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                      Biljarttoernooi geslaagde dagBiljarttoernooi geslaagde dag

De nieuwe opzet van het biljarttoernooi op De nieuwe opzet van het biljarttoernooi op 

zaterdag 16 november om het zaterdag 16 november om het 

kampioenschap van Gasteren heeft goed kampioenschap van Gasteren heeft goed 

gewerkt: het was een gezellige dag, met gewerkt: het was een gezellige dag, met 

veel biljart-humor en een verrassende veel biljart-humor en een verrassende 

winnaar. Het toernooi werd georganiseerd winnaar. Het toernooi werd georganiseerd 

door de Rietvogels, in samenwerking met door de Rietvogels, in samenwerking met 

andere plaatselijke biljartgroepen.andere plaatselijke biljartgroepen.

Om 9 uur kwanen 18 blijarters bij elkaar in Om 9 uur kwanen 18 blijarters bij elkaar in 

de Gasterije. Na een kop koffie werd er de Gasterije. Na een kop koffie werd er 

geloot voor de poule-indeling. De geloot voor de poule-indeling. De 

voorrondes werden gespeeld op 3 biljarts, voorrondes werden gespeeld op 3 biljarts, 

bij respectievelijk de fam. van Rein, de fam.bij respectievelijk de fam. van Rein, de fam.

Pieters en in de Gasterije. Iedere Pieters en in de Gasterije. Iedere 

deelnemer speelde hierbij 2 partijen van 20deelnemer speelde hierbij 2 partijen van 20

beurten, op zijn (haar) eigen moyenne.beurten, op zijn (haar) eigen moyenne.  De De 

vier spelers met de beste scores (in vier spelers met de beste scores (in 

percentages van hun moyenne) gingen percentages van hun moyenne) gingen 

door naar de finaleronde, die 's middags in door naar de finaleronde, die 's middags in 

de Gasterije werd gespeeld.de Gasterije werd gespeeld.

Tegen 12.30 uur stond de lunch klaar in de Tegen 12.30 uur stond de lunch klaar in de 

Gasterije: heerlijke snert met een lekker Gasterije: heerlijke snert met een lekker 

broodje kroket.broodje kroket.

De finaleronde werd bereikt door Jacob van De finaleronde werd bereikt door Jacob van 

Rein, Gert Weggemans, Lute Pieters en Rein, Gert Weggemans, Lute Pieters en 

Geert Smeenge (Loon). Gert Weggemans Geert Smeenge (Loon). Gert Weggemans 

klopte uiteindelijk in de finale Lute Pieters klopte uiteindelijk in de finale Lute Pieters 

met duidelijke cijfers. Hierdoor werd de met duidelijke cijfers. Hierdoor werd de 

eindstand:eindstand:   1. Gert Weggemans, 2. Lute  1. Gert Weggemans, 2. Lute 

Pieters en 3. Jacob van Rein.Pieters en 3. Jacob van Rein.

De winnaar ontving niet alleen de De winnaar ontving niet alleen de 

wisselbeker, maar mocht ook een prachtigewisselbeker, maar mocht ook een prachtige

keu in ontvangst nemen (merk: keu in ontvangst nemen (merk: 

Ceulemans). Deze laatste was beschikbaar Ceulemans). Deze laatste was beschikbaar 

gesteld door 2 sponsors, waaronder gesteld door 2 sponsors, waaronder 

biljarthuis Freddy Davids in Assen, biljarthuis Freddy Davids in Assen, 

waarvoor onze hartelijke dank!waarvoor onze hartelijke dank!

De 2e en 3e prijs waren respectievelijk De 2e en 3e prijs waren respectievelijk 

cadeaubonnen van 25 en 15 euro van ABZ cadeaubonnen van 25 en 15 euro van ABZ 

in Anloo.in Anloo.

