
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oktober 2009  
 
Een bedankje van Gerrit en Dina 
Wolda   
Wij willen de inwoners van Gasteren 
bedanken voor het fijne contact wat wij 
altijd met jullie hebben gehad want dat 
zullen we wel missen. Jullie waren 
allemaal hele fijne en vriendelijke 
klanten van ons, daarvoor bedankt!! 
Gerrit en Dina Wolda. 
 
Afscheid patatboer 
Donderdagavond jl. hadden we in de 
schuur bij fam. Van Rhee een overleg 
over het afscheid van Gerrit en Dina 
Wolda die velen van ons overvloedig 
hebben beladen met patat.  
Een cadeau werd bedacht en we wilden 
deze zaterdagmiddag 10 oktober gaan 
aanbieden op de bekende plek bij het 
Balloërveld, onder het genot van een 
hapje en drankje. Maar helaas bereikte 
ons gisteren het droeve nieuws dat er bij 
Gerrit botkanker is geconstateerd. In 
overleg met hun dochter wordt het 
cadeau nu thuis aangeboden.  
Wie nog mee wil doen met het cadeau 
(2 foto’s op linnen met het uitzicht 
waarvan Dina en Gerrit altijd zo van 
genoten) kan zich aanmelden bij Janny 
van Rhee tel. 231505 en/of Stenny 
Nicolai tel. 238023 mailen mag ook, 
famvanrhee@hetnet.nl of 
mail@stennynicolai.nl 
Per gezin vragen we een bijdrage van 
€10.- en voor alleengaanden €5.- 
 
Grote Clubactie  
In de eerste weken van oktober doet De 
Rietvogels weer mee aan de landelijke 
Grote Clubactie. Deze actie is een 
nationale loterij waarbij de sportclub die 
de loten verkoopt het grootste deel van 
de opbrengst mag houden, terwijl de 
prijzen landelijk worden uitgeloot.  Dit 
jaar kosten de loten 3 euro, waarvan  
2,40 euro in de kas van de Rietvogels 
terechtkomt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie zie: 
www.clubactie.nl  
We komen niet met loten bij u aan de 
deur, maar vragen onze leden een aantal 
loten te verkopen aan familie, vrienden 
en buren. De opbrengst van deze loterij 
helpt ons de contributie voor onze 
sportende leden laag te houden. 
Op 26 november verricht notaris 
J.A.H.G. van Tuijl de landelijke trekking 
van de Grote Clubactie 2009. De 
trekkingsuitslag wordt gepubliceerd op 
bovengenoemde website. 
 
Op vrijdagavond 4 september hebben 
zo'n 20 jonge sporters met veel plezier 
en enthousiasme meegedaan aan onze 
jaarlijkse sportdag. Vanwege de regen 
en de vroeg invallende duisternis was de 
zaal omgebouwd tot een echt 
atletiekveld met een hardloopbaan, voor 
het hardlopen en de horden, en een 
verspring- en hoogspringmat. Ook de 
ringen ontbraken niet terwijl balgooien 
kon worden gedaan door de bal vanuit 
de deuropening naar buiten te gooien. 
De avond werd afgesloten met een 
welverdiend ijsje. 
Het bestuur van De Rietvogels wil de 
vrijwilligers die hebben geholpen bij deze 
zeer geslaagde sportavond van harte 
bedanken. 
Uitslagen: 
Groep 1:                                                       
1.    Diaz Mantouw 
2.    Siert van de Woude 
3.    Rik Woltman 
Winnaar jagersloop: Diaz Mantouw 
Groep 2:                                                      
1.    Sanne Sicking 
2.    Lotte Sicking 
3.    Yoni Tang 
Winnaar jagersloop: Lotte Sicking 
Groep 3:                                                     
1.    Rick  Hogendorf 
2.    Arthon Kuipers 
3.    Albert Dekker 
Winnaar jagersloop: Arthon Kuipers 
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Dorcas voedselactie 
In supermarkt De Boer wordt dit jaar 
opnieuw op 5 en 6 november a.s. voor 
de veertiende keer de landelijke Dorcas 
Voedselactie gehouden. Op meer dan 
duizend locaties in Nederland wordt 
voedsel ingezameld voor de allerarmsten 
in Oost-Europa. Wij zoeken mensen die 
ons daar willen assisteren om deze actie 
succesvol te maken. Het gaat om 
gemiddeld 2 uur. Wie langer wil, mag 
natuurlijk ook. U kunt zich aanmelden bij 
Conny en John Huivenaar, de Hoek 21. 
Tel. 231460  E-mailadres: 
connyhuivenaar@hotmail.com 
 
