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De keek op de sport en spelweek. 
Aan de sport en spelweek is al weer een 
einde gekomen en de ringen pronken 
weer aan de bomen. 
  
Op maandag gingen we met 24 mensen 
vissen. Dit keer kregen ze per buurt een 
vak toegewezen. De vangst was niet erg 
groot ( allemaal kleine visjes) . In totaal 
werden er 44 vissen gevangen en nam 
OostZa de leiding.(De Piet de Lange 
bokaal mag een jaartje bij Jeroen Oomen 
staan). Op hetzelfde moment waren er 7 
mannen en 1 vrouw aan het biljarten het 
ging er rustig aan toe met als winnaar 
Westeinde. 
Dinsdag: 
Koersbal een mooie "sport"om te doen 
en naar te kijken. Er werd goed gegooid, 
de winnaar werd de BosHoek waar Jantje 
Bonder de meeste punten van scoorde. 
Weer waren er 8 mensen te biljarten, 
met hele spannende wedstrijden erbij de 
BosHoek was hier de winnaar.Het darten 
ging als een speer . Er werd zo goed 
gegooid dat ze rond de klok van 9 al 
klaar waren, wederom won de BosHoek 
Woensdagmiddag: Spelletjes voor de 
kinderen. 
Groep 1 t/m 4 gingen spelletjes doen, 
van pingpongbal parcours tot klootrollen, 
ze hadden er gelukkig allemaal zin in en 
waren natuurlijk allemaal een beetje 
winnaar. Groep 5 t/m 8 ging vissen in de 
haven bij Annen. Ze moesten wel regen 
en onweer trotseren maar gelukkig werd 
er wel gevangen.De kampioen werd 
Ischa Kooistra ( met 121 cm vis), hij 
mag de wisselbokaal een jaartje houden. 
Woensdagavond: 
Gezelligheidspelen, dit keer nieuwe 
spelletjes die men wel heel leuk vond, 
met het zwien was het misschien wat 
moeilijk maar de rest was goed te doen. 
De BriGOS was het "gezelligst" en won 
die avond. 
Donderdag: Koersbal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit keer de korte route maar we hadden 
op papier de lange route, ja wat doe je 
dan?? De eerste twee ploegen hebben de 
lange route gedaan en gelukkig was daar 
van iedere straat een team bij. De 
BosHoek was de echte winnaar ( Gert 
Weggemans kwam met een extra kloot 
terug, vorig jaar verloren??) 
vrijdag: 
Klaverjassen met 16 personen heerlijk 
rustig in de peuterspeelzaal aan het 
kaarten, Westeinde behaalde de meeste 
punten. 
Volleybal: Het veld lag al klaar maar 
werd afgekeurd omdat deze te nat was. 
Voor zessen zijn Marco en Jan Bonder 
begonnen om het podium eruit te halen, 
toen wij kwamen hadden ze hem ook al 
opgeborgen. Samen hebben we de 
tafels, stoelen, vloerbedekking eruit 
gehaald, het net opgehangen en klaar 
was het volleybalveld. ( Geweldig hoe 
snel je zoiets samen kunt ( re-) 
organiseren). Na het volleybal kon de 
vloerbedekking en de tafels en stoelen er 
weer in.Het volleybal werd zoals 
verwacht gewonnen door de kanonnen 
van Westeinde. 
Zaterdag: 
Playbackshow: 12 optredens, 3 juryleden 
n.l. Joyce Tuinman( zweminstructrice in 
Zuidlaren, Janneke Sloots oud Gastenaar 
nu woonachtig in Drouwenerveen en 
Roelof Pieters bekent van RTV Drenthe 
en ook oud Gastenaar.  
Aan hen de moeilijke klus om de winnaar 
te bepalen. Onafhankelijk hebben ze 
punten gegeven en deze bij elkaar 
opgeteld kwamen ze tot de uitslag: 
1e Kiss van de BosHoek 
2e De koe en de stier van OostZa 
3e Willie en Willeke Alberti van BriGOS 
Al met al een heel geslaagde week !!! 
Bij deze willen we iedereen bedanken die 
geholpen hebben om deze week mogelijk 
te maken. 
Commissie sport en spel  
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GASTEREN  TE  KIJK !!! 
Of hoe bedrijvig het is in een klein dorp 
als Gasteren. 
ZONDAG  5  OKTOBER   2008   VAN  
12.00 – 17.00 UUR 
De bedoeling is dat allerlei 
bedrijfjes,werkplaatsen, winkels, ateliers 
e.d.  open huis houden in Gasteren en 
dat u eventuele bezoekers daar dan een 
kijkje kunt laten nemen. 
U kunt hen laten zien wat u zoal maakt 
of waar u mee bezig bent. Uw 
enthousiasme delen , u laten 
aanmoedigen of u laten inspireren!! 
Via een folder met informatie over de 
bedrijven(jes), uw werkzaamheden en 
een routebeschrijving kunnen de mensen 
kiezen bij wie ze langs willen gaan om 
een en ander te bekijken, te beleven of 
te kopen op deze zondag. 
Er zal in diverse streekbladen aandacht 
worden gevraagd voor dit evenement. 
Er zullen geen kosten aan deze dag zijn 
verbonden, wel vragen wij u een kleine 
advertentie aan te leveren van 4 cm 
breed bij 9 cm hoog, die geplaatst gaat 
worden in deze routefolder. De 
advertentie kan bestaan uit uw 
visitekaartje, uw logo met tekst of 
anderszins, als er maar informatie 
omtrent uw bedrijf of werkzaamheden op 
vermeld staat.De advertentie kunt u 
inleveren bij onderstaande adressen of 
per e-mail naar: 
jobing-gasteren@hetnet.nl 
Uw reactie graag vòòr 15 september a.s. 
 
