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Sporten bij de Rietvogels 2017-2018  
Het sportseizoen is weer begonnen. 
Hieronder zie je een overzicht van de 
wekelijkse activiteiten van de Rietvogels. 
Voor bijna alle sporten zijn nieuwe 
deelnemers van harte welkom.  
Volleybal, dinsdagavond 20.00 uur  
Doe mee aan ons wekelijks volleybal-
uurtje: geschikt voor jong en oud, voor 
dames en heren. We hebben een zeer 
enthousiaste groep, maar kunnen nog 
versterking gebruiken. Een keer per 
maand spelen we in een kleine, zelf 
georganiseerde recreatiecompetitie tegen 

teams uit Gieten, Annen 
en Oudemolen/Taarlo; 
sportief en heel gezellig.  
Biljarten  
Er zijn maar liefst 4 
biljartgroepen: 
maandagmiddag, 
maandag-, dinsdag en 
woensdagavond. Op 
zaterdag 2 december 

houden we weer ons jaarlijkse 
biljarttoernooi om het kampioenschap 
van Gasteren. Noteer deze datum alvast 
in je agenda.  
Aerobics/fitness: vrijdag 9.00 uur 
Wekelijks is er aerobics/fitness, op 
enthousiaste en deskundige wijze 
verzorgd door Bea Tiems. Als de 
vrijdagmorgen een keer niet past, kunnen 
deelnemers op maandagavond terecht bij 
GAVAS in Anloo, ook onder begeleiding 
van Bea. Nieuwe deelnemers zijn van 
harte welkom. 
Jeu de boules 
Elke zondagmorgen spelen we ‘jeu de 
boules’ op de nieuwe baan op het 
sportveld. Lekker ontspannen en heel 
gezellig; meer deelname is zeer welkom. 
Op dit moment beginnen we om 10.30 

uur. Kijk voor het volledige 
weekprogramma en voor 
contactpersonen op onze dorpssite onder 
sportvereniging de Rietvogels. Als je 
interesse heb in een van onze sporten, 
neem dan contact op met de betreffende 
contactpersoon of kom gewoon langs 
tijdens het sporten. 

Verhuisbericht Hans en Cathalijne 
Dag inwoners van Gasteren. Na 26 jaar 
met heel veel plezier in het prachtige 
Gasteren aan De Hoek 12 te hebben 
gewoond, zijn wij verhuisd naar 
Paterswolde, Meerkoetlaan 33, 9765 TC. 
Hartelijke groet, Hans Maat en Cathalijne 
Elings 

Bladbakken geplaatst 
Ook dit jaar heeft Harm Reinders de 
bladbakken weer neergezet op de 
bekende plaatsen. De bladbakken worden 
geleegd tot het eind van het jaar. Ze 
worden vlak voor oudjaarsdag 
verwijderd, daarna kunt u geen blad 
meer aanbieden en moet u dat zelf 
verwerken of afvoeren. Juist omdat het 
verzamelde blad als organisch meststof 
verwerkt gaat worden, vragen we u met 
klem om alleen blad aan te leveren en 
geen takken, gras of ander (tuin)afval. 

Stichting Drents Glasvezel Collectief 
opgericht. 
Op woensdagavond 4 oktober is de 
‘Stichting Drents Glasvezel Collectief’, het 
nieuwe samenwerkingsverband van Glas 
van Aa tot Hunze met andere initiatieven 
uit de noord-oostelijke regio van Drenthe 
officieel van start gegaan. Dit gebeurde 
op de eerste bestuursvergadering van de 
stichting in het dorpshuis van De Groeve. 
De statuten werden goedgekeurd, de 
bestuursleden werden benoemd en er 
werk een dagelijks bestuur gevormd, met 
Meindert Krijnsen als voorzitter en Theo 
Wieleman (Yde de Punt) als vice-
voorzitter. Daarmee was de oprichting 
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van de stichting een feit. Meer nieuws 
over de voortgang van ons project kunt u 
vinden in de volgende twee 
nieuwsbrieven: Nieuwbrief Glas van Aa 
tot Hunze, september 2017 en Eerste 
nieuwbrief Drents Glasvezel Collectief. 

