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Uitnodiging jubileum De Rietvogels 
Alweer een feest in ons vijfsterrendorp!  
Op zondag 13 juni viert sportvereniging 
De Rietvogels haar 50-jarig jubileum. Dat 
willen we graag vieren met iedereen die 
onze vereniging een warm hart toedraagt. 
Onze leden, oud-bestuursleden en de 
inwoners van Gasteren hebben een 
uitnodiging thuis ontvangen. Via deze site 
willen we ook oud-leden van De 
Rietvogels, die we niet persoonlijk hebben 
kunnen bereiken van harte uitnodigen voor 
een gezellig ontbijt in dorpshuis De 
Gasterije, gevolgd door een sportieve dag 
voor jong en oud. 
Om 10.15 uur zal burgemeester Eric van 
Oosterhout de dag feestelijk openen en met 
ons ontbijten, aan tafel bij onze 
jeugdleden. Rond 11.15 uur begint het 
sport- en spelprogramma. Iedereen kan 
meedoen: er is voor elk wat wils. Alleen 
komen kijken mag natuurlijk ook. 

Dikkebandenrace: ja, meedoen!  
Wat is een dikkebandenrace? Een 
dikkebandenrace is een fietswedstrijd 
voor de schooljeugd. Je kunt dan op je 
eigen fiets (of op de fiets van je broertje 
of zusje, als je daar sneller mee kunt) 
meedoen aan een echte wielerwedstrijd, 
in dit geval over weggetjes rond het 
sportveld in Gasteren. 
De wedstrijd is voor jongens en meisjes 
van 7 t/m 12 jaar; iedereen die het leuk  
vindt kan zich aanmelden. 
Vraag je vriendjes en vriendinnetjes van 
school uit Anloo, Anderen, Oudemolen, 
Assen of Zuidlaren. Hoe meer kinderen 
er meedoen hoe spannender het wordt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sportvereniging De Rietvogels  
organiseert deze race, samen met 
Stichting Ondersteuning Wielersport 
Assen op zondag 13 juni, de dag van het 
50jarig bestaan van de club.  
Vanaf 13.30 uur wordt er gestart in 3 
leeftijdsgroepen. 
Groep 1: 5 en 6 jaar 
Groep 2: 7, 8 en 9 jaar 
Groep 3: 10, 11 en 12 jaar 
Je kunt je opgeven door een mailtje te 
sturen of te bellen naar Ben Mulder; een 
briefje door de bus gooien kan ook 
(Gagels 11, b.m.mulder@gmail.com,  
tel. 238033). Je kunt je nog aanmelden 
tot op de wedstrijddag, maar als je het 
snel doet weten we of er genoeg 
deelnemers zijn om er een spannende 
race van te maken. 

Alle deelnemers moeten een helm op; 
als je er zelf een hebt kun je die 
gebruiken; als je er geen hebt zorgt de 
organisatie voor een helm. Racefietsen 
met smalle bandjes mogen niet en zijn 
ook niet zo handig, want een deel van 
het parcours bestaat uit zandweggetjes. 
Als je precies wilt weten wat wel en wat 
niet mag: we houden dezelfde regels aan 
die gelden voor de Rabo dikkebanden 
wedstrijden;zie 
www.rabosport.nl/dikkebandenrace/info
Dus nog even flink oefenen en dan zien 
we jullie op zondag 13 juni 's middags op 
jullie snelle fietsen! 

