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Officiële opening Oostermoer Gieten
Woensdag 17 juli, vanaf 20.00 uur vindt de officiële opening plaats van de Oostermoer
feestweek. Een aantal spelonderdelen, deeluitmakend van o.a. de 5-kamp competitie,
hebben dan inmiddels de revue al gepasseerd. Toch is het goed om met alle inwoners
en betrokkenen even stil te staan bij dit feestelijke openingsmoment.
Het gehele dorp is al maandenlang in het diepste geheim bezig om haar buurt of wijk op haar
mooist te presenteren. De gezelligheid en sociale verbondenheid met elkaar geeft aan hoe
intens men deze feestweek beleeft….
Een bijzonder journalisten-duo genaamd ‘’Oostermoer On tour’’ is de laatste weken intensief op pad om bij de verschillende buurten te weten te komen hoe alles tot nu toe verloopt.
Nieuwsfeiten, hilarische zaken en bijzondