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Tafeltennis bij de RietvogelsTafeltennis bij de Rietvogels

Vanaf 1 september a.s. begint Vanaf 1 september a.s. begint 
sportvereniging de Rietvogels met een sportvereniging de Rietvogels met een 
nieuwe sport: tafeltennis. Op initiatief van nieuwe sport: tafeltennis. Op initiatief van 
Johan van der Woude starten we met een Johan van der Woude starten we met een 
jeugdgroep, maar bij voldoende jeugdgroep, maar bij voldoende 
belangstelling beginnen we ook graag met belangstelling beginnen we ook graag met 
een groep voor jongeren en/of een groep voor jongeren en/of 
volwassenen. Dankzij een samenwerking volwassenen. Dankzij een samenwerking 
met tafeltennisvereniging Assen kunnen met tafeltennisvereniging Assen kunnen 
we voortvarend starten: er kan gespeeld we voortvarend starten: er kan gespeeld 
worden op 5 tafels en er is een trainer die worden op 5 tafels en er is een trainer die 
de spelers de fijne kneepjes van het spel de spelers de fijne kneepjes van het spel 
zal bijbrengen. We gaan spelen op zal bijbrengen. We gaan spelen op 
vrijdagavond; het begintijdstip wordt nog invrijdagavond; het begintijdstip wordt nog in  
onderling overleg vastgesteld.onderling overleg vastgesteld.

Lijkt je dit leuk en wil je het wel eens Lijkt je dit leuk en wil je het wel eens 
proberen: kom dan naar de instuif op proberen: kom dan naar de instuif op 
zaterdagmorgen 24 augustuszaterdagmorgen 24 augustus, tussen , tussen 
10.30 en 12.00 uur in dorpshuis de 10.30 en 12.00 uur in dorpshuis de 
Gasterije. Gasterije. 
Jong en oud is van harte welkom; Jong en oud is van harte welkom; 
aanmelden is niet nodig. TTV Assen zorgt aanmelden is niet nodig. TTV Assen zorgt 
voor een trainer en voor de batjes; breng voor een trainer en voor de batjes; breng 
zelf wel even (zaal)sportschoenen  mee als zelf wel even (zaal)sportschoenen  mee als 
je die hebt. Deelnemers uit omliggende je die hebt. Deelnemers uit omliggende 
plaatsen zijn ook van harte welkom. plaatsen zijn ook van harte welkom. 
Kun je niet bij de instuif zijn op zaterdag 24Kun je niet bij de instuif zijn op zaterdag 24  
augustus, maar heb je wel interesse om augustus, maar heb je wel interesse om 
te komen spelen, bel of mail dan even naar te komen spelen, bel of mail dan even naar 
Johan van der Woude (tel. 231536; email: Johan van der Woude (tel. 231536; email: 
siertvdwoude@hotmail.nl) of Ben Mulder siertvdwoude@hotmail.nl) of Ben Mulder 
(tel.238033;email:b.m.mulder@gmail.com)(tel.238033;email:b.m.mulder@gmail.com)
Volg onze dorpswebsite InGasteren.nl voor Volg onze dorpswebsite InGasteren.nl voor 
actuele informatie.actuele informatie.
Sportvereniging de RietvogelsSportvereniging de Rietvogels

Vernielingen bij de peuterspeelzaalVernielingen bij de peuterspeelzaal

Een oplettende bewoonster constateerde Een oplettende bewoonster constateerde 
woensdag dat er een aantal delen vanwoensdag dat er een aantal delen van
het hekwerk van de peuterspeelzaal het hekwerk van de peuterspeelzaal 
moedwillig waren verwijderd. Verder moedwillig waren verwijderd. Verder   waswas
er met tegels en palen gegooid. er met tegels en palen gegooid.   Inmiddels Inmiddels 
is de schade hersteld, maar toch wil het is de schade hersteld, maar toch wil het 
bestuur graag weten wie dit heeft gedaan.bestuur graag weten wie dit heeft gedaan.
Als u iets heeft gemerkt, of hier meer van Als u iets heeft gemerkt, of hier meer van 
weet, wilt u dan contact opnemen met een weet, wilt u dan contact opnemen met een 
van de leden van het dagelijks bestuur van van de leden van het dagelijks bestuur van 
Stichting Dorpshuis Gasteren?Stichting Dorpshuis Gasteren?
Bij voorbaat dank,Bij voorbaat dank,
Bestuur Dorpshuis GasterenBestuur Dorpshuis Gasteren

ATTENTIE: ATTENTIE: 
Op de achterzijde van deze Neis oet 't Loeg Op de achterzijde van deze Neis oet 't Loeg 
vindt u het volledige programma van devindt u het volledige programma van de
In- en Ontspanningsweek 2013.In- en Ontspanningsweek 2013.