Zomerfeest in het 5 sterrendorp 
Gasteren: 
We hebben in het weekend van 28, 29 
en 30 mei weer het jaarlijkse zomerfeest 
gevierd in Gasteren. Het was een 
geweldig feest. Op de vrijdagavond 
gingen de volleyballers met elkaar de 
strijd aan, het was een gezellige, 
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sportieve avond. De uitslagen van de 
vrijdagavond zijn als volgt: 
1e  plaats: Oudemolen /Taarloo 
2e  Plaats: Gasteren 1 
3e  Plaats:  Rolde 1 
Zaterdagmiddag hebben de peuters en 
de basisschool kinderen t/m groep 6 zich 
vermaakt met spelletjes en de oudste 
kinderen zijn nog een strijd aangegaan 
op de waterbak. (Paalvechten) 
Het weer heeft ons meegezeten en het is 
dus een gezellige middag geweest. De 
uitslagen zijn als volgt: 
Peuters: 1: Kim Hollander, 2: Iris 
Meursing, 3: Jasmijn Veenhuis, 4 Onno 
Boudri. 
Groep1 en 2: 1: Tieme Stoffers, 2: Daan 
Hollander, 3: Pepijn Boudri. 
Groep 3 en 4: 1: Koen Oomen, 2: Diaz 
Mantouw, 3: Siert v/d Woude, Inte 
Huinink, en Warner Stoffers. 4: Rik 
Woltman, 5: Ciara v/d Woude, 6: Rutger 
Kooistra. 
Groep 5 en 6: 1: Albert Dekker, 2: 
Sanne Hollander, 3: Lloyd Scholma, 4: 
Matthijs Oomen, 5: Ischa Kooistra, 6: 
Cas Bonder, 7: Yoni Tang, 8: Jemme 
Huinink, 9: Aron Hogendorf, 10: Sanne 
Roos Sicking en Anouk de Weme. Alle 
kinderen hebben een leuke prijs 
gewonnen. 
Zaterdagavond zijn we begonnen met de 
spelletjes voor de jeugd van groep 7 en 
8 en de volwassenen. Er werden 4 
spelletjes gespeeld en spijker geslaan.  
De uitslagen zijn als volgt: 
Spelletjes Dames is gewonnen door 
Francis Tang en bij de heren is het 
gewonnen door Jan Woltman. 
Spijker slaan Dames is gewonnen door 
Anna Zwiers en bij de heren door René 
Bonder.  Hierna hebben de kinderen van 
groep 7 en 8 en de volwassenen een 
strijd gewaagd op de waterbak 
(Paalvechten) 
Deze strijd is bij de jeugd gewonnen 
door Arthon Kuipers en bij de 
volwassenen door Gert Weggemans. De 
dames waren niet zo heel dapper deze 
keer. Tijdens de spelletjes en het 
paalgevecht waren de touwtrek ploegen 
in de baan, het was een heftige strijd. 
De uitslagen van het touwtrekken zijn 
als volgt: 
1: ploeg Vriezenveen, 2: ploeg Wapse, 
3: ploeg Scheerwolde 1,  

4: ploeg Heidewippers, 5: ploeg 
Woaghalzen, 6: ploeg de Roppers,  
7: ploeg Wittink, 8: ploeg de kastelein, 
9: ploeg Hofsteenge, 10: ploeg 
Boermarke, 11: ploeg Schaafsma en 12: 
ploeg Scheerwolde 2. 
Nadat de prijzen zijn uitgereikt, hebben 
we met z’n allen een gezellige 
feestavond gehad.  
Zondagmiddag ging om 13.00 uur het 
kijkuurtje van start voor de boeldag. Om 
14.00 uur zijn Lute Pieters en Hendrik 
Wieldraaijer begonnen met de verkoop 
van de boedel. De zaal was goed gevuld 
en er werd driftig geboden op de meeste 
boedel. Om 18.30 uur werd het Zwien 
gewogen door Harm van Rhee. Het 
Zwien woog 114 kg en 500 gr. De beker 
bij de heren is gewonnen door Roelof 
Bonder sr. Het gewicht dat hij geschat 
heeft was 114 kg en 650 gr. 
Het zwien is gewonnen door Coosje 
Wolters, Coosje heeft ook de beker bij de 
vrouwen gewonnen. Zij schatte het 
juiste gewicht van het Zwien. Harry en 
Coosje Wolters hebben het verzoek 
gedaan aan het bestuur van stichting 
zomerfeest om het varken te verkopen 
en de opbrengst te schenken aan 
Stichting Dorpshuis voor een nieuwe 
geluidsinstallatie. De familie Wolters 
deed hierbij nog een gift zodat het 
totaalbedrag op € 350,  kwam. Stichting 
Dorpshuis heeft inmiddels de donatie in 
ontvangst genomen. Het bestuur van 
Stichting Zomerfeest wil iedereen die op 
wat voor manier dan ook een bijdrage 
heeft geleverd aan een zeer geslaagd 
zomerfeest, heel hartelijk danken! 
Stichting Zomerfeest Gasteren. 
 
Agenda 
05 juni           en 06 juni markt     
                     antiekboerderij Jobing 
13 juni   50 jarig jubileum  
                     De Rietvogels  
 
NN EE IISS  OO EE TT   ‘‘TT   LL OO EE GG  ©©  wordt uitgegeven onder 
verantwoordelijkheid van de Vereniging 
Dorpsbelangen Gasteren.  
NN EE IISS  OO EE TT   ‘‘TT   LL OO EE GG  ©©  verschijnt maandelijks en 
wordt huis aan huis verspreid in Gasteren op de 
eerste donderdag van elke maand (uitgezonderd de 
zomervakantie). Kopij inleveren in de laatste week 
van de maand bij voorkeur per email : 
neisoettloeg@ingasteren.nl  (let op de dubbele ‘t’); 
eventueel kunt u kopij ook aanleveren bij  Stenny 
Nicolai, Oosteinde 18. De Redactie van Neis oet t' 
oeg plaatst de kopij ook op de homepage 
www.ingasteren.nl 

http://www.ingasteren.nl/
mailto:neisoettloeg@ingasteren.nl


  
  
  
  
 


