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De zomer ligt op de loer… Voor u ligt het 

Neis oet ’t loeg van juni. Juli slaan we over 

i.v.m. vakantie. Iedereen een mooie 

zonnige zomervakantie toegewenst.  

 

Verslag Zomerfeest Gasteren 2013 

Afgelopen zaterdagavond hebben we met 

z’n allen feest gevierd in dorpshuis de 

Gasterije. 

We zijn begonnen met een kop koffie en 

een stuk appelgebak met slagroom. Het 

heeft iedereen goed gesmaakt volgens ons, 

want ineens was het een stuk stiller in de 

zaal.  

Tegen 21.00 uur zijn we begonnen met de 

Quiz. De zaal was in tweeën verdeeld. De 

ene helft van de zaal heette team Gordijn 

en de andere team Bar. De Quiz bestond uit 

het raden van muziek nummers en de 

artiest,  het beantwoorden van vragen, 

namen raden en plaatsnamen raden. De 

quiz is gewonnen door team Gordijn. Zij 

werden allen verblijd met een medaille. 

Volgens ons is de quiz in goede aarde 

gevallen. De avond werd verder verzorgd 

door J&K entertainment. Er werd muziek 

gedraaid en gezongen van vroeger en nu.  

In al het feestgebeuren werden we verrast 

door 2 trompetblazers, Teunis Homan en 

Flip Moerker. De mannen stonden op het 

podium of ze nooit anders gedaan hadden. 

De dames Heidi Bonder en Heidi Philips 

gaven nog een mooi zangnummer ten 

gehore samen met Koos de zanger van J&K 

entertainment. 

Het was een mooie, gezellige feestavond. 

 Zondagmorgen begon voor de 

marktkooplui al vroeg. Een mooi aantal 

kramen stond er op de brink en in de 

gagels naar het dorpshuis. Het weer was  

ons goed gestemd en de markt daardoor 

ook druk bezocht. Op het sportveld waren 

de oude trekkers weer aanwezig en zij 

hebben onderling een wedstrijd gehouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de derde plek is geëindigd Anko 

Broekema, op de tweede plek Hajo 

Miedema en op de eerste plek Harm 

Bonder. Mannen van de OMTV bedankt voor 

jullie opkomst in Gasteren. 

Zondagmiddag zijn we om twee uur 

begonnen met de spelletjes, iedereen die er 

aan mee wilde doen kon mee doen. Er werd 

spijker geslaan, hooivork gedart, bal 

geblazen met een bladblazer, een parcours 

afgelegd in een scootmobiel en blok gepikt.  

De spelletjes zijn druk bezocht.  

Het spijkerslaan is bij de heren gewonnen 

door Harm Reinders en bij de vrouwen door 

Jantje Stokker. 

 De spelletjes zijn gewonnen door Theo 

Hollander en Heidi Philips. En bij het 

stoeltje dansen gingen Nettie v/d Woude en 

Gijs Moek er met de prijs vandoor. 

 

Wij als bestuur kunnen terug kijken op een 

mooi, geslaagd weekend met veel 

enthousiaste mensen. Een fijn afscheid van 

het zomerfeest in zijn huidige vorm. 

Daarom nogmaals iedereen die in welke 

vorm dan ook deelgenomen heeft aan het 

zomerfeest, HEEL HARTELIJK DANK!!! 

Het bestuur stichting zomerfeest Gasteren. 

                      

Nieuw Bestuur Stichting Dorpshuis 

In de gebruikersraad van 15 april 2013 zijn 

de nieuwe statuten van Stichting Dorpshuis 

Gasteren goedgekeurd. De gebruikersraad is 

daarmee opgeheven en een nieuwe vorm 

van bestuur is mogelijk gemaakt.  

Het algemeen bestuur kan uit minimaal 7 tot 

maximaal 12 leden bestaan. De voorzitter, 

secretaris en penningmeester vormen 

daaruit het dagelijks bestuur. Het dagelijks 

bestuur komt 1 keer per maand bijeen, 

behandelt de lopende zaken en maakt 

plannen voor de toekomst. Van deze 

bijeenkomsten ontvangen de leden van het 

algemeen bestuur de notulen. Zo is iedereen 

goed op de hoogte en kan het algemeen  
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bestuur reageren op de door het dagelijks 

bestuur behandelde zaken. Het algemeen 

bestuur komt tenminste 2 keer per jaar 

bijeen. In de laatste gebruikersraad heeft de 

voorzitter, Harrie Veldman, na zich 5 jaar 

met hart en ziel te hebben ingezet voor het 

dorpshuis, afscheid genomen. Vooral dankzij 

zijn inzet heeft het dorpshuis een ware 

metamorfose ondergaan. 

