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Verslag In- en Ontspanningsweek 
De in- en ontspanningsweek hebben we 
weer achter de rug. Hierbij een kort verslag 
van de week.  
De eerste avond stond het vissen op het 
programma. We zijn gaan vissen in de 
haven van Annen en dat is weer zeer goed 
bevallen. Er werd weer veel gevangen. De 
visbeker gaat dit jaar naar Jeroen Oomen 
met de meest gevangen vis. 
Bij het darten op dinsdag was het zo als 
gewoonlijk weer een ware strijd. Mooi om 
te zien dat iedereen gooide alsof zijn 
leven er van af hing. Ook deze keer 

werden de 
wedstrijden 
begeleid door de 
darters uit 
Annen, die zoals 
gebruikelijk 
optraden als  

scheidsrechter/
teller. Voor de biljarters waren de 
wedstrijden verdeeld over maandag- en 
dinsdagavond. Op afstand gezien leek het 
er heel relaxed en ontspannend aan toe 
te gaan. Ingewijden weten echter dat het 
er heftig aan toe gaat. Normaal 
gesproken komen de heren elkaar 
wekelijks tegen in een ontspannen sfeer, 
maar nu gaat het om de eer van de 
buurt, en dat is toch even anders. Toch 
was er beide avonden een gezellige sfeer 
in de kantine van de Gasterije. 
De vereniging Dorpsbelangen had als 
organisator van de woensdagavond weer 
5 leuke spelletjes bedacht. Het was weer 
eens aardig origineel. Voor deze keer: 
hink-stap-sprong op houten schijven, 
puzzelen met papier, stuiterende ping 
pong balletjes opvangen met 
hindernissen, mini-kegelen met glazen 
knikkers door een isolatiebuis en als klap 
op de vuurpijl een prachtig reukspel.  

Vooral het reukspel viel zeer in de smaak 
bij iedereen.  
Het was prachtig weer om “kloot” te 
schieten en iedereen was er dan ook 
klaar voor. De tellers uit Anderen waren 
weer met 6 personen aanwezig. Aan de 
route hebben we dit jaar niets veranderd 
en was voor iedereen die al eens mee 
gedaan had een bekende route. Dat het 
toch altijd weer spannend is moge blijken 
uit het feit dat we twee telefoontjes 
hebben gehad over een vermiste “kloot”. 
Gelukkig zijn ze allemaal weer terug 
gevonden. 
Voor het eerst dit jaar Jeu de Boules op 
het programma. Jeu de Boules is goed 
ontvangen door de deelnemers van de 
verschillende straten. Er waren zelfs 
spelers bij die hun eigen boules hadden 
meegenomen. Top! Er werd driftig 
gegooid voor de punten voor de straat, 
maar ook werd er gezellig gepraat en 
gelachen. 
De klaverjassers hadden goede moed. En 
allemaal zaten ze in spanning te luisteren 
naar de spelregels van deze avond. Er 
werd wel eens gezegd dat het altijd zo stil 
is bij het klaverjassen, dat was dit jaar 
zeker niet het geval. Er werd tijdens het 
potje kaarten ook gezellig gepraat.  
Ook op de avond van het volleybal waren 
de weergoden ons goed gezind. De 4 
teams waren er helemaal klaar voor. 
Westeinde zelfs in nieuwe shirts dit jaar. 
Scheidsrechter Theo Briggemans had 
alles keurig onder controle.  
De laatste avond stond in het teken van 
de playbackshow. Van te voren gingen de 
geruchten al door het dorp dat er flink 
geoefend was voor de playback-acts van 
de 4 buurten. De jury kwam dit jaar uit 
eigen dorp. Ook dit jaar logen de 
artiesten van deze playback er niet om. 
Net voor de pauze werden we verrast 
door een ‘gast’-optreden van Og3ne, u 
kent ze nog wel van het songfestival. Het 
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was een geweldige show van de dames. 
De 4 straten hebben het de jury flink 
lastig gemaakt deze avond. Grote 
winnaar werd de act: Ja zuster, nee 
zuster. Hierna is het feestgedruis in volle 
hevigheid losgebarsten, het was een 
geweldige avond met een geweldige DJ. 
Er is tot laat meegezongen en gedanst. 
Gasteren bedankt voor weer een 
geslaagde In- en Ontspanningsweek! 