        Winnaar Gert Weggemans maakte een         Winnaar Gert Weggemans maakte een 

verrassend en bijzonder positief gebaar verrassend en bijzonder positief gebaar 

                

        door te stellen dat hij geen 2 keus nodig         door te stellen dat hij geen 2 keus nodig 

heeft en daarom zijn eigen, nog nieuwe, heeft en daarom zijn eigen, nog nieuwe, 

keu te koop aanbiedt en de opbrengst keu te koop aanbiedt en de opbrengst 

hiervan ten goede laat komen aan een goedhiervan ten goede laat komen aan een goed

verenigingsdoel in het dorp. Welk doel dit verenigingsdoel in het dorp. Welk doel dit 

is, daar denkt hij nog even over na.is, daar denkt hij nog even over na.  

Om 15.30 uur, precies zoals gepland, werd Om 15.30 uur, precies zoals gepland, werd 

de dag afgesloten met een rondje van de de dag afgesloten met een rondje van de 

Rietvogels. Al met al was het een zeer Rietvogels. Al met al was het een zeer 

geslaagd toernooi, dat vlot verliep doordat geslaagd toernooi, dat vlot verliep doordat 

de voorrondes op 3 biljarts gespeeld de voorrondes op 3 biljarts gespeeld 

konden worden. Speciale dank hiervoor aankonden worden. Speciale dank hiervoor aan

de families van Rein en Pieters!de families van Rein en Pieters!

Voor volgend jaar wordt gemikt op nog een Voor volgend jaar wordt gemikt op nog een 

extra groep van 6 deelnemers en .... een extra groep van 6 deelnemers en .... een 

extra biljart bij de fam. Dijkstra. We hopen extra biljart bij de fam. Dijkstra. We hopen 

dat de noodzakelijke verbouwing dan klaar dat de noodzakelijke verbouwing dan klaar 

is. Heel bijzonder aan de opzet van dit is. Heel bijzonder aan de opzet van dit 

toernooi is dat het alle biljartgroepjes in hettoernooi is dat het alle biljartgroepjes in het

dorp bij elkaar brengt en dat alles in een dorp bij elkaar brengt en dat alles in een 

bijzonder gezellige sfeer verloopt.bijzonder gezellige sfeer verloopt.

Dus: volgend jaar (weer) meedoen! Dus: volgend jaar (weer) meedoen! 
De organisatoren: Lute Pieters, Teunis Homan, Ger De organisatoren: Lute Pieters, Teunis Homan, Ger 

Dijkstra en Ben MulderDijkstra en Ben Mulder

AED: de eerste 6 minuten

Als je iemand aantreft die mogelijk 

plotseling hartproblemen heeft gekregen, 

bel dan meteen het alarmnummer 112: 

hulp binnen 6 minuten in geval van een 

hartstilstand is van levensbelang.

Razendsnel wordt er dan via de mobiele 

telefoon een groep vrijwillige, maar goed 

getrainde, hulpverleners opgeroepen. Deze 

zijn er op voorbereid om in een mum van 

tijd naar de patiënt te gaan en een AED op 

te halen.

Ook in Gasteren is er een groep 

vrijwilligers die klaar staat om hulp te 

bieden in een dergelijk geval. De vereniging

Dorpsbelangen heeft een organisatie 
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hiervoor opgezet en er zijn 2 AED’s in het 

dorp, bij de Gasterije en bij de Bosakkers.

Wilt u weten hoe het werkt of hoe u zich als

vrijwilliger hiervoor kunt melden, 

kijk op www.ingasteren.nl  

Verenigingen/Dorpsbelangen/AED-

reanimatie.

IJnde Bierboe’t ijk

Na bijna 15 jaar stopt Henk Eggens met 

zijn bierwinkeltje in Gasteren 

Veel mensen heeft hij kennis laten maken 

met de enorme diversiteit aan Speciaal 

bieren. Al ruim over de 65 jarige 

leeftijdsgrens vindt hij het nu genoeg 

geweest. Eenieder die toch bij wil blijven 

met de nieuwe biertrends en biersmaken 

verwijst Henk naar zijn bierproeflokaal "In 

de Wildeman” in Amsterdam of de Mitra in 

Annen. Henk & Els Eggens bedanken 

iedereen voor het vertrouwen, de klandizie,

de leuke gesprekken en het geduld.