Spooktocht  
Gasteren, eens zo’n stil en rustig dorp. 
Maar op 25 november, wanneer het 
donker wordt en er niemand meer de 
straat op durft, komt het Gasterse 
spookbos tot leven. Geesten, spoken en 
andere rare figuren ontwaken uit hun 
slaap of dood om vreemdelingen het 
stuipen op het lijf te jagen. Durf jij het 
aan? Geef je dan op via het huis-aan-huis 
te verspreiden aanmeldformulier. 

Algemene ledenvergaring 
IJsvereniging Wintervreugd 
IJsvereniging Wintervreugd nodigt u 
hierbij uit voor de algemene 
ledenvergadering op vrijdag 17 november 
a.s. om 20.00 uur in de Gasterije. De 
agenda kunt u vinden op de website. 

Biljarttoernooi 2017 
Begin december organiseert 
sportvereniging de Rietvogels weer het 
jaarlijkse biljarttoernooi om het: Open 
Kampioenschap van Gasteren. Dit jaar is 
de opzet iets anders dan in voorgaande 
jaren. Wie kan er meedoen? Iedereen die 
in Gasteren woont, 
zowel dames als 
heren. Leden van de 
Rietvogels die buiten 
Gasteren wonen zijn 
natuurlijk ook van 
harte welkom om 
mee te spelen. 
Iedere deelnemer 
speelt 4 partijen van 
20 beurten aan de hand van een vooraf 
gegeven moyenne. Het inschrijfgeld 
bedraagt 5 euro. 
Meer informatie kunt u vinden op de 
website. 
Aanmelding kan tot uiterlijk maandag 27 
november op de aanmeldingslijst in de 
Gasterij of via email, met vermelding van 
zijn of haar moyenne, bij: Lute Pieters 
(lpgpieters@gmail.com) of Ger Dijkstra 
(gl.dijkstra@worldonline.nl). Iedereen 

heeft evenveel kans op te winnen, dus 
meld je aan!  

Gasteren naar Oranje, een verslag: 
Een club van twintig enthousiaste 
supporters uit Gasteren was op dinsdag 
24 oktober van de partij bij de 1e 
kwalificatiewedstrijd van de Oranje-
leeuwinnen. Oranje speelde in de 
Euroborg tegen Noorwegen, een 
geduchte tegenstander waar tijdens het 
Europees kampioenschap met 1-0 van 
was gewonnen. Het beloofde dus een 
spannende wedstrijd te worden! 
En spannend werd het. De teams waren 
aan elkaar gewaagd en even dreigde 
Noorwegen door een strafschop de 
wedstrijd naar zich toe te trekken. Maar 
Sari van Veenendaal, de uitstekende 
keepster van Oranje stopte de bal pal 
voor onze ogen! De afgeladen Euroborg 
veranderde in een grote, enthousiaste, 
oranje gekleurde feesttent. Wat een sfeer, 
wat een passie bij het elftal, de avond 
kon niet meer stuk. De kaarten waren 
geregeld door sportvereniging de 
Rietvogels en ook het vervoer was door 
Ben Mulder perfect geregeld en 
afgestemd. Na terugkeer in Gasteren was 
er nog een borrel en bitterbal in de 
Gasterije. Al met al een perfecte avond; 
hulde en dank voor de organisatie!  
Otto de Boer 
!  
Dorpsagenda 
06  nov  Restafval (grijze container)  
07  nov  PMD afval (oranje container)  
09  nov  TT in de Gasterije 
10  nov  Samen koken, samen eten 
11  nov  Oud papier 
13  nov  GFT afval (groene container) 
16  nov  Filmclub  
21  nov  PMD afval (oranje container) 
25  nov  Spooktocht  
27  nov  GFT afval (groene container) 
!
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