Als nieuwe voorzitter is benoemd Arno Klee, 

die zich via de website reeds heeft 

voorgesteld. Verder hebben zich 6 andere 

dorpsgenoten kandidaat gesteld als lid van 

het algemeen bestuur. Samen met de 

huidige secretaris en penningmeester 

bestaat het bestuur nu uit 9 leden. 

Dagelijks bestuur:  

Arno Klee (voorzitter), Jan Post (secretaris), 

Berry Tiems (penningmeester) 

Leden algemeen bestuur: Annet Adema, Ben  

Mulder, Harm Reinders, Jantje Stokker, Erik 

de Weme en Hetty de Weme. 

  

MMaarrkktt  JJoobbiinngg  AAnnttiieekk  eenn  TTuuiinn  

VVeeeell  ggeezzeelllliigghheeiidd  eenn  vveeeell  ssffeeeerr  ttiijjddeennss  ddee  

mmaarrkktt  bbiijj  JJoobbiinngg  GGaasstteerreenn..  VVoooorr  hheett  aacchhttssttee  

jjaaaarr  oopp  rriijj  wwoorrddtt  eerr  iinn  jjuunnii  eeeenn  mmaarrkktt  

ggeeoorrggaanniisseeeerrdd..  

  DDiitt  jjaaaarr  zzaall  ddaatt  zziijjnn  oopp    

zzaatteerrddaagg  88  jjuunnii  eenn  zzoonnddaagg  99  jjuunnii  vvaannaaff  

1111..0000  uuuurr..    

OOpp  bbeeiiddee  ddaaggeenn  ssttaaaann  ddee  

kkrraammeenn  wweeeerr  rroonnddoomm  ddee  bbooeerrddeerriijj  

ooppggeesstteelldd..  DDee  mmaarrkktt  zzaall,,  nneett  aallss  vvoooorr--

ggaaaannddee  jjaarreenn,,  wweeeerr  eeeenn  ggeezzeelllliiggee  mmaarrkktt  

wwoorrddeenn  mmeett  eeeenn  ggrroottee  vveerrsscchheeiiddeennhheeiidd  aaaann  

pprroodduucctteenn,,  oo..aa..  wwooll,,  hhaannddggeewweevveenn  

pprroodduucctteenn,,  aammbbaacchhtteelliijjkk  ggeemmaaaakkttee  zzeeeepp,,  

eeddeellsstteenneenn,,  bbllooeemmwweerrkk  eenn  llaarriixx  hhoouutteenn  

mmeeuubbeelleenn..  EEeenn  aaaannttaall  mmeennsseenn  zzaall  llaatteenn  zziieenn  

hhooee  hhuunn  pprroodduucctteenn  ggeemmaaaakktt  wwoorrddeenn..  DDee  

ttooeeggaanngg  vvaann  ddee  mmaarrkktt  iiss  ggrraattiiss..  

                      4400  jjaaaarr  JJoobbiinngg  GGaasstteerreenn  

SSiinnddss  88  jjuunnii  11997733  iiss  JJoobbiinngg  ggeevveessttiiggdd  iinn  

GGaasstteerreenn..  WWiijj  wwiilllleenn  hhiieerr  iinn  ddee  ppeerriiooddee  vvaann  11  

tt//mm  1155  jjuunnii  aaaannddaacchhtt  aaaann  bbeesstteeddeenn..  EEllkkee  

kkllaanntt  kkrriijjggtt  eeeenn  kkoorrttiinngg  vvaann  1100%%  bbiijj  

bbeesstteeddiinngg  vvaannaaff  €€  5500,,==  

JJoobbiinngg  GGaasstteerreenn,,  BBrriinnkk  66,,  99446666  PPEE  GGaasstteerreenn..  

TTeell..  00559922  ––

223311336633  wwwwww..jjoobbiinnggaannttiieekkeennttuuiinn..nnll        

  

EExxppoossiittiiee  HHeellmmaa  FFiinnzzee  iinn  HHaarreenn  

TToott  eenn  mmeett  vvrriijjddaagg  2288  jjuunnii  eexxppoosseeeerrtt  HHeellmmaa  

FFiinnzzee  ((sscchhiillddeerriijjeenn))  uuiitt  GGaasstteerreenn  ssaammeenn  mmeett  

LLaammmmyy  CCrreemmeerr  ((ssiieerraaddeenn))  iinn  ’’tt  CClloocckkhhuuyyss,,  

BBrriinnkkhhoorrsstt  33,,  99775511AASS  HHaarreenn..  

