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Verbouwing Gasterije nagenoeg 

afgerond!!! 

Op enkele kleine details na is de 

verbouwing van de Gasterije afgerond. 

De afgelopen maanden is er hard 

gewerkt door de diverse bedrijven, maar 

zeker ook door een grote groep 

vrijwilligers. Voor het zomerfeest moest 

de verbouwing klaar zijn! Dat is gelukt. 

Waarin een klein dorp groot kan zijn. Als 

bestuur zijn we tevreden over het 

resultaat en naar de reacties te oordelen 

zijn velen het met ons eens. Iedereen 

die er met het zomerfeest is geweest, 

heeft het met eigen ogen kunnen zien. 

Een totaal andere indeling, frisse kleuren 

en een prachtige keuken. 

In het najaar zullen we, als de puntjes 

op de i zijn gezet en ook de aankleding is 

voltooid, de vernieuwde Gasterije 

officieel en feestelijk openen. Informatie 

daarover volgt later. 

We willen, als bestuur, alle mensen, die 

hebben meegewerkt om dit geweldige  

project te realiseren, heel erg hartelijk 

bedanken. 

 

Opruimen TT-baan/tribunes 

Binnenkort is het weer zover. Dan 

mogen wij (inwoners van Gasteren) weer 

een aantal tribunes van het TT-circuit in 

Assen schoonmaken. 

De opbrengst hiervan, wordt door het 

bestuur van ons Dorpshuis gebruikt voor 

de exploitatie van ons Dorpshuis. 

Daardoor kunnen de huren voor de 

diverse verenigingen laag blijven en is er 

geld voor onderhoud. 

Noteert u vast in uw agenda:  

Maandagavond 27 juni, schoonmaken 

van een deel van de  tribunes 

Woensdagmorgen 29 juni, schoonmaken 

van een deel van de binnenbaan 

Binnenkort ontvangt u meer informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeersstremming Anderenseweg 

De gemeente is voornemens 35 

verkeersgevaarlijke bomen te vellen 

langs de Anderenseweg tussen Anderen 

en Gasteren. Van maandag 6 juni t/m 

vrijdag 10 juni is de Anderenseweg 

overdag afgesloten voor het doorgaande 

verkeer. Omleidingsroute wordt 

aangegeven met bebording via de 

Anderenseweg. (Anloo - Anderen) 

Voor vragen of opmerkingen kunt u 

contact opnemen met de afdeling 

Openbare Werken van de gemeente Aa 

en Hunze, dhr. A. Zinger, telefoon 

(0592)  266571 

 

Markt antiekboerderij Jobing 

Zaterdag 18 en zondag 19 juni van 

11.00 tot 18.00 uur, wordt voor de 6e 

keer een gezellige markt gehouden 

rondom de antiekboerderij. Er zullen 

kramen zijn met o.a. edelstenen, kralen, 

bloemdecoraties, keramiek, draad-

figuren, Portugees aardewerk en olijfolie, 

zijdebloemen en diverse andere leuke 

dingen. Voor de eerste keer is er dit jaar 

een imker die over het wel en wee van 

de bij zal vertellen en bijenproducten te 

koop aanbiedt. Ook de ijscokar met 

lekker ‘boerderij schepijs’ ontbreekt niet. 

Nieuw zijn bij de antiekboerderij de 

meubelen van gebruikt teakhout, 

boomstronkbanken en schalen.  De 

collectie eigen gemaakte meubelen van 

steigerhout is uitgebreid met o.a. een 

wastafel en een buitenkeuken (alles naar 

uw eigen ontwerp te leveren). Reden 

genoeg om een bezoek aan de markt te 

brengen, de toegang is gratis.  
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Zomerfeest in Gasteren 

Het zomerfeest in Gasteren was ondanks 

het wisselvallige weer zeer geslaagd! 

Vrijdagavond zijn we begonnen met 

volleyballen, verschillende dorpen uit de 

omgeving tegen elkaar. Helaas moesten 

we door de regenval die avond vroeg-

tijdig stoppen met de wedstrijden. 

Zaterdagmiddag hebben de kinderen t/m 

groep 6 zich vermaakt in het dorpshuis. 

