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Het is bijna weer voorbij die mooie zomer.Het is bijna weer voorbij die mooie zomer.
Vakanties voorbij, de kinderen weer naar Vakanties voorbij, de kinderen weer naar 
school, nog wat na genieten van de in- en school, nog wat na genieten van de in- en 
ontspanningsweek en van nog wat mooie ontspanningsweek en van nog wat mooie 
dagen met zomerse temperaturen…dagen met zomerse temperaturen…

Verslag van de I- en O- weekVerslag van de I- en O- week

De resultaten en de einduitslag van de hele De resultaten en de einduitslag van de hele 
week;week;
MaandagavondMaandagavond  werd begonnen met de werd begonnen met de 
viswedstrijd. In totaal werden er 25 vissen viswedstrijd. In totaal werden er 25 vissen 
gevangen met een totaal gewicht van 3750 gevangen met een totaal gewicht van 3750 
gr. De meeste punten werden vergaard gr. De meeste punten werden vergaard 
door de BosHoek. Zij vingen 6 vissen met door de BosHoek. Zij vingen 6 vissen met 
een gewicht van 2150 gr. Daar waren groteeen gewicht van 2150 gr. Daar waren grote  
jongens bij en leverden 27,5 pnt op.jongens bij en leverden 27,5 pnt op.
De resultaten voor de andere buurten De resultaten voor de andere buurten 
waren:waren:
OostZa 8 vissen met een gewicht van 500 OostZa 8 vissen met een gewicht van 500 
gr. = 13,- puntengr. = 13,- punten
BriGOS 7 vissen, waarvan het totale BriGOS 7 vissen, waarvan het totale 
gewicht 600 gr. was en eveneens 13,- gewicht 600 gr. was en eveneens 13,- 
punten opleverde.punten opleverde.
Tenslotte had het Westeinde 4 vissen met Tenslotte had het Westeinde 4 vissen met 
een gewicht van totaal 500 gr. en 9 punten een gewicht van totaal 500 gr. en 9 punten 
opleverde.opleverde.
Puntentelling: Elke vis = 1 pnt en elke 100 Puntentelling: Elke vis = 1 pnt en elke 100 
gr. = 1 puntgr. = 1 punt
BosHoek verdiende 40 puntenBosHoek verdiende 40 punten
OostZa 30 punten (8 vissen)OostZa 30 punten (8 vissen)                                            
BriGOS 20 punten (7 vissen)BriGOS 20 punten (7 vissen)
Westeinde 10 puntenWesteinde 10 punten
Bij het biljarten is de stand na één avond:Bij het biljarten is de stand na één avond:
1. BosHoek1. BosHoek         114 pnt. 114 pnt.
2. OostZa2. OostZa                 87 pnt. 87 pnt.
3. BriGOS3. BriGOS                 53 pnt. 53 pnt.
4. Westeinde4. Westeinde       26 pnt. 26 pnt.
DinsdagmiddagDinsdagmiddag  werd de door de werd de door de 
Ouderensoos het koersballen georgani-Ouderensoos het koersballen georgani-
seerd.seerd.
De uitslag hiervan was:De uitslag hiervan was:
De vierde plaats werd behaald door het De vierde plaats werd behaald door het 
Westeinde met 9 punten. Op de derde Westeinde met 9 punten. Op de derde 