               

IJsvereniging Wintervreugd
Jaarvergadering op 6 december 2013, om 

20.00 uur in de Gasterije.

 

Agenda:

1. Opening

2. Notulen vergadering december 2012

3. Jaarverslag 2012/2013

4. Financieel verslag penningmeester

5. Verslag kascommissie: dhr. van Rein

en dhr. Moerker

6. Verkiezing nieuw kascommissielid 

aftredend: dhr. Moerker

7. Ingekomen stukken

8. Vaststellen contributie 2013/ 2014

9. Mededelingen

10. Rondvraag

11. Sluiting

Opbrengst NSGK collecte Opbrengst NSGK collecte 

In de week van 11 t/m 16 november is er In de week van 11 t/m 16 november is er 

in Gasteren weer gecollecteerd voor de in Gasteren weer gecollecteerd voor de 

Nederlandse Stichting voor het Nederlandse Stichting voor het 

Gehandicapte Kind. De NSGK steunt Gehandicapte Kind. De NSGK steunt 

jaarlijks honderden projecten voor kinderenjaarlijks honderden projecten voor kinderen

en jongeren met een handicap.en jongeren met een handicap.  e collecte e collecte 

heeft het mooie bedrag van 351 euro heeft het mooie bedrag van 351 euro 

opgebracht en daar is de NSGK heel blij opgebracht en daar is de NSGK heel blij 

mee!mee!  Hartelijk dank aan alle gulle gevers enHartelijk dank aan alle gulle gevers en

collectanten voor jullie bijdrage.collectanten voor jullie bijdrage.
Marian MulderMarian Mulder

“Broer zoekt vrouw”

Toneelvereniging "Amicitia", heeft op 
zaterdag 8 februari 2014 weer een 

uitvoering van Het blijspel 'Broer zoekt 

vrouw' is van de hand van Harm Dijkstra 

(juist, die) en is geschreven en wordt 

gespeeld in het Drents.

Korte inhoud:

Dorpsgarage Meulebelt is in de rouw als de 

oude vrouw des huizes is overleden. De 

wijkzuster vindt dat Meindert, de oudste 

zoon en eigenaar van de garage, nu wel 

eens mag gaan uitkijken naar een geschikte

vrouw. Broer Mans, enigszins zwakbegaafd,

wil dolgraag zijn grote broer aan een leuke 

vrouw helpen. Hij plaatst een 

wonderbaarlijke advertentie in een lokaal 

dagblad. Hilarische taferelen met rake 

teksten spelen zich vervolgens af. Ze leiden

tot een ontroerende climax en een 

verrassend slot.

Dorpsagenda

06 december  Jaarvergadering Wintervreugd

19 december  VVG Kerstfeest

24 december  Plastic afval

30 december  Vrij schaatsen Bonte Wever

Dit is het laatste Neis oet’t loeg van dit 

jaar… De stoomboot met Sinterklaas en zijn 

Pieten kwam aan in Groningen, en zal straks

weer stiekem vertrekken om plaats te 

maken voor de Kerstman. 

Gasteren zal weldra weer versierd 

worden met lichtjes voor de donkerste 

dagen voor kerst, de kerstborrels staan 

gepland, waar en wat we eten de eerste 

kerstdag wordt over nagedacht, 2014 ligt op

de loer….

Gezellige pakjesavond, Kerst en 

Jaarwisseling toegewenst 

N       N       

          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 op de eerste 

donderdag van elke maand (uitgezonderd de 

zomervakantie). Kopij inleveren in de laatste week van

de maand bij voorkeur per e-mail : neisoet

eg@ingasteren.nl  (let op de dubbele ‘t’)
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