Jeugddisco 9 oktober   
Heb je de basisschool verlaten, kom dan 
op 9 oktober vanaf 20.00 uur naar de 
Gasterije. Introducés zijn welkom!  
Neem allemaal zelf je muziek mee. En: 
jullie kunnen die avond darten. 
Onehundredandeighty!!! 
We hopen weer op een gigantische 
opkomst. Tot 9 oktober. 
Bestuur jeugdwerk Gasteren 

 
IJsvereniging Wintervreugd 
Leden van de ijsvereniging kunnen op 
vertoon van hun lidmaatschapskaart 
seizoen 2009/2010 gratis schaatsen op 
de kunstijsbaan “De Smelt” te Assen. 
De data zijn gepland op: 
Zaterdag 17 oktober 2009 van 17.00 uur 
tot 19.00 uur. 
Zaterdag 28 november 2009 van 17.00 
uur tot 19.00 uur. 
Maandag 28 december 2009 van 17.00 
uur tot 19.30 uur. ( dan wordt de 
alternatieve dorpentoertocht voor de 
jeugdleden gehouden in de leeftijd van 
de basisschool op de buitenring.De 
overige leden vrijschaatsen op de 
binnenring). 
Zaterdag 20 februari 2010 van 17.00 uur 
tot 19.00 uur. 
De schaatsers zijn verplicht een muts en 
handschoenen te dragen. 
Voor eventuele informatie kan men 
contact opnemen met de secretaris van 
de vereniging F.G.Moerker, 
tel.0592231491. 
Het Bestuur. 
 
Na de zomer werken aan uw 
conditie? 
In de sportzaal in Anloo kunnen dames 
en heren op de donderdagavond terecht 
voor fitness. We werken met 
verschillende apparaten: een 

hardloopband, een roeiapparaat, en 
sinds enkele maanden hebben we de 
beschikking over een crosstrainer, om 
uw conditie te verbeteren of op peil te 
houden. Daarnaast zijn er verschillende 
gewichtjes, halters en een apparaat voor 
de rugspieren om alle spieren sterker te 
maken. Na een warming-up werkt 
iedereen individueel zijn of haar 
programma af. Dit programma wordt 
telkens aangepast aan de vorderingen 
van de betreffende deelnemer. Voor 
dames die op een rustigere manier hun 
spieren willen verstreken is er op de 
maandagavond de BBB/Pilates les. 
Voor beginnende lopers en gevorderde 
hardlopers bieden wij de mogelijkheid 
om in een groep onder begeleiding te 
lopen. Tijdens de lessen is er ook 
aandacht voor de warming-up, cooling-
down, looptechniek en het voorkomen 
van blessures. Er kan ook gericht worden 
getraind voor wedstrijdlopen. Regelmatig 
nemen leden van GAVAS deel aan een 
10 km-loop, de 4-mijl van Groningen of 
een (halve) marathon. Er wordt gelopen 
in de schitterende omgeving van Anloo. 
Voor meer informatie: www.gavas.nl 
 
Agenda 
09 oktober  Disco-avond 
17 oktober  Vrij schaatsen 
02 november   Gebruikersoverleg 
03 november  Drentsche Aa cursus 
05 november  Dorcas voedselactie 
06 november  Dorcas voedselactie 
26 november  Trekking clubactie 
28 november  Vrij schaatsen 
28 december Vrij schaatsen en 

Dorpentoertocht  
De Smelt 

20 februari  Vrij schaatsen 
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