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 OP FIETSE: zondag 17 juni 

Zoals eerder aangekondigd in een brief die 

u in de bus heeft gekregen organiseert 

sportvereniging de Rietvogels een fietstocht 

met picknick voor alle inwoners van 

Gasteren. Deelname is gratis. 

Ondertussen hebben we 

aanmeldingsstrookjes opgehaald, maar we 

hebben niet iedereen thuis getroffen. Wilt u 

alsnog meedoen: gooi dan tot uiterlijk 

zondag 10 juni het aanmeldingsstrookje 

in de bus op Gagels 11 of stuur een email 

(b.m.mulder@gmail.com). Mocht de tocht 

i.v.m. twijfelachtig weer onverhoopt niet 

doorgaan dan ziet u dat op  

www.ingasteren.nl. 

Bestuur de Rietvogels.  

Flatscreen TV voor de Gasterije  

In overleg met het bestuur van Stichting 

Dorpshuis Gasteren heeft het bestuur van 

sportvereniging de Rietvogels voorgesteld  

de opbrengst van haar loterij van afgelopen 

najaar te bestemmen voor een flatscreen 

TV voor de huiskamer van de Gasterije. Het 

gaat om een bedrag van 1100 euro. Omdat 

de TV in combinatie met randapparatuur, 

ophangsysteem en aansluitkosten meer 

kost dan dit bedrag, heeft het 

dorpshuisbestuur besloten om twee 

donaties, die ontvangen zijn bij de 

heropening van het dorpshuis in september 

2011, ook te bestemmen voor dit doel. Het 

resterende bedrag financiert het 

dorpshuisbestuur uit eigen kas. Binnenkort 

wordt het toestel aangeschaft en geplaatst 

in de huiskamer; we hopen dat er 

regelmatig gebruik van gemaakt zal 
worden. 

Besturen van Stichting Dorpshuis en 

sportvereniging de Rietvogels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Excursie Gasterense duineni 

    Dieren op de heide. Deskundige gidsen 

vertellen tijdens deze excursie op 10 juni 

over allerlei dieren die leven op de heide. 

Van amfibie tot zweefvlieg van adder tot 

vlinder, ze komen allemaal aan bod. 

Startlocatie: informatiepaneel van Het 

Drentse Landschap op de parkeerplaats aan 

de Oudemolenseweg bij Gasteren. Tip: 

neem een verrekijker mee. 

 

    Opening Galgenriet 

    Op zondag 27 mei 2012 (1e Pinksterdag) 

werd tijdens de "Dag van de Drentsche Aa" 

door de heren Hendrik R. Oosterveld, 

voorzitter van het Overlegorgaan Drentsche 

Aa en wethouder Jur J. Wiersum van de 

gemeente Aa en Hunze het nieuwe 

parkeerterrein "Galgenriet" op het 

Balloërveld officieel geopend. Dit deden zij 

in aanwezigheid van alle betrokkenen bij dit 

project, waaronder het bestuur van 

Dorpsbelangen Gasteren en de volmachten 

van de Boermarke Gasteren. 

    Een model van de informatiezuil werd 

geplaatst. De definitieve zuil was nog niet 

klaar. Wat wel klaar was, was de plaatsing 

van een drietal markestenen, van Balloo, 

Gasteren en Taarlo. Deze stenen werden 

een nieuw leven ingeblazen met de 

boerhoorn van Balloo. Deze stenen vindt u 

aan de noordkant van de weg Loon-

Gasteren ter hoogte van het parkeerterrein. 

 

Verslag 59 ste zomerfeest. 

Vrijdagavond zijn we begonnen met de 

volleybalwedstrijden in de foute party stijl. 

Veel teams hadden gehoor gegeven aan de 

vraag fout verkleed te komen spelen. Een 

mooi gezicht al die bonte kleuren. 

Uiteindelijk hebben de meiden van 

Gasteren de taart gewonnen omdat zij er 

volgens de jury het leukst uitzagen in hun 

hippie outfit.                                                                                                           

De volleybalwedstrijden zijn geëindigd met 

op de derde plaats: Gasteren 1, op de 
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tweede plaats: Rolde 3 en als winnaars: 

Sotoz.  DJ Rene heeft na de wedstrijden de 

avond gezellig gemaakt door het draaien 

van foute muziek. 

Zaterdagmiddag stond in het teken van 

kinderspelen. De peuters en kleuters 

hebben spelletjes gedaan op het sportveld. 

Sjoelen, het pingpongballenspel en schipper 

mag ik over varen vielen in goede aarde. In 

de Gasterije hebben de kinderen nog een 

mooie tas gemaakt en zijn met een 

cadeautje weer huiswaarts gekeerd. De 

oudere kinderen hebben een speurtocht 

gelopen en aan het eind van de speurtocht 

moesten ze aan de hand van letters 

uitzoeken waar de schat verstopt lag. Met 

een bootje over het water, om de schat te 

halen op het eilandje van de ijsbaan. De 

schat was een tas met allerlei oranje 

attributen.                                                                                                          

Zaterdagavond zijn de touwtrekkers weer 

massaal naar Gasteren gekomen en 10 

touwtrek teams hebben een mooie 

wedstrijd gespeeld. Van 20.00 uur tot 

22.30 uur waren er weer oer geluiden te 

horen op het sportveld.                                                                                                                                         

De rest van de zaterdagavond stond in het 

teken van de jaren 60, 70 en 80. Terug 

naar de hippie, flowerpower en disco. Deze 

avond ook veel bonte kleuren in de kleding 

van de bezoekers en het bestuur. De band 

had een mooie lijst met muziek uitgekozen 

en er werd veel gedanst.   

Zondagmorgen was het voor een aantal van 

het bestuur al weer vroeg op, de markt lui 

ontvangen op het sportveld. Na eerst een 

ochtend met wat regen is het toch nog 

goed gekomen met het weer. Het was 

gezellig druk op de markt.                                                                                                                      

Zondagmiddag hebben we op het sportveld 

levend ganzenbord gespeeld met daarin 

verwerkt een aantal "minute to win it "  

spelletjes. Van watjes met vaseline aan je 

neus plakken tot het wegblazen van 

bekertjes met een ballon. Het spel is in 

goede aarde gevallen. Theo Hollander en 

Maud Hoenderken gingen er met de eerste 

prijs vandoor.                                                                                                             

Het spijkerslaan is gewonnen door Berry 

Tiems en Nettie van der Woude. Ook zij 

kregen een mooie prijs.                                                                                                                                                                        

Om ongeveer 18.00 uur heeft Harm van 

Rhee het zwien voor ons gewogen. Het 

zwien woog 121,100 kg. Corne Veenhuis uit 

Gieten heeft het varken gewonnen en heeft 

het gewicht precies geraden. Hij heeft het 

varken gegeven aan het zomerfeest bestuur 

en wij hebben inmiddels het varken 

verkocht. Corne hartelijk dank voor dit 

mooie gebaar. Harm Reinders  heeft bij de 

heren de beker in de wacht gesleept met 

een geraden gewicht van 212,121 kg en bij 

de dames was dit Karin Speek met het 

geraden gewicht van 121,400 kg. Er waren 

in het raden van de gewichten ook 2 

uitschieters. Het laagst geraden gewicht 

was: 68,17 kg en het hoogst geraden 

gewicht 410,400 kg. 

Als bestuur van het zomerfeest kunnen we 

weer terug kijken op een leuk weekend met 

veel activiteiten en veel gezelligheid. Wij 

willen een ieder die ons op wat voor manier 

geholpen heeft het afgelopen weekend 

nogmaals heel hartelijk danken. Bedankt! 

Tot volgend jaar! 
Het bestuur van stichting zomerfeest Gasteren.  

 

Dorpsagenda 

01 juni    t/m 3 juni Zomerfeest 

09 juni    10 juni Markt Jobing 

10 juni    Excursie Gasterense duinen 

12 juni    Plastic afval 

06 juli     tot 8 juli FestiValderAa 

09 juli     t/m 14 juli In- en ontspannings-  

              week 

10 juli     Plastic afval  

14 juli     Oud papier 

20 sept   Vrouwen van Gasteren 
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