De deelnemersvergadering is   
DINSDAG 16 SEPTEMBER  
om 20.00 uur bij Trijn Jobing 
Lijkt het U leuk om mee te doen, lever 
onderstaande strook dan in bij: 
Els van der Linden, Westeinde 10  of 
Trijn Jobing, Brink 6 of 
Lenneke Koster, Oosteinde 20 
---------------------------------------------- 
Naam: 
 
Adres: 
                                                           
Tel.nr. 
Naam/activiteit van uw bedrijf: 

--------------------------------------- 
Kaarten en Rummikub  
De r is weer in de maand, dus het 
kaarten en rummikub gaan weer van 
start. We beginnen 19 september! 
De andere data zijn: 
17-10, 21-11, 19-12, 16-01, 20-02,  
20-03, 17-04-09 en dan is het weer 
voorjaar.  

 
BriGOs op zoek naar ....  
2 BriGOS shirten, deze kunnen bij Jan 
Huizinga of Jeannet Reinders gebracht 
worden. Deze beide kanjers  hebben de 
taak van coach ( helaas éénmalig) op 
zich genomen. Bedankt voor deze 
bijdrage!! 
BriGOS zoekt 
Nu zijn we opzoek naar 2 nieuwe 
coachen, dit omdat Lucie van Rein er 
na vele jaren ook mee stopt.( Lucie 
bedankt voor het coachen en 
notuleren de afgelopen jaren.) Lijkt het 
je leuk of wil je meer informatie  neem 
dan even contact op met :Lucie van Rein 
Tel: 231229. 
Commissie sport en spel 
 
