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I&O-week: afsluiting en eindstand 
 Het begon met een spetterend optreden 
van de winnaars van de jeugd-
playbackshow van de woensdagmiddag. 
Het eindigde met de huldiging van het 
team van Oostza voor hun een grandioze 
overwinning bij de playbackshow en 
daarmee van de hele week.  
De afsluitende zaterdagavond van de In- 
en Ontspanningsweek was een groot 
succes! Een overvolle en zeer 
enthousiaste zaal, luid meeklappend met 
elk nummer. Deelnemers die echt werk 
gemaakt hadden van hun optredens; 
vooral de aankleding was zeer goed 
verzorgd en soms spectaculair.  
En … verrassende winnaars. Als zelfs een 
groot nonnenkoor uit het Westeinde met 
veel Gasterse prominenten er niet in 
slaagt te winnen, dan moeten de winnaars 
toch wel echt van een hoog niveau 
geweest zijn!  
Daarom grote complimenten voor het 
team van Oostza, dat maar liefst de 1e en 
de 2e prijs uitgereikt kreeg van de 
deskundige jury, bestaande uit oud-
Gastenaren (Janneke Sloots, Froukje 
Pauwels (vz.) en Bert Havinga).  
Verder veel respect voor alle deelnemers 
die toch maar de moed hadden voor de 
volle zaal te gaan staan, en die tijd noch 
moeite gespaard hebben om ons als 
toeschouwers dit prachtige vermaak te 
gunnen. Hulde! 

De uiteindelijk uitslag van de In- en 
Ontspanningsweek:4. BriGos; 3. BosHoek 
2. Westeinde; 1. OostZa   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
De Rietvogels: sporten begint weer  
Vanaf 1 september begint het nieuwe 
sportseizoen voor De Rietvogels weer. U 
kunt meedoen met de volgende 
activiteiten: biljarten (maandagmiddag, 
maandagavond (dames), woensdagavond, 
donderdagavond), volleybal 
(maandagavond), aerobics 
(vrijdagmorgen), jeugdgym 
(dinsdagmiddag) en korfbal. Op de 
dorpssite www.InGasteren.nl, onder 
Rietvogels, vindt u de tijden en 
contactpersonen van de diverse  
activiteiten. Voor bijna alle sporten zijn 
nieuwe leden van harte welkom, alleen 
voor een paar biljartgroepen is er een 
wachtlijst. Sporten bij De Rietvogels is 
leuk en gezellig; we werken met kleine 
groepjes: iedereen komt aan zijn 
trekken. Voor aerobics en volleybal 
beschikken we over enthousiaste en 
gediplomeerde trainers/begeleiders. Voor 
jeugdgym zijn we op dit moment op zoek 
naar een tijdelijke vervanger voor Jan 
Wiering die door ziekte enige tijd 
uitgeschakeld is.  

Heeft u interesse, kom dan gewoon naar 
de Gasterije op de genoemde tijden, of bel 
even met de contactpersoon voor de 
betreffende sport.     
 
Sportleraar gezocht 
Als gevolg van een blessure is onze 
sportleraar Jan Wiering waarschijnlijk voor 
langere tijd niet in staat om de gymlessen 
voor onze vereniging te verzorgen. 
Daarom zoeken we met spoed een 
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enthousiaste sport-/gymnastiekleraar voor 
de volgende lessen: 

- jongste groep: kinderen uit de 
groepen 1 t/m 4; dinsdag van 
16.30 – 17.15 uur 

- oudste groep: kinderen uit de 
groepen 5 t/m 8; dinsdag van 
17.15 – 18.15 uur 

De lessen zijn nu gepland op 
bovenstaande tijden, maar kunnen in 
onderling overleg mogelijk verschoven 
worden naar een andere dag of ander 
tijdstip. 
Heb je interesse in deze (tijdelijke) 
functie, neem dan z.s.m. contact op met 
Ben Mulder (b.m.mulder@gmail.com of 
tel. 06-24428102). 
 
Dames biljartgroep Gasteren 
In september 2004 zijn we bij De 
Rietvogels gestart met damesbiljarten. 
In dit seizoen gaan we vanaf  
6 september op de maandagavond 
biljarten vanaf kwart voor 8 in de kantine 
van de "Gasterije". 
Nieuwe leden zijn van harte welkom; op 
dit moment zijn we nog met 6 dames en 
zoeken we er zeker nog 2 bij. Kom gerust 
eens langs op de maandag en probeer 
maar een balletje te stoten (kijken mag 
ook). Het biljarten is niet op hoog niveau, 
gezellig even kletsen doen we ook graag. 
Voor meer info kun je contact opnemen 
met: Janny van Rhee, tel: 231505. 
 
Grote Clubactie 
In de laatste weken van september 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 2.40 euro in de 
kas van de Rietvogels terechtkomt. Voor 
meer informatie zie: www.clubactie.nl  
De Grote Clubactie is een echte 
verenigingsactiviteit, daarom komen we 
niet als bestuur 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 of iets te doen waar anders 
geen geld voor is. In het afgelopen jaar 
hebben we o.a. materialen voor gym en 
volleybal aan kunnen schaffen. 
Bestuur De Rietvogels 

Oproep voor hondenbezitters  
In de afgelopen tijd is Dorpsbelangen 
vaak aangesproken door dorpsbewoners 
over de beperkingen, die Staatsbosbeheer 
(SBB) middels borden, heeft opgelegd aan 
met name hondenbezitters. Alvorens met 
SBB in gesprek te gaan, wil 
Dorpsbelangen graag met hen spreken 
over de klachten en mogelijke 
oplossingen. In de buurt van Gasteren zijn 
inderdaad geen hondenlosloopgebieden 
door SBB aangewezen. Moet het daar van 
komen? Zo ja, wat zou de juiste plek zijn? 
Enz.enz. Allemaal vragen waar 
Dorpsbelangen graag inzicht in wil 
hebben. Geïnteresseerd?  Kom dan op 
donderdag 9 september a.s. naar het 
Dorpshuis 'de Gasterije'.Aanvang 
20.00 uur. Om een indruk te krijgen 
hoeveel mensen wij kunnen verwachten, 
geeft u dan even op via e-mailadres: 

dorpsbelangengasteren@gmail.com 
of tel. bij Jan Huizinga 231395 

Bestuur Dorpsbelangen 
 
Kaartclub Gasteren 
De kaart en rummicub avonden zijn voor 
het seizoen 2010/2011 op: 17 sept.,  
15 okt.,19 nov.,17 dec., 21 jan., 18 
febr.,18 mrt., en 22 april. 

Oud papier 
op 11 september wordt er weer oud 
papier opgehaald 
de helpers zijn dit keer Fam.Tang-Dekker 
en Harm van Rhee 
OPROEP: kom naar de 
raadsvergadering!  
Op dinsdag 6 juli j.l. heeft B&W van onze 
gemeente een principe besluit genomen 
om maximaal 20.000 euro aan het 
dorpshuis bestuur toe kennen ten behoeve 
van de verbouwing van ons dorpshuis. Wij 
hadden 40.000 euro gevraagd, maar de 
financiele crisis etc. heeft het college doen 
besluiten om de gemeenteraad voor te 
stellen maximaal 20.000 euro te geven. 
  
Op woensdagavond 15 september 2010 
komt dit voorstel in de raad. Deze 
raadsvergadering is openbaar en geeft ons 
de mogelijkheid om onze invloed aan te 
wenden. 
  
Wij willen graag dat er een grote 
vertegenwoordiging uit Gasteren die 
avond op de publieke tribune zal zitten. 



Wij denken hierbij  met name ook aan de 
jeugd uit Gasteren en natuurlijk onze 
"ouderen". Als het enigzins kan, meld je 
aan, dan laten we zien dat we er zijn. 
Wij willen de raadsleden laten zien dat ze 
niet om Gasteren heen kunnen en dat de 
betrokkenheid bij ons dorpshuis zeer groot 
is (net als bij het 5-sterrenproject). Wij 
hopen daarmee dat de gemeenteraad het 
principebesluit van B&W ter discussie stelt 
en een hoger bedrag voorstelt. Misschien 
wel het door ons gevraagde. 
Het is niet onze bedoeling en is ook niet 
onze stijl om allerlei protestakties te 
houden. Wij denken dat naast de 
argumenten die het dorpshuisbestuur naar 
voren heeft gebracht, uw aanwezigheid op 
deze openbare zitting voldoende moet zijn 
voor de gemeenteraad om aan B&W een 
hoger bedrag voor te stellen. 
Nogmaals: meldt u aan! Dit kan via een 
email aan onze voorzitter van 
Dorpsbelangen. Hij coördineert deze aktie 
i.v.m. vakantie van de secretaris van het 
dorpshuis. Het mailadres van Hein is : 

heinbokern@hetnet.nl Bellen kan 
natuurlijk ook onder nr. 231589. 
Aanvang van de vergadering op 15 
september is 19.30 uur, vertrek vanaf 
de pannenkoekenboerderij om 18.45 uur. 
We vertrekken dan gezamelijk naar het 
gemeenthuis zodat we met elkaar mee 
kunnen rijden. 
We hoeven niet de hele vergadering uit te 
zitten. Als ons agendapunt is behandeld, 
kunnen we als we willen, onder luid 
applaus weer huiswaarts keren. 
Onder het motto WIJ WILLEN EEN DAAD, 
DAAROM GEZAMELIJK NAAR DE RAAD! 
Stichting Dorpshuis 

Thema-avonden Strubben 
Kniphorstbosch  
In 2008 is het inrichtings- en beheerplan 
Strubben-Kniphorstbosch uitgekomen. 
Van dit plan hebben veel omwonenden 
kennis kunnen nemen. Nu is het tijd voor 
de uitvoering. Het plan zal in een aantal 
fasen worden uitgevoerd, te beginnen met 
het noordelijke deelgebied, De Strubben. 
De belangrijkste maatregelen zijn het 
verwijderen van spontane bosopslag en 
strooisel. 
Het recreatieplan is nog niet klaar en zal 
in september in overleg met de gebruikers 
concreet worden ingevuld. Daarvoor heeft 
Staatsbosbeheer een aantal thema-

avonden georganiseerd.  Wij nodigen u uit 
deel te nemen aan de bijeenkomsten. 
Martine Dubois (opzichter) en Kees van 
Son (boswachter) zullen namens 
Staatsbosbeheer aanwezig zijn. 
De planning is als volgt: 
    ▪    overleg men- en ruiterroutes: 
donderdagavond, 9 september 
    ▪    overleg hondenbeleid: 
maandagavond, 13 september 
    ▪    overleg ATB-route: 
donderdagavond, 23 september 
De bijeenkomsten vinden plaats in de 
Theeschenkerij Homanshof, Lunsenhof 20 
in Anloo en beginnen om 19.30 uur. 
 
Agenda 
09 september  hondenbezitters  
   bijeenkomst 
11 september  Oud papier  
16 september  Vrouwen v. Gasteren 
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