OOuudd  ppaappiieerr  

OOpp  zzaatteerrddaagg  1133  jjuullii  aa..ss..  wwoorrddtt  hheett  oouudd  

ppaappiieerr  wweeeerr  ooppggeehhaaaalldd..  HHeellppeerrss  ddeezzee  

kkeeeerr::  FFaamm..  WWoollttmmaann  eenn  FFrraannss  SSmmiittss  

  

BBeerriicchhtteenn  vvaann  ddee  RRiieettvvooggeellss  

IInn  ddee  mmaaaanndd  jjuunnii  kkoommeenn  wwee  bbiijj  uu  llaannggss  mmeett  

ddoonnaatteeuurrsskkaaaarrtteenn..  DDeezzee  aaccttiiee  wwoorrddtt  ddeezzee  

kkeeeerr  vveerrzzoorrggdd  ddoooorr  ttwweeee  mmiiddddeellbbaarree  sscchhooooll--

lleeeerrlliinnggeenn,,  ddiiee  ddaaaarrmmeeee  eeeenn  ddeeeell  vvaann  hhuunn  

mmaaaattsscchhaappppeelliijjkkee  ssttaaggee  vveerrvvuulllleenn..  

ZZooaallss  aall  eeeerrddeerr  aaaannggeekkoonnddiiggdd  hheebbbbeenn  wwiijj  

oonnzzee  ddoonnaatteeuurrssrreeggeelliinngg  vveerreeeennvvoouuddiiggdd  eenn  

wweell  aallss  vvoollggtt::  

  HHuuiisshhoouuddeennss  wwaaaarriinn  iieemmaanndd  lliidd  iiss  

vvaann  ddee  RRiieettvvooggeellss  ((ooookk  jjeeuuggddlleeddeenn))  

bbeettaalleenn  ggeeeenn  ddoonnaatteeuurrssbbiijjddrraaggee..  

  EErr  wwoorrddtt  ggeeeenn  oonnddeerrsscchheeiidd  mmeeeerr  

ggeemmaaaakktt  ttuusssseenn  eeeenn--  eenn  

mmeeeerrppeerrssoooonnsshhuuiisshhoouuddeennss..  

  DDee  ddoonnaatteeuurrssbbiijjddrraaggee  vvoooorr  22001133  

bbeeddrraaaaggtt  55  eeuurroo..  

VVoorriigg  nnaajjaaaarr  zziijjnn  wwee  bbeezziigg  ggeewweeeesstt  mmeett  eeeenn  

uuiittbbrreeiiddiinngg  vvaann  hheett  bbaasskkeettbbaallvveellddjjee  oopp  hheett  

ssppoorrttvveelldd..  IInn  ddee  aaffggeellooppeenn  mmaaaanndd  hheebbbbeenn  

wwee  hhiieerr  ddee  llaaaattssttee  hhaanndd  aaaann  ggeelleeggdd..  AAlllleess  

lliiggtt  eerr  ppiiccoo--bbeelllloo  bbiijj::  eerr  kkaann  wweeeerr  ggeessppeeeelldd  

wwoorrddeenn!!  
BBeessttuuuurr  ddee  RRiieettvvooggeellss..  

  

FFiieettssttoocchhtt  DDrreennsscchhee  AAaa  iinn  VVooggeellvvlluucchhtt  

ZZaatteerrddaagg  0088  jjuunnii  oorrggaanniisseeeerrtt  NNaattiioonnaaaall  PPaarrkk  

&&  NNaattiioonnaaaall  LLaannddsscchhaapp  DDrreennttsscchhee  AAaa  eeeenn  

ffiieettssttoocchhtt..  SSttaarrtt  1133..3300  ––  1177..0000  uuuurr..  

SSttaarrttppllaaaattss;;  PPaarrkkeeeerrppllaaaattss  MMoolleennsstteeeegg  iinn  

OOuuddeemmoolleenn..  RRaaaaddpplleeeegg  vvoooorr  mmeeeerr  

aaccttiivviitteeiitteenn  ddee  kkaalleennddeerr  oopp  

wwwwww..ddrreennttsscchheeaaaa..nnll  

  

DDoorrppssaaggeennddaa  

0088  JJuunnii      MMaarrkktt  JJoobbiinngg  AAnnttiieekk  eenn  TTuuiinn  

0099  jjuunnii      iiddeemm  

  

0088  jjuunnii      DDuuuurrzzaammee  ssttrreeeekkmmaarrkktt  RRoollddee  

0088  jjuunnii      FFiieettssttoocchhtt  DDrreennttsscchhee  AAaa                  

1111  jjuunnii      PPllaassttiicc  aaffvvaall  

2211  jjuunnii      MMiiddzzoommeerrwwaannddeelliinngg  ddee  HHeeeesstt  

  

0099  jjuullii        PPllaassttiicc  aaffvvaall  

1133  jjuullii        OOuudd  ppaappiieerr  
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