Wegwiezer op 3 oktober in Gasteren 
Stichting Welzijn Aa en Hunze brengt 
verschillende soorten informatie samen  
in één informatiepunt waar u terecht 
kunt voor al uw vragen op het gebied 
van wonen, zorg en welzijn. In de 
Wegwiezer zijn consulenten aanwezig die 
u kunnen helpen bij het zoeken naar 
informatie, het aanvragen van 
verschillende voorzieningen of het 
invullen van formulieren op het gebied 
van wet- en regelgeving.  
De dienstverlening door de  
Op uitnodiging van  vrouwenvereniging 
Gasteren, komt de Wegwiezer uit 
Annen voorlichting geven. Heeft u 
belangstelling kom dan gerust langs. 
( Ook voor niet leden, zowel voor 
mannen als vrouwen). Vrijdag 3 
oktober, aanvang 10.00 uur in de 
Gasterije 
 
Oud papier 
Zaterdag 13-9-2008 rond 9.00 uur  
wordt het oud papier opgehaald. De 
helpers zijn dit keer de 
Fam.Boelens  en de Fam.Askes. Als zij 
niet kunnen, dienen zij zelf voor 
vervanging te zorgen. Bij vragen kunt u 
contact op nemen met Ger Dijkstra 
(tel.231658). 
 
Bewonersdag 
De NBEL Drentsche Aa wil u, als 
gebiedsbewoner zoveel mogelijk 
betrekken bij de ontwikkelingen in het 
Nationaal beek- en esdorpenlandschap 
Drentsche Aa en organiseert daarom 
wederom een bewonersdag. De 
eerstvolgende bewonersdag vindt plaats 
op zondag 28 september as. Met een bus 
wordt er door het gebied gereden, terwijl 
er verteld wordt over het landschap en 



de ontwikkelingen, waarbij iedereen de 
gelegenheid krijgt om vragen te stellen. 
Er wordt ook uitgestapt voor een 
excursie 
 De kosten voor deze dag bedragen   
€ 10.00 per persoon. Hiervoor ontvangt 
u naast de bustoer ook koffie/thee, een 
pakketje met versnaperingen en een 
informatiepakket over het Nationaal 
beek- en esdorpenlandschap. Opgave is 
vereist, u kunt kiezen voor het 
ochtendprogramma of voor een 
middagprogramma. 
Opgave bij IVN Consulentschap Drenthe, 
Postbus 125, 9400 AC Assen,  
t.a.v. Timanca Manak. Vermeld naam, 
adres en tel. nummer en uw voorkeur 
voor ochtend- of middagprogramma. 
 
Tussen Schoolse Opvang OBS Anloo. 
De Tussen Schoolse Opvang zoekt voor 
de maandag, dinsdag en donderdag een 
enthousiaste vrijwilliger die tegen een 
vrijwilligersvergoeding het overblijfteam 
wil komen versterken. 
De TSO van de OBS Anloo begeleidt 
momenteel met een vast team van vaste 
vrijwilligers + 3 ouders op deze dagen 
van 12-13 uur het overblijven op school 
voor een groep van ongeveer 90 
kinderen. 
Hebt u affectie met kinderen in de 
basisschoolleeftijd en lijkt het u leuk 1, 2 
maar het liefst alle drie dagen mee te 
helpen bij het overblijven, of wilt u meer 
informatie, neemt u dan contact op met 
de coördinator van het overblijven: Nica 
Burggraaf tel. 0592-277064. 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda 
13 september  Oud papier 
19 september  Kaarten/rummicub 
28 september  Bewonersdag 
03 oktober           Wegwiezer 
05 oktober  Gasteren te kijk 
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verantwoordelijkheid van de Vereniging 
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wordt huis aan huis verspreid in Gasteren in de 
eerste week van elke maand (uitgezonderd de 
zomervakantie).   
Kopij inleveren in de laatste week van de maand 
bij voorkeur per e-mail : neisoettloeg@gasteren.nl  
(let op de dubbele ‘t’); eventueel kunt u kopij ook 
aanleveren bij  Stenny Nicolai, Oosteinde 18 
De Redactie van Neis oet t' Loeg plaatst de kopij 
ook op de homepage <www.ingasteren.nl> 
De redactiee redactie 
 
 
 
 
 


