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Zomer 2014 is al weer een eind op weg. 
Velen van ons kunnen terugkijken op een 
wel  of  niet  geslaagde  vakantie… 
Maar mooi weer was het wel! 
Anderen genieten nog, of hebben hun 
vakantie nog te goed. Feit is dat de 
schoolvakantie bijna ten einde is en het 
“normale”  leven  weer  op  gang  komt.  Maar  
de eerste week beginnen we in Gasteren 
wel met een gezellige in- en 
ontspanningsweek. Veel plezier! 
 
Programma 30ste In- en 
Ontspanningsweek 
Van maandag 18 augustus 2014 t/m 
zaterdag 23 augustus 2014 strijden de 
buurten van Gasteren weer met elkaar om 
de eer, de bloemstukken en de rode 
lantaarn.  
 
Het programma – met deelnameformulier - 
trof u in juni al aan in uw brievenbus. Dat is 
al even geleden en voor wie het niet meer 
paraat heeft drukken we het hier nogmaals 
af.   
  
Maandagavond 18 augustus VISSEN  
aanvang: vertrek stipt om 18.30 uur vanaf 
Pannekoekenrestaurant  “Brinkzicht” 
einde: 20.30 uur 
plaats: de Punt (achter Beuving) 
deelnemers/buurt: 6 personen, waarvan 
tenminste 1 dame 
  
Maandagavond 18 augustus 
BILJARTEN (avond 1) 
aanvang: 19.00 uur, aanwezig zijn: 18.45 uur 
organisatie:  Sportvereniging  “De  Rietvogels” 
deelnemers/buurt: 2 personen op maandag en 2 
personen op dinsdag 
puntentelling: de punten van maandag en 
dinsdag worden samengevoegd 
  
Dinsdagmiddag 19 augustus KOERSBAL 
aanvang: 14.00 uur, aanwezig zijn: 13.45 uur 
organisatie: Ouderensoos 
deelnemers/buurt: 4 personen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdagavond 19 augustus 
BILJARTEN (avond 2) 
aanvang: 19.00 uur, aanwezig zijn: 18.45 uur 
organisatie:  Sportvereniging  “De  Rietvogels” 
deelnemers/buurt: 2 personen op maandag en 2 
personen op dinsdag 
puntentelling: de punten van maandag en 
dinsdag worden samengevoegd 
  
Dinsdagavond 19 augustus DARTEN 
aanvang: 19.00 uur, aanwezig zijn; 18.45 uur 
organisatie:  Sportvereniging  “De  Rietvogels” 
deelnemers/buurt: 6 personen 
  
Woensdagavond 20 augustus  
GEZELLIGHEIDSSPELEN  
aanvang: 19.30 uur, aanwezig zijn: 19.00 uur 
organisatie: St. Zomerfeest Gasteren 
deelnemers/buurt ; 15 personen  
  
Donderdagavond 21 augustus 
KLOOTSCHIETEN 
aanvang: 18.45 uur, aanwezig zijn; 18.30 uur 
organisatie: Vrouwenvereniging Gasteren  
deelnemers/buurt: 3 teams (van 2 dames + 2 
heren z.o.z) 
Andere liefhebbers kunnen starten meteen na de 
voor de punten deelnemende teams. 
  
Vrijdagavond 22 augustus KLAVERJASSEN 
aanvang: 18.45 uur, aanwezig zijn; 18.30 uur 
speeltijd: 3x16 spelletjes (buurt tegen buurt) 
organisatie: Sportvereniging  “De  Rietvogels” 
deelnemers/buurt: 4 personen 
  
Vrijdagavond 22 augustus VOLLEYBAL 
aanvang: 18.45 uur, aanwezig zijn; 18.30 uur 
speeltijd: 2 x 10 minuten 
organisatie:  IJsvereniging  “Wintervreugd” 
deelnemers/buurt: gemengd team van 6 
personen, waarvan tenminste 2 dames 
SPEELROOSTER: 
18.45 uur team BriGOS - team Westeinde 
19.05 uur team OostZa - team BosHoek 
19.25 uur team BosHoek - team Westeinde 
19.45 uur team BriGOS - team OostZa 
20.05 uur team OostZa - team Westeinde 
20.25 uur team BriGOS - team BosHoek 
Bij goed weer op het Sportveld, bij slecht weer 
in het Dorpshuis. 
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Zaterdagavond 23 augustus  PLAYBACK-
SHOW 
aanvang: 20.00 uur 
organisatie: Stichting Zomerfeest 
deelnemers/buurt: 3 acts  
  