LET OP: LET OP: Gewijzigde aanvangstijdenGewijzigde aanvangstijden voor voor  
het VOLLEYBAL op vrijdag 30 augustus het VOLLEYBAL op vrijdag 30 augustus 

DorpsagendaDorpsagenda
24 augustus    Dorpshuis Instuif Tafeltennis24 augustus    Dorpshuis Instuif Tafeltennis  
25 augustus    Dorpshuis Workshop Qigong25 augustus    Dorpshuis Workshop Qigong
26 t/m26 t/m
31 augustus    In- en Ontspanningsweek31 augustus    In- en Ontspanningsweek

03 september  Plastic afval03 september  Plastic afval
14 september  Oud papier14 september  Oud papier

NEIS OET ‘T LOEG © NEIS OET ‘T LOEG © wordt uitgegeven onder 
verantwoordelijkheid van de Vereniging Dorpsbelangen 
Gasteren.  Kopij graag inleveren in de laatste week 
van de maand bij voorkeur per e-mail : 
neisoettloeg@ingasteren.nl  (let op de dubbele ‘t’). De 
Redactie van Neis oet t' Loeg plaatst de kopij ook op 
de website  www.ingasteren.nl
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29ste In- en Ontspanningsweek 
 Programma 2013

Maandagavond 26 augustus     VISSEN  
Vertrek stipt om 18.30 uur vanaf 
Pannekoekenrestaurant “Brinkzicht”
einde: 20.30 uur
plaats: Heidenheim

Maandagavond 26 augustus en 
dinsdagavond 27 augustus BI  LJARTEN   
aanvang: 19.00 uur, aanwezig zijn om: 
18.45 uur. De punten van maandag en 
dinsdag worden samengevoegd.

Dinsdagmiddag 27 augustus K  OERSBAL   
aanvang: 14.00 uur, 
aanwezig zijn om; 13.45 uur

Dinsdagavond 27 augustus    DARTEN     
aanvang: 19.00 uur, 
aanwezig zijn om; 18.45 uur

Woensdagmiddag 28 augustus            
KLOOTSCHIETEN, VISSEN EN OPEN 
PODIUM VOOR DE BASISSCHOOLJEUGD
aanvang: 13.30 uur Vissen 
            : 14.30 Klootschieten
            : 16.00 uur Open Podium  

Woensdagavond 28 augustus 
GEZELLIGHEIDSSPELEN
aanvang: 19.30 uur, 
aanwezig zijn om: 19.00 uur

Donderdagavond 29 augustus 
KLOOTSCHIETEN
aanvang: 18.45 uur, 
aanwezig zijn om; 18.30 uur

Andere liefhebbers kunnen starten meteen 
na de voor de punten deelnemende teams.

U wordt vriendelijk verzocht de hele 
week de Dorpsvlag uit te steken!

Vrijdagavond 30 augustus 
KLAVERJASSEN
aanvang: 19.00 uur, 
aanwezig zijn om; 18.45 uur

Vrijdagavond 30 augustus
VOLLEYBAL  │  
aanvang: 18.45 uur, 
aanwezig zijn om; 18.30 uur
speeltijd: 2 x 10 minuten

SPEELROOSTER (LET OP: GEWIJZIGDE 
AANVANGSTIJDEN)

18.45 uur:  BriGOS - Westeinde

19.05 uur:  OostZa - BosHoek

19.25 uur:  BosHoek-Westeinde

19.45 uur:  BriGOS - OostZa

20.05 uur:  OostZa - Westeinde

20.25 uur:  BriGOS - BosHoek

Bij goed weer op het Sportveld, bij slecht 
weer in het Dorpshuis.

Zaterdagavond 31 augustus
PLAYBACK-SHOW
aanvang : 20.00 uur

De prijsuitreiking is zo spoedig mogelijk na 
afloop van de playbackshow.

De organisatie wenst u een gezellige en 
sportieve week toe en hoopt dat u zich met 
veel enthousiasme zult inzetten en/of met 
veel plezier uw dorpsgenoten komt 
aanmoedigen.


