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Verslag Dorpenvolleybaltoernooi 2017 

Op vrijdag 12 mei werd het jaarlijkse 

dorpenvolleybaltoernooi gehouden, voor de 

2e keer georganiseerd door sportvereniging 

de Rietvogels op het sportveld achter de 

Gasterije. Deelnemers 

waren 8 ploegen uit Annen 

(3 teams, waaronder een 

meidenteam), NON uit 

Gieten, SOTOZ uit 

Oudemolen, Taarlo en 

Tynaarlo en 3 teams uit 

Gasteren, waaronder een team van de keet. 

Alle leeftijden waren vertegenwoordigd:    

er was meer dan 60 jaar leeftijdsverschil 

tussen de oudste en de jongste deelnemer. 

Het mooiste volleybal werd gespeeld door 

het meidenteam uit Annen, maar zij hadden 

het soms lastig tegen het smash-geweld 

van andere ploegen. Toch haalden zij de 

halve finales, samen met SOTOZ, Annen 1 

en de Rietvogels.  

De wedstrijdleiding en de veldmicrofoon 

waren in handen van Klaasje Hollander 

(een groot volleybal-icoon van weleer). 

Onder haar strakke leiding bleek het 

ouderwets tussendoor biertje drinken niet 

meer mogelijk en in een hoog tempo 

werden alle wedstrijden afgewerkt. In een 

zinderende strijd om het hoogst haalbare 

bleven het team van Annen en de 

Rietvogels alleen over om in de finale uit te 

maken wie zich een jaar lang kampioen 

mocht noemen. Het siert de Rietvogels dat 

zij, ondanks het grote thuisvoordeel, deze 

eer heeft gegund aan Annen. Als goed 

gastheer hoor je het ‘eigen’ toernooi niet 

voor de 2e keer te winnen. Overigens bleek 

de Rietvogels later na de prijsuitreiking 

(een wisselbeker) een betere bierdrinker en 

hebben ze uiteindelijk zelf het licht uit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gedaan. Onder dankzegging aan Jan en 

Trijnie voor de gastvrijheid, aan alle 

deelnemende teams voor hun sportieve 

inzet, aan ‘onze’ Annie (oudste deelnemer) 

die weer boven haarzelf uitsteeg, zien wij 

terug op een bijzonder geslaagd toernooi. 

Volgend jaar weer hetzelfde toernooi, zelfde 

bezetting en dan op vrijdag de dertiende. 
Hein Scholma 

Programma In- en Ontspanningsweek  

Dit jaar wordt de in- en 

ontspanningsweek 

gehouden van 12 t/m 

17 juni. 

De coaches hebben het 

programma en de 

opgaveformulieren inmiddels rondgebracht 

en zijn deze week op pad om de ingevulde 

formulieren weer op te halen. Mochten zij u 

niet thuis getroffen hebben, vergeet dan 

niet het formulier bij een van hen in te 

leveren. Voor het programma kunt u 

terecht op onze website. 

Adreswijziging 

Na 89 jaar met veel plezier in Gasteren te 

hebben gewoond verhuis ik nu naar 

verzorgingstehuis Hendrik Kok. Mijn nieuwe 

adres is:  

De Ziel 86, kamer 122, 9451 CT Rolde. 

Willempje Bonder-Meursing 

Bestuurswijzigingen Stichting 

Dorpshuis Gasteren 

Berry Tiems verlaat ons na 10 jaar trouwe 

dienst als penningmeester. Berry blijft 

verbonden aan het Dagelijks Bestuur als 

bestuurslid verantwoordelijk voor gebouw-

zaken. De nieuwe penningmeester is Harald 

Hidding. 

Harald stelt zich als volgt voor: Mijn naam 

is Harald Hidding, 40 jaar jong en samen 

met Marchien Heidstra woon ik sinds 2010 
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aan de Zandkampen. In het dagelijkse 

leven ben ik werkzaam als Controller bij 

Perfox B.V. te Veendam. Ik houd me daar 

naast alle financiële werkzaamheden, ook 

bezig met personeelszaken en ICT. In mijn 

vrije tijd ben ik graag sportief bezig. 

Volleyballen hier in het dorp bij de 

Rietvogels en wielrennen of hardlopen in 

onze mooie omgeving. Verder vind ik het 

erg leuk om voetbalwedstrijden te 

bezoeken van FC Groningen of buitenlandse 

wedstrijden, vooral in Engeland en 

Duitsland. 

Per 1 januari 2017 heb ik het 

penningmeesterschap overgenomen van 

Berry Tiems. Leuk om op deze manier iets 

voor het dorp te kunnen doen. 

Ook Jan Post gaat ons na 7 jaar verlaten als 

secretaris en we hebben Stefanie Hitzert 

bereid gevonden die taak over te nemen. 

Stefanie over zichzelf: Sinds januari 2014 

woon ik in Gasteren. Tijdens een weekend 

in Drenthe een paar jaar terug besloot ik 

niet tot mijn pensioen te wachten om hier 

te komen wonen. Gelukkig kon ik via mijn 

werk bij het Ministerie van Economische 

Zaken in Assen aan de slag. Intussen heb ik 

een andere functie, maar daarvoor hoef ik 

maar 1x in de week heen en weer naar Den 

Haag. Hiervoor heb ik in Rotterdam 

gewoond. Ik heb rechten gestudeerd in 

Utrecht. Naast juridisch werk heb ik een tijd 

als reisbegeleider in Zuidelijk Afrika 

gewerkt. 