Zaterdagavond 23 augustus 
PRIJSUITREIKING 
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. 
  ------------ 
 
Opnieuw een snackwagen bij Nevels 
Bocht 
Sinds donderdag 26 juni 2014 staat Rianne 
Abbring met een snackwagen bij "Nevels 
Bocht" *1) , net buiten Gasteren.  
Na jarenlange ervaring in een snackbar 
heeft Rianne besloten om iets voor zichzelf 
te beginnen. Na brainstorm over en 
onderzoek naar een mooie lokatie, 
concludeerde ze het tussen Gasteren en het 
Ballooerveld/Visvliet een mooie plek is om 
haar snacks te verkopen. Haar aanvraag bij 
de gemeente om daar te mogen staan 
resulteerde in een vergunning; immers, op 
die lokatie had eerder ook al een 
snackwagen gestaan. 
Het assortiment omvat patat, snacks, 
frisdranken en ijs. Rianne's snackwagen is 
van woensdag tot en met zondag te vinden 
op deze voor Gasteren aloude en voor 
Rianne nieuwe lokatie. Haar openingstijden 
zijn  vanaf  ongeveer  12  uur  ‘s  middags  tot  
half  8  ‘s  avonds;;  bij  mooi  weer  zal  de  
snackwagen eerder geopend zijn. 
Voor de inwoners van Gasteren die enkele 
jaren geleden regelmatig hun avond-patatje 
scoorden bij de vorige snackwagen, is dit 
een aardige aanvulling op de leefbaarheid 
van vijfsterrendorp Gasteren. 
 
*1) Lang geleden lag de weg Gasteren-Loon er 
anders bij dan nu het geval is. De mooie, ronde 
bocht is een afsnijding van de oorspronkelijke 
weg: deze liep rechtdoor en boog vlak voor het 
Gastersche Diep naar links; deze afbuiging is 
anno 2014 nog steeds herkenbaar. In die bocht 
naar links kreeg ooit iemand eens een ongeluk: 
Nevels, de "naamgever" van deze bocht. Althans 
volgens onze oud-dorpsgenoot Bart Veenstra. En 
naar aanleiding van een foute schrijfwijze 
("Hevels Hoekje") gecorrigeerd op grond van 
informatie van Harm van Rhee: "Deze bocht 
staat in Gasteren bekend als 'Nevels bocht'. 
Genoemd naar Loeks (Lucas) Nevels. Hij is daar 

een keer met z'n auto uit de bocht gevlogen. Hij 
was kroegbaas waar nu de pannenkoekboerderij 
staat." 
 
Drentsche Aa bewonersdag 
Op 24 augustus 2014 vindt in het NP 
Drentsche Aa een bewonersdag plaats. Om 
bewoners hun eigen leefomgeving te laten 
(her)ontdekken, organiseren het Nationaal 
Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa 
op zondag 24 augustus een bewonersdag. 
Terwijl we met een touringcar door het 
gebied trekken, wordt er verteld over het 
landschap en de ontwikkelingen en is er 
gelegenheid om vragen te stellen. 
Onderweg stoppen we voor een 
wandelexcursie onder leiding van gidsen. Er 
zijn twee tochten, een 's morgens en een   
's middags. Kosten zijn €12,50 per persoon. 
Hierbij zijn de bustocht, koffie en een 
lunchpakket (ochtend) of versnapering-
pakket (middag) inbegrepen. 
Aanmelden: drenthe@ivn.nl. Opgave 
verplicht tot betaling. 
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Dorpsagenda 
16 augustus  Etstoel Anloo 
18 augustus  Weer naar school 
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