plaats eindigde OostZa met 13 punten. plaats eindigde OostZa met 13 punten. 
Tenslotte werd de eerste plaats gedeeld Tenslotte werd de eerste plaats gedeeld 
door BriGOS en de BosHoek met elk 16 door BriGOS en de BosHoek met elk 16 
punten. Individueel werd er het beste punten. Individueel werd er het beste 
gescoord door Sandra Kleine en Henk gescoord door Sandra Kleine en Henk 
Weggemans elk met 11 punten.Weggemans elk met 11 punten.      
Dinsdagavond werden er punten 
uitgedeeld voor zowel het biljarten alswel 
het darten. De biljarters van de vier 
buurten hebben hun puntentotalen van 
maandagavond vermeerderd, hetgeen 
resulteerde in de volgende eindstand.
Boshoek 183 pnt, OostZa 157 pnt, 
Westeinde 130 pnt en Brigos 100 pnt.
Bij het darten werd de uitslag: Eerste 
BosHoek met 18 pnt. Gedeeld tweede 
waren Westeinde en OostZa elk met 13 pnt. 
en tenslotte als vierde met 10 pnt. Brigos.
Een en ander bracht, mede door de joker 
van het Westeinde bij het biljarten, wel een 
complete verandering in de tussenstand.
Twee jokers waren er voor 
de woensdagavond ingezet. Namelijk 
door de BosHoek en OostZa. Na een hele 
avond lepeltjes slaan, rattenvangen en 
moeren stapelen door niet minder dan 60 
deelnemers was de uitslag van deze avond. 
1. BosHoek, 2. BriGOS, 3. Westeinde en als 
laatste OostZa. Zij waren dus minder 
gelukkig met het inzetten van de joker.
Donderdagavond werd met het 
klootschieten een rondje 3e Gagels gedaan. 
Het mocht de BriGOS niet helpen, want zij 
eindigden op de vierde plaats. Wederom 
werd de BosHoek de winnaar met op de 
tweede plaats OostZa en het Westeinde als 
derde.
Vrijdagavond was het tijd voor volleybal 
en voor klaverjassen. BriGOS had bij het 
klaverjassen de joker ingezet (kan dat 
überhaupt?). Kort en goed: Er werd 
gestreden om de punten. Bij het 
klaverjassen was de BosHoek het beste en 
het volleyballen werd gewonnen door het 
Westeinde.
Zaterdagavond werd voor een volle 
Gasterije gestreden voor de beste 
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performance en playback van een aantal 
ingestudeerde muzikale nummers. De 
tussenstand was Boshoek aan kop met 335 
punten, OostZa en Westeinde beide 195 
punten en BriGos 165 punten. Vol overgave 
werden door de diverse buurten hun 
optredens gebracht. De BosHoek bleek niet 
te verslaan, ook met de playbackshow  
haalden ze met 140 de meeste punten 
binnen. Westeinde en OostZa kregen beide 
105, wat uiteindelijk resulteerde in de 
volgende  eindstand: plaats 4 Brigos, een 
gedeelde 2e plaats voor Westeinde en 
OostZa en de eerste plaats voor de 
BosHoek. Daar er maar vier bloemenringen 
zijn, werd er om de 2e en 3e plaats getost, 
waarbij het Westeinde de 2e plaats kreeg.
Vervolgens werd er nog geruime tijd 
gefeest en veel plezier gemaakt op de 
muziek samengesteld door Jan Post. 

Wijkhoofd gezocht...

 
KWF Kankerbestrijding zoekt voor Gasteren 
een wijkhoofd. Dit klinkt misschien nogal 
spannend, maar in de praktijk komt het er 
op neer dat u de contactpersoon bent voor 
de collectanten van het KWF in Gasteren. 
Bent u geïnteresseerd en/of wilt u graag 
meer informatie, bel dan naar Hillechien 
Klunder 06-23718026.
 
Tafeltennis bij de Rietvogels

Vanaf 1 september a.s. begint 
sportvereniging de Rietvogels met een 
nieuwe sport: tafeltennis.

 
Op initiatief van Johan van der Woude 
starten we met een jeugdgroep, maar bij 
voldoende belangstelling beginnen we ook 
graag met een groep voor jongeren en/of 
volwassenen. Dankzij een samenwerking 
met tafeltennisvereniging Assen kunnen we 
voortvarend starten: er kan gespeeld 
worden op 5 tafels en er is een trainer die 

de spelers de fijne kneepjes van het spel 
zal bijbrengen. We gaan spelen op 
vrijdagavond; het begintijdstip wordt nog in 
onderling overleg vastgesteld.
Lijkt je dit leuk en wil je het wel eens 
proberen: kom dan naar de instuif op 
zaterdagmorgen 24 augustus, tussen 10.30 
en 12.00 uur in dorpshuis de Gasterije. 
Jong en oud is van harte welkom; 
aanmelden is niet nodig. TTV Assen zorgt 
voor een trainer en voor de batjes; breng 
zelf wel even (zaal)sportschoenen  mee als 
je die hebt. Deelnemers uit omliggende 
plaatsen zijn ook van harte welkom. 
Kun je niet bij de instuif zijn op zaterdag 24 
augustus, maar heb je wel interesse om te 
komen spelen, bel of mail dan even naar 
Johan van der Woude (tel. 231536; 
email: siertvdwoude@hotmail.nl) of Ben 
Mulder (tel. 238033;email:
b.m.mulder@gmail.com).

Dorpsagenda

14 september      Oud papier
19 september      VVG natuurfoto’s 3D
22 september      Kanoën en fietsen met 
                          De Rietvogels

01 oktober          Plastic afval
17 oktober          VVG Agnes,van Boer  
                          zoekt vrouw  
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