Dit is mijn eerste bestuursfunctie. Ik woon 

met groot plezier in het dorp en merk dat 

het dorpshuis daar een centrale plek in 

inneemt. Op deze manier hoop ik iets terug 

te geven, want het voelt nog steeds als een 

voorrecht hier te wonen. 

Jan Post blijft ook aan de Stichting 

Dorpshuis Gasteren verbonden en neemt 

zitting in het Algemeen Bestuur. 

Hetty de Weme treedt af als bestuurslid van 

het Algemeen Bestuur en gaat buiten  

Gasteren wonen. 

 

Wij danken Berry, Jan en Hetty hartelijk 

voor hun betrokkenheid, toewijding, inzet 

en positief denken en doen in al die jaren 

dat ze bestuurslid waren. 

Opruimen TT-baan/tribunes 

Binnenkort is het weer zover! Dan mogen 

wij (inwoners van het prachtige 5-sterren-

dorp Gasteren) net als voorgaande jaren 

een aantal tribunes en een deel van de 

binnenbaan van het TT-circuit in Assen 

opruimen.  

De opbrengsten hiervan zijn 

de moeite waard en worden 

door het bestuur van ons 

dorpshuis “de Gasterije” 

gebruikt voor de exploitatie 

van het dorpshuis. Daardoor 

kan de huur voor de diverse verenigingen 

laag blijven en is er geld voor onderhoud. 

Ook als u weinig gebruik maakt van de 

voorzieningen van ons dorpshuis: geeft u 

zich deze keer toch op als deelnemer/ster. 

Vele handen maken licht werk, het komt de 

saamhorigheid ten goede en het is nog 

gezellig ook! Voor koffie, frisdrank, etc. 

wordt gezorgd. 

Als u die heeft, neemt u dan ook een 

bladhark of bladblazer (op benzine!) mee. 

U kunt zich opgeven of via e-mail bij: Berry 

Tiems, berry.tiems@planet.nl, of Arno Klee, 

kleea@telfort.nl. Binnenkort ontvangt u ook 

een brief met strookje in de bus. U kunt 

zich ook aanmelden via dat strookje. 

We maken schoon op:  

Maandagavond 26 juni: vertrek om 

18.30 uur vanaf de pannenkoekboerderij. 

We maken dan een aantal tribunes schoon. 

Woensdagochtend 28 juni: vertrek om 

08.30 uur vanaf de pannenkoekboerderij. 

We maken dan een deel van de TT-baan 

(binnenring) schoon. 

Biljartclub Het Losse Polsje 

Einduitslagen competitie “Biljartclub Het 

Losse Polsje”, seizoen 2016-2017. 

De competitie 2016/2017 is mede dankzij 

de inzet van de competitieleider probleem-

loos verlopen. 

Aan de competitie op maandagavond in de 

Gasterije werd deelgenomen door 8 

spelers: Harry Wolters, Flip Moerker, Lute 

Pieters, Gerrit Koornneef, Age Stiksma, 

Henk Hellema, Wout van Bochove en 

Hendrik Matthijssen. 

In de 29 beschikbare maandagavonden 

werden 421 partijen gespeeld. In deze 
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partijen zijn totaal 11205 caramboles 

gescoord. Het hoogst aantal gescoorde 

caramboles in een partij van 20 beurten 

kwam op naam van Harry Wolters met 92 

caramboles. 

Einduitslag competitie 2016 - 2017: 

1.    Lute Pieters            25,48 (gem.) 

       kampioen met wisseltrophee 

2.    Hendrik Mathijssen  23,72 (gem.) 

3.    Henk Hellema       14,71 (gem.) 

Enquête woon- en leefomgeving 

Drentsche Aa 

 
De BOKD doet in het kader van de 

campagne Ons water uit de Drentsche 

Aa onderzoek naar de beleving van de 

woon- en leefomgeving, het effect op 

drinkwaterkwaliteit en de rol van bewoners 

daarin. Onder woon- en leefomgeving 

verstaan ze uw tuin, het dorp en haar 

directe omgeving. Doel van dit onderzoek is 

inzicht te verkrijgen in hoe bewoners van 

het Drentsche Aa gebied omgaan met hun 

leefmilieu, en uiteindelijk natuurlijk schoon 

drinkwater in en uit de Drentsche Aa. Ze 

nodigen dan ook alle inwoners van het 

Drentsche Aa gebied uit om deel te nemen 

aan dit onderzoek. Dit kan door het invullen 

van een enquête die u kunt vinden op 

www.BOKD.nl . 

 
Dorpsagenda 

06  juni      PMD afval (oranje container) 

12  juni      GFT afval (groene container) 

12-17 juni  In- en ontspanningsweek 

19  juni      Restafval (grijze container) 

20  juni      PMD afval (oranje container) 

26  juni      GFT afval (groene container) 

26  juni      Opruimen TT-baan (tribunes) 

28  juni      Opruimen TT-baan (binnenring) 
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