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Dorpenvolleybaltoernooi De
Rietvogels - verslag
Het dorpenvolleybaltoernooi van
sportvereniging De Rietvogels op vrijdag
25 mei was weer zeer geslaagd. Het
prachtige weer, met temperaturen boven
de 25 graden bracht niet alleen spelers,
maar ook heel wat toeschouwers in
opperbeste stemming naar het sportveld
naast dorpshuis De Gasterije. En …. Jong
en oud deed mee: van de 3-jarige Julia
die mocht helpen bij het
ballonnen opblazen tot
de bijna 80-jarige Anny
uit Tynaarlo die
meespeelde in alle
wedstrijden van haar
SOTOZ-team.
Dit jaar was vooral ons
eigen dorp sterk vertegenwoordigd. Van
de 8 deelnemende ploegen, uit
respectievelijk Gieten (NON), Annen
(‘Ous Kluppie’, met 2 teams), Taarlo/
Oudemolen (SOTOZ) waren er maar liefst
4 teams uit Gasteren. Naast 2 ploegen
van de Rietvogels waren ‘Keet Gasteren’
en ‘Team Bonder’ present. Vooral dit
laatste team speelde sterk met soms
verrassend goed volleybal.
Na de poulewedstrijden plaatsten zich
voor de halve finales: SOTOZ, Ous
Kluppie, Team Bonder en de Rietvogels 1.
Deze laatste twee bereikten de finale.,
waarin de Rietvogels uiteindelijk de
sterkste bleek, na een spannende laatste
set.
De dames van het winnende team
mochten als beloning voor hun sterke
spel de wisselbeker in ontvangst nemen.
Daarna bleef het nog lang gezellig op het
terras van de Gasterije; het was een
dorstige avond.

Gratis computercursus
Binnenkort kunt u de computercursus Klik
& Tik volgen. Deze cursus is geschikt
voor de beginnende computergebruiker
en bestaat uit 6 lessen van 2 uur.
Wat is Klik & Tik: Deze cursus leert
mensen beter gebruik te maken van de
mogelijkheden van de computer. Te
denken valt aan het bezoeken van
websites, e-mailen, bestanden
downloaden en veilig internetbankieren.
Met het oefenprogramma Klik en Tik kunt
u ook thuis oefenen.
Klik & Tik bestaat uit drie delen:
- de basis (over typen, klikken en
websites bekijken)
- het internet op (over e-mail,
downloaden en browsers)
- samen op het web (over sociale
netwerken, links en weblogs)
Gratis: Dankzij sponsoring van de
Rabobank kan de bibliotheek samen met
het Taalhuis deze cursus gratis aanbieden
aan de inwoners van Gasteren en
omgeving. Er zijn 6 cursusplaatsen.
Wanneer: Zodra zich voldoende cursisten
hebben aangemeld, worden de
cursusdata bekendgemaakt.
Waar: De cursus zal worden gegeven in
Anderen of in Annen. Voor gratis vervoer
vanaf de Gasterije wordt gezorgd.
Aanmelden: Heeft u belangstelling voor
deze cursus? U kunt zich voor de cursus
aanmelden bij: Arno Klee, 0592-238028
of Stefanie Hitzert, 0592-750610 of per
e-mail: degasterije@ingasteren.nl
Yoga in de Gasterije
Sinds januari is er bijna elke dag yogales
in het Dorpshuis. YMCG aan het
Westeinde is er neergestreken met zowel
in de ochtend als in de avond voor
iedereen toegankelijke yoga.
Inmiddels zijn er een aantal groepjes
waar gevorderden en pas startende
yogies elkaar aanvullen. Yoga is erg leuk

om te doen en zeer goed voor je lichaam
en geest. Het is niet belangrijk of je net
begint want yoga begint met een moment
en kent geen ‘moeten’ of prestatiedrang.
Het soepeler maken van je lichaam en
het rustiger maken van je geest zijn de
twee hoofdelementen waar yoga om
draait. Een rustige, toegankelijke manier
van les geven staat centraal. Beide benen
op de grond!
Lijkt het je wat of ben je benieuwd naar
de mogelijkheden? Informeer dan naar
de tijden en kijk eens op mijn website
www.yogaenmeditatiecentrumgasteren.nl
Aanmelden kan via thijslokhoff@gmail.com
(gediplomeerd HathaYoga Docent Yoga
Academie Nederland).
Biljartseizoen feestelijk afgesloten
Twee biljartgroepen van de Rietvogels
hebben hun seizoen samen feestelijk
afgesloten: samen uit eten bij hotel
Duinoord in Zeegse met de bijbehorende
prijsuitreiking voor de clubkampioenen.
De maandagavondgroep (Het Losse
Polsje) en de woensdagavondgroep (Van
Alles Wat) hebben er
samen een gezellige
avond van gemaakt met
een mooie opkomst van
ca. 30 biljarters incl.
hun partners.
De avond, met
prijsuitreiking en bijbehorende oorkondes
voor elke deelnemer, was uitstekend
voorbereid en verzorgd door Chiel Mulder,
Flip Moerker en Lute Pieters. De winnaars
en daarmee de clubkampioen voor het
seizoen 2017-2018 zijn geworden voor:
Het Losse Polsje: Gerrit Koorneef (voor
de 4e keer in 21 jaar!) en voor Van Alles
Wat: Chiel Mulder.
Naast de wedstrijden voor de onderlinge
wekelijkse competitie werden er dit jaar
voor het eerste ook twee wedstrijden
gespeeld tussen de clubs, met als
winnaar Het Losse Polsje. Als winnaar van
het individuele klassement in deze
wedstrijden mocht Chiel Mulder de
wisselbeker in ontvangst nemen.
Dit was het resultaat van een mooi
initiatief om beide clubs tegen elkaar te
laten spelen in een klein toernooi. Het
was een leuke, uitdagende strijd, met

felle onderlinge competitie; de inzet om
goed te scoren was hoof bij beide
partijen. Maar de gezelligheid en de
onderlinge saamhorigheid maakte het
winnen toch ondergeschikt. Zeer
geslaagd en een prima reden om het
seizoen gezamenlijk af te sluiten.
Aan het een van de prijsuitreiking kreeg
aan aantal mensen nog een speciale
oorkonde uitgereikt: Marchinus en
Miranda (met boeket), voor hun
gastvrijheid in de Gasterije, Peter Pasman
voor zijn inzetbaarheid en flexibiliteit als
invaller en Ben Mulder als voorzitter van
de Rietvogels voor het promoten van de
biljartsport in Gasteren.
Verhuisbericht
Beste Gasternaren,
Na 26 jaar met veel plezier aan de
Zandkampen te hebben gewoond, hebben
wij ons huis moeten verkopen. Gelukkig
hebben we in Pesse een leuke woning
gevonden. Wij zullen vooral de buren
missen, het gaat jullie goed!
We wensen de familie Dreves veel
woonplezier aan de Zandkampen!
Met vriendelijke groet, Annet Vieregge en
Harm Darwinkel
!

!

Dorpsagenda
11 juni GFT afval (groene container)
I&O-week: vissen en biljarten
12 juni I&O-week: darten en biljarten
13 juni I&O-week: kinderspelletjes en
gezelligheidsspelen
14 juni I&O-week: klootschieten en jeu
de boules
15 juni I&O-week: llaverjassen en
volleybal
16 juni playbackshow
18 juni Restafval (grijze container)
19 juni PMD afval (oranje container)
25 juni GFT afval (groene container)
3 juli PMD afval (oranje container)
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