aan de landelijke Grote 
Clubactie. Deze actie is een nationale loterij 
waarbij de sportclub die de loten verkoopt het 
grootste deel van de opbrengst mag houden, 
terwijl de prijzen landelijk worden uitgeloot.  
Dit jaar kosten de loten 3 euro, waarvan 
2 euro in de kas van de Rietvogels 
terechtkomt. Voor meer informatie zie: 
www.clubactie.nl 
We komen niet met loten bij u aan de deur, 
maar vragen onze leden een aantal loten te 
verkopen aan familie, vrienden en buren. De 
opbrengst van deze loterij helpt ons de 
contributie voor onze sportende leden laag te 
houden. 
Bestuur De Rietvogels 

  
Oud Papier 
Ook in september wordt er weer oud papier 
opgehaald op zaterdag 12 september.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De helpers zijn deze keer: fam. Sanderink en  
fam. Heunink. Succes en alvast bedankt. 
Sport vereniging de Rietvogels 

Kaart- en Rummycubavonden 
Noteer alvast in uw agenda, de nieuwe 
kaart- en rummycub avonden in 2009 : 
18 september;16 oktober; 20 november 
en 18 december. 

In 2010 zijn dat de volgende d.d.: 
22 januari;19 februari; 19 maart; en 16 
april 

Soos en Koersbal 
Soos en koersbal zijn weer begonnen. 
Jammer is echter dat bij beide groepen 
het ledenaantal terug loopt. Hoelang 
kunnen we nog blijven bestaan? 
Wij zouden het fijn vinden als er meer 
mensen met ons mee komen doen, met 
beide of een van beide groepen. Soos en 
koersbal zijn om en om op 
dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 
uur. ( behalve Roldermarkt en 
Zuidlaardermarkt) 
Inlichtingen bij Aaltje de Lange tel. 
231213, Roelie Moek tel. 231305 of 
Anna Vedder tel. 231269 
 
Jeugdwerk Gasteren 
De scholen zijn weer begonnen, sporten 
is weer begonnen, dus wordt het ook 
weer tijd dat jeugdwerk Gasteren weer 
met een activiteit komt. We hebben 
gekozen voor een discoavond en wel 
op 9 okt. aanvang 20.00 uur in de 
Gasterije 
We hopen weer op een gigantische 
opkomst, dus heb je de basisschool 
verlaten, kom dan op 9 oktober naar de 
Gasterije. Introducee's zijn ook welkom 
Neem allemaal zelf je muziek mee. 
Tevens kan er die avond gedart worden 
Tot 9 oktober. 
Bestuur jeugdwerk Gasteren 
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Spelletjesmiddag Rietvogels 
Zaterdagochtend op 22 augustus 
hebben jonge gymleden van de 
Rietvogels op de heide in Gasteren, 
leuke sportieve spelletjes gedaan. Ze 
begonnen met vossenjacht, waar ze 
moesten zoeken naar enkele vossen die 
hun verschillende sportopdrachten 
gaven. Zo zijn ze o.a. wezen tennissen, 
hockeyen, jeu de boules en volleyballen.  
De kinderen hebben erg genoten en het 
weer werkte ook mee. Na afloop kreeg 
ieder een mooi diploma. 

Bestelbieb 
In verband aan een tekort aan 
vrijwilligers, zijn wij genoodzaakt 
(althans voorlopig) de Bestelbieb op 
maandagavond te sluiten.  
Op donderdag bent u van harte welkom 
van 15.30 uur tot 16.30 uur,  
om uw bestelde boeken op te halen 

 
Uit bovenstaande blijkt dat nieuwe 
vrijwilligers meer dan welkom zijn. 
Info. bij Berber Klugkist tel. 238050 

Programma thuiswedstrijden AKC  
Kom kijken tijdens de wedstrijden en 
moedig ze aan.  
ook op de homepage <www.ingasteren.nl> 
5-9-’09 AKC ’54 C2 – DES (N) C1  
12-9-’09 AKC ’54 D1 -  Spes (E) D1 
12-9-’09 AKC ’54 E1 - Rodenburg E1 
allen aanvang 10.00 uur 
12-9-’09 AKC ’54 C1 - EKC 2000 C2 
aanvang 11.00 uur 
19-9-’09 AKC ’54 D1 - Korwi D1  
19-9-’09 AKC ’54 E1 - Noordenveld E2 
26-9-’09 AKC ’54 C1 - Asko C3  
26-9-’09 AKC ’54 C2 - Halen C1  
3-10-’09 AKC ’54 D1 – WSS D2  
3-10-’09 AKC ’54 E1 – Asko E3 
allen aanvang 10.00 uur 
3-10-’09 AKC ’54 C1 – Vitesse (Be) C 
aanvang 11.00 uur 
10-10-’09 AKC ’54 C2 – Sparta (Ze)C1 
aanvang 10.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Agenda 
04 september  Sportavond 
12 september  Oud papier 
09 oktober  Discoavond 
02 november  Gebruikersoverleg 
03 november  Drentsche Aa cursus 
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