Duurzame snijbloemen van de 
Koningshof uit Gasteren  
Sinds februari 2016 leg ik een ecologische 
snijbloemen (pluk)uit aan. De planten zijn 
geselecteerd op sterke soorten die lang op 
de vaas staan. Elke plant groeit en bloeit 

seizoensgewijs: als je 
rondloopt in de tuinen 
ontmoet je elke plant en 
bloem met haar unieke 
sfeer en 
verschijningsvorm. De 
boeketten worden 
samengesteld uit een 
breed assortiment van 
vaste-, een- en 
tweejarige bloemen. 
Aangevuld met bloeiende 

takken, kruiden, grassen en bessen. Het 
boeket is elke keer een creatief 
samengesteld geheel met natuurlijke 
uitstraling, heerlijk geurend en verrassend 
lang houdbaar. 
Open elke vrijdag vanaf mei t/m september 
van 09.00 - 18.00 uur. In de week ben ik 
veel thuis, dan kunt u ook langskomen. U 
bent van harte welkom! 
Dette van der Molen 
Oosteinde 19 - tel: 271302  
koningshof@kpnplanet.nl  

Persoonlijk bericht John Huivenaar 
Dag bewoners van Gasteren, 
Na plotseling te zijn geconfronteerd met 
een tumorbloeding in het hoofd, wat een 
gevolg was van longkanker in de 
rechterlong, en aan het einde van het 
jaar 2015 van de longarts van het WZA 
Assen te horen kreeg dat ik nog maar 2 
maanden te leven had, deel ik u mede 
dat het thans naar omstandigheden nog 
steeds heel redelijk met me gaat. 
Na positieve rapporten van de oogarts, 
neuroloog, alsmede van de bedrijfsarts 
van het CBR is er weer rechtskracht aan 
mijn rijbewijs ontleend. Voorts sta ik 

m.i.v. heden onder behandeling van het 
UMCG, die mij na diverse onderzoeken 
van de week hebben meegedeeld dat ze 
voor mij positief nieuws hadden en me 
met het slikken van een tablet per dag 
(dus geen chemotherapie, waarvan ik 
vanaf het begin af aan tegen was) een 
levensverlengend jaar in principe konden 
aanbieden. Daarna konden ze - zonder 
chemo - nog andere perspectieven 
bieden. 
Wilt u zich verder oriënteren over heftige 
gezondsheidsproblemen, moge ik u 
verwijzen naar het internet 
medischepublieksacademie.nl, 
waarover o.a. deze materie onlangs een 
lezing is gehouden. 
Voorts wil ik u berichten dat het een zeer 
droevige ervaring is, dat ik deze verdere 
behandeling uit de sociale media heb 
moeten halen, zonder dat ik maar enige 
doorverwijzing kreeg van de neurologen 
en longarts van het Wilhelmina 
ziekenhuis te Assen naar het UMCG te 
Groningen. 
Ik beschouw het als een wonder van 
Boven dat ik nog leef, maar dat is mijn 
geloof. 
Vanwege de ongeveer 25 jaar 
krantenbezorging in Gasteren en de 
daarop hartverwarmende reacties op mijn 
plotselinge gezondheidsproblemen, vind 
ik het noodzakelijk u nogmaals hartelijk 
hiervoor te bedanken. 
Met hartelijke groeten, John Huivenaar, 
De Hoek 21. 
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Dorpsagenda 
08  juli    Oud papier 
10  juli    GFT afval (groene container) 
17  juli    Restafval (grijze container)  
1   aug    PMD afval (oranje container) 
!
!  
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