
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juni 2008, extra editie 
  

Daar het Neis oet ’t loeg pas in Daar het Neis oet ’t loeg pas in 

augusaugusttus weer verschijnt, heeft us weer verschijnt, heeft 

u hier een extra editie in u hier een extra editie in 

handen met nog wat nagekomen handen met nog wat nagekomen 

berichtenberichten..   

  

Sportavond GymnastiekSportavond Gymnastiek   
A.s. vrijdagavond om 18.30 uur hebben 
de jongens en meisjes van de 
gymnastiekclub “De Rietvogels”weer 
een clubwedstrijd. Het gebeuren is op 
het sportveld naast de Gasterije, bij 
slecht weer is het in de gymzaal. Zij 
gaan met elkaar een sportieve strijd 
voeren in de volgende onderdelen: 
hardlopen, verspringen, balgooien, 
hoogspringen, hordeloop en een 
verrassingsonderdeel. Hierna vindt er 
natuurlijk weer traditioneel de jagersloop 
plaats. Als bewoner bent u natuurlijk van 
harte welkom om de jongeren aan te 
moedigen.  
Laatste gymles Laatste gymles   

Dinsdag 24 juni is de laatste Dinsdag 24 juni is de laatste 

gymles vgymles voor de zomervakantie eoor de zomervakantie enn  

we beginnen weer op dinsdag 12 we beginnen weer op dinsdag 12 

augustusaugustus . Fijne Vakantie allemaal!. Fijne Vakantie allemaal!   

KorfbalKorfbal   
Dit jaar zijn de korfballers weer 
kampioen geworden. Het is een mooie 
prestatie. Als bestuur willen wij hun 
hierbij officieel nog een keer feliciteren. 
Wij wensen hun natuurlijk na de 
zomervakantie weer veel geluk en 
misschien…….. 
Biljarten 
De biljarters hebben het seizoen 07/08 
ook afgesloten met kampioenen; van de 
donderdagavondgroep werd dhr. B 
Stenveld uit Loon kampioen en met tien 
over rood, dhr. G. Smeenge uit Loon. 
Van de woensdagavondgroep, is dhr. Jan 
Tingen kampioen geworden. Hartelijk 
gefeliciteerd allemaal! 
Bestuur ‘de Rietvogels’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoonmaak TT circuit 
Wij maken op de volgende dagen 
schoon: maandag 30 juni, vertrek om  
8.30 uur vanaf de 
pannenkoekenboerderij; benodigd 
materiaal: harken en bezems. 
woensdag 2 juli, vertrek om 18.30 uur 
vanaf de pannenkoekenboerderij; 
benodigd materiaal: bladblazer, harken 
en bezems. 
Uiteraard hebben wij voor beide 
tijdstippen veel mankracht nodig. 
Wilt u meedoen, vul dan de strook in die 
u in de bus gekregen heeft, of bel 
naar:Beanca Hollander, tel. 407380 
       Jantina Speelman, tel. 231410 
       Bea Olijve, tel. 855213 
       Pascale Luyks, tel. 231222 

Het zomerfeest in Gasteren werd op 
vrijdagavond tegen zeven uur door 
burgemeester Eric van Oosterhout op 
heel informele wijze geopend.  
 
Bij prachtig zomerweer en staand in de 
deuropening van het omroepbusje 
verklaarde hij het zomerfeest voor 
geopend. Hij bood daarbij aan dat hij 
graag volgend jaar zelf mee wilde doen; 
bij welk team: dat lag aan de 
aanbieding, maar voor een paar pilsjes 
liet hij zich graag uitnodigen. 
Daarna kon feest beginnen: met een 
pilsje of een kop koffie op het terras, 
kijkend naar de volleybalwedstrijden 
tussen teams uit de naburige dorpen.  
Er deden 11 ploegen mee, waarvan maar 
liefst 4 uit Gasteren. Toch waren het de 
sterke teams uit Annen en Rolde die 
uiteindelijk met de prijzen naar huis 
gingen. Alleen het team Gasteren 2 
slaagde er in de kruisfinales te bereiken, 
maar kon daarin niet winnen van de 
teams uit Rolde.  
De uitslag was: 1. Annen 1 
     2. Rolde 1 
     3. Rplde 2 
     4. Gasteren 2  
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Op zaterdagmiddag hebben de kinderen 
zich goed vermaakt met het levend  
ganzenbord. 

’s Avonds was er veel belangstelling voor 
het touwtrekken.  
De uitslag: 1e: Wittink 
       2e: Heidewippers 
       3e: Wapse 
De optocht op zondagmorgen trok ook 
veel bekijks en was voornamelijk een 
oranjeaangelegenheid. ’s Middags 
werden er Oudhollandse spelletjes 
gespeeld en daarna het levend 
voetbalspel. 

Winnaars spiekerslaon: Theo Hollander,  
Ella Bonder 
Gezelligheidsspelen: Roelanda Moek, 
Roelof Bonder jr. 
Winnaar levend tafelvoetbalspel: Team 
zonder naam. 
Het zwien woog 108Kg en 700 gram 
Door Doeven won de beker bij de 
dames: 108 Kg en 550 gram. 
Tikkel Hofman bij de heren: 108 Kg en 
763 gram, en daarmee winnaar van het 
zwien. Tikkel heeft het zwien verkocht en 
de opbrengst ter  beschikking gesteld 
aan het zomerfeest: hulde !!!  
Voor de prijsvraag in het programmaboekje 
hadden we helaas geen winnaars. Er zijn 
slechts 2 formulieren ingeleverd die 
beide niet compleet waren ingevuld. 
Geen prijzen te verdelen dus.  
De uitslag van de verloting: 
     1e prijs: Jacob Buist   
     2e prijs: Henk Doeven 
     3e prijs: Gijs Moek 
 
Alle prijzen werden uitgereikt door 
wethouder Geert Jan ten Brink van de 
gemeente Aa en Hunze en we kunnen 
terug kijken op een bijzonder geslaagd 
zomerfeest.  
Het Bestuur 

  

Klassieke HomeopathieKlassieke Homeopathie  
Gerda Bruintjes Homeopathie heeft sinds 
begin juni een eigen website: 
www.gerdabruintjes.nl  
Ook te vinden via onze eigen 
dorpswebsite.  
  
Onderlinge sportavond GAVAS  
Maandag 16 juni hield gymvereniging 
GAVAS uit Anloo haar onderlinge 
sportavond voor de jeugdleden. 
De uitslag van de atletiekonderdelen: 
Groep 1-2: 
1. Bas Bruins 

2. Warner Stoffers 
3. Sander Bos 
 
Groep 5-6 
1. Jenny Boer 
2. Daan Lensink 
3. Arthon Kuipers 
Groep 7-8 
1. Tycho Burggraaf  
2. Robin Smaal 
3. Sander Paping 
Uitslag van de jagersloop 
Groep 3-4: 
1. Marlis Sandker  
2. Karin Regien 
3. Roland Jansen 
Groep 5-6 
1. Daan Lensink 
2. Jenny Boer 
3. Arthon Kuipers 
Groep 7-8 
1. Tycho Burggraaf 
2. Sander Paping 
3. Maurice Kuipers 
 
Oud papier 
Hierbij willen wij mede delen dat het oud 
papier op zaterdag 12 juli rond 9.00 uur 
in de zomervakantie gewoon wordt 
opgehaald. Als u er niet bent kan 
misschien iemand in de buurt het voor u 
aan de straat zetten. De helpers zijn dit 
keer dhr.M. Bonder en dhr. H. Doeven. 
Als zij niet kunnen, dienen zij zelf voor 
vervanging te zorgen. Bij vragen kunt u 
contact op nemen met Ger Dijkstra (tel 
231658). 
Het bestuur wenst ieder een goede 
vakantie toe en wellicht weer een 
sportief seizoen bij de Rietvogels. 
 
AgendaAgenda  

30 juni30 juni                       TT TT 

schoonmaakschoonmaak  

2 juli2 juli                       TT schoonmaakTT schoonmaak  

12 juli 12 juli                                         Oud Oud 

papierpapier  
18 t/m 23 aug.       Sport en spelweek  
8 september           Oud papier    
18 september         Vrouwen v.Gasteren 
 
Nogmaals iedereen een fijne 
zomervakantie gewenst! 
  
NEIS OET ‘T LOEG © NEIS OET ‘T LOEG © wordt uitgegeven onder 
verantwoordelijkheid van de Vereniging 
Dorpsbelangen Gasteren.  
NEIS OET ‘T LOEG © NEIS OET ‘T LOEG © verschijnt maandelijks en 

wordt huis aan huis verspreid in Gasteren in de 
eerste week van elke maand (uitgezonderd de 
zomervakantie).  
 