’s Avonds waren er spelletjes voor 

iedereen vanaf groep 7. Met o.a stok 

hangen, bibberspel, spijkerslaan, ballon-

nen blazen en kruisboog schieten. Bij de 

heren ging de eerste prijs naar Harm van 

Rhee en bij de dames naar Alida Wolt-

man. Het spijkerslaan is bij de heren 

gewonnen door Jan-Roelof Speelman en 

bij de dames door Tineke Buist. Ook de 

touwtrekteams hebben er een span-

nende wedstrijd van gemaakt. De uitslag 

bij het touwtrekken was als volgt: 

1. Team Scheerwolde 1,  

2. Team Vriezenveen, 3. Team Wittink.  

Daarna kon het feest losbarsten. Het 

bleef nog tot in de late uurtjes gezellig in 

de Gasterije. Maar zondagmorgen moest 

al vroeg begonnen worden met  de 

opbouw van de Jaarmarkt en rommel-

markt. Een zeer geslaagde markt dit 

jaar, met veel bezoekers. Om 14.00 uur 

zijn we van start gegaan met het 

Sumoworstelen.  Margit Boonstra won de 

eerste prijs, bij de jongens Nick Bonder. 

Bij de heren was het Theo Hollander die 

de prijs mee naar huis nam en bij de 

dames Yentl duPont. Het zwientikken 

was een geweldig hilarisch spel. Er werd 

door het publiek dan ook enthousiast 

aangemoedigd. De prijs ging naar Gijs 

Moek. Het varken is per opbod na het 

spel verkocht. Om 18.00 uur werd het 

zwien gewogen. Dit jaar woog het zwien 

110 kg en 750 gr. De wisselbeker is bij 

de heren gewonnen door Derk Bruintjes 

hij schatte het zwien  110 kg en 700 gr. 

Bij de dames werd de beker gewonnen 

door Roelie van Rein zei schatte het 

gewicht op 110 kg en 751 gr. En dus 

ging het zwien naar Roelie. Alle 

prijswinnaars nogmaals van harte 

gefeliciteerd. Rest ons alleen nog 

iedereen die op wat voor manier 

stichting zomerfeest heeft geholpen te 

bedanken,…. 

BEDANKT ALLEMAAL! 

Afscheid meester Jan 

Afgelopen dinsdagmiddag, 31 mei, heeft 

meester Jan Wiering zijn laatste gymles 

verzorgd voor de jeugd-gymgroep van 

de Rietvogels. Meester Jan had aan-

gegeven graag afscheid te nemen in 

kleine kring van deze jeugdgroep en de 

betreffende ouders. In tegenstelling tot 

eerdere berichten was er daarom geen 

grotere afscheidsbijeenkomst. 

Het was echt APEKOOI voor de kinderen, 

nog een keer lekker klauteren, springen 

en rennen onder leiding van meester 

Jan. Daarna was er een drankje en nog 

iets lekkers. Van het bestuur ontving 

meester Jan een cadeaubon, een fles 

wijn en een boeket. Van een van de 

ouders kreeg meester Jan heel 

toepasselijk een gouden medaille met 

het cijfer 1, in ruil voor de vele, vele 

medailles die hij aan de kinderen heeft 

uitgereikt. Het bestuur bedankt Jan 

Wiering voor zijn sportieve bijdrage voor 

onze vereniging; mede door zijn inzet en 

enthousiasme is het lang gelukt de 

jeugdgym in ons dorp draaiende te 

houden. 

 

Hallo Gasteren 

Begin mei 2011 ben ik verhuisd van de 

Bosakker 8 in Gasteren naar 't Holthuys, 

Wepel 2 kamer 12 in Annen.  Ik heb met 

veel plezier jarenlang in Gasteren ge-

woond, maar nu is voor mij een nieuwe 

fase aangebroken. Ik wens alle 

Gastenaren  heel veel goeds en een 

goede gezondheid toe. Hierbij wil 

eveneens de lidmaatschap en donateur-

schap van de plaatselijke verenigingen in 

Gasteren opzeggen. Met vriendelijke 

groet, Jantje Kleef-Stenveld. 

 

Agenda 

06 juni            Herhaling AED cursus 

18 juni en 19 juni: Markt bij Jobing 

27 juni en 29 juni: Opruimen TT baan 

04 juli t/m 09 juli Sport en Spelweek 

15 sept            VVG: Drentse dorpenquiz  

20 okt              VVG: Natuurfotograaf  
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