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Dorpsgenoten genoten van een
heerlijke Paasbrunch.

Het was dus echt geen 1 april grap, er
was een Paasbrunch…. En goed bezocht
ook: 60 mensen genoten van alle warme
en koude gerechten die door Marchinus
en Miranda waren gemaakt. Om maar
even wat op te noemen: croissants,
broodjes uit de oven, krentenbrood,
stokbrood, 2 soorten soep, verschillende
soorten zoet en hartig beleg, gevulde
eieren, gekookte eieren, gebakken
aardappeltjes, kip in stroganoffsaus, nasi,
gebakken rollade, hartige taarten…. En
alles was bijzonder lekker!
Marchines en Miranda hebben alleen hun
kosten berekend, de winst was voor het
goede doel en dit leverde het prachtige
bedrag op van €615,-!! Ontzettend
bedankt hiervoor!! Ook iedereen die zich
heeft opgegeven heel erg bedankt!
Het Kerstboomteam kwam ook nog met
een verrassing. De winst van 2016 van de
kerstborrel was geschonken aan de In en
Ontspanningsweek en de winst van
afgelopen jaar ging naar de Alpe d’Huzes.
Dit was een bedrag van €200,-!
Ontzettend bedankt mannen! Op naar de
laatste loodjes, ik ga ervoor!
Groetjes Rianne
Berichten van de Rietvogels
Oud papier:
Op zaterdag 12 mei wordt het oud papier
weer opgehaald. Zoals gebruikelijk, vanaf
09.00 uur.
Dorpenvolleybaltoernooi:
Sportvereniging de Rietvogels organiseert
dit jaar weer het dorpen-volleybaltoernooi
op het sportveld van De Gasterije en wel
op vrijdag 25 mei, vanaf 19.00 uur.
Aan het toernooi nemen teams deel uit
verschillende omliggende dorpen, maar
natuurlijk ook uit ons eigen dorp.

Een aantal teams heeft al toegezegd.
Vorig jaar was
Gasteren goed
vertegenwoordigd
met maar liefst 3
teams. We hopen
ook dit jaar weer
op een grote
deelname.
Heb je zin om
mee te doen,
meld je dan
uiterlijk maandag
7 mei aan bij Harald Hidding, email:
hghidding@gmail.com
Donateursactie:
Eind mei komt een bestuurslid bij u langs
met de donateurskaarten van onze
sportvereniging. Nog even ter
herinnering: de donateursbijdrage voor
2018 bedraagt €5,-. Van onze leden
vragen wij geen bijdrage.
Jeu de Boules:
In april is het jeu de boules-seizoen weer
van start gegaan met een zeer geslaagd
en gezellig toernooi. Er is een groep
deelnemers ontstaan die elke
zondagmorgen speelt. Vind je het leuk
om ook eens een balletje te gooien, kom
dan gerust langs op de zondagochtend.
Het verplicht tot niets en gezelligheid
staat voorop. Ballen zijn aanwezig.
Overigens: ook op andere tijdstippen
kunt u gerust gebruik maken van de
baan. Wil je meer weten over jeu de
boules, neem dan contact op met Isabel
Boomsluiter; tel: 06-33977230).
Bestuur de Rietvogels
Pub Quiz in de Gasterije
Een Pub Quiz speelt zich ‘normaal’
gesproken af in een pub of cafe, maar
deze keer gaan we het spelen in
dorpshuis De Gasterije.
Stichting Af en Toe Wat organiseert deze
avond in samenwerking met Marchinus

en Miranda, beheerders van Dorpshuis De
Gasterije.
U kunt zich met een groepje van
maximaal 4 personen opgeven.
U kunt alvast de namen van de mensen
uit uw groepje en de groepsnaam
doorgeven.
Opgeven kan t/m 7 mei.
Wanneer: vrijdag 11 mei
Kosten: €5,- per groepje
Waar: Dorpshuis de Gasterije
Aanvang: 20.00 uur
Opgave: afentoewat@gmail.com
Bellen mag ook: 0592-231453
(Roelanda)
Komt u toevallig nog in het dorpshuis in
de aankomende periode, dan kunt u zich
ook opgeven bij Marchinus en Miranda.
Wij hopen u te zien op 11 mei. Tot dan!
Stichting Af en Toe Wat
Verslag Jeu de Boules toernooi:
Zondag 22 april was de laatste dag van
het door sportvereniging De Rietvogels
georganiseerde jeu de boules toernooi.
Het was heel gezellig en de deelnemers
konden genieten van 2 fraaie zomerse
zondagen; echt weer voor dit mooie
Franse balspel. Op de 2e zondag moesten
we het echter doen met typische
Nederlandse omstandigheden: een
vochtige baan na een regenachtige
morgen.
Roelof Bonder werd
met een mooie
voorsprong
winnaar van het
toernooi winnaar
van het toernooi
en mocht met een
fles wijn naar huis.
Als afsluiting
konden de
deelnemers genieten van een heerlijke
lunch, verzorgd door Marchinus en
Miranda en werden al weer plannen
gesmeed om de hele zomer door te gaan
met jeu de boules bij De Gasterije.
Eindstand: 1. Roelof Bonder, 11 punten.
2. Harrie Veldman, 9 punten. 3. Jantina
Speelman en Jacob van Rein, 8 punten
(precies gelijk!).

In- en ontspanningsweek 2018
Stichting Af en Toe Wat en de coaches
organiseren dit jaar in samenwerking met
Marchinus en Miranda, de beheerders van
De Gasterije, de In- en
Ontspanningsweek van 11 t/m 16 juni.
Er is een onderdeel teruggekomen in de
In- en Ontspanningsweek: de
kindermiddag op woensdag 13 juni. Het
gaat om de kinderen van 2 t/m 11 jaar.
Het programma is verder niet veranderd.
De coaches brengen in de week van 14
mei de opgavenformulieren en het
programma bij u in de bus. De week erna
(21 mei) worden de formulieren weer
opgehaald. U kunt zich voor het eerst dit
jaar ook opgeven via de mail; op de
aanmeldingsformulieren staat het
mailadres genoteerd voor uw straat.
Noteer dus vast in uw agenda: 11 t/
m 16 juni, In- en Ontspanningsweek
2018.
Wij wensen u alvast een gezellige,
sportieve en ontspannen week toe en
zien u graag in deze week in en rondom
dorpshuis De Gasterije.
Stichting Af en Toe Wat en de coaches.
!
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Dorpsagenda
3 mei Lezing over hondenmassage
6 mei Braderie met vlomarkt
8 mei PMD afval (oranje container)
11 mei Pubquiz
12 mei Oud papier
14 mei GFT afval (groene container)
22 mei PMD afval (oranje container)
25 mei Dorpen-volleybaltoernooi
26 mei Restafval (grijze container)
28 mei GFT afval (groene container)
5 juni PMD afval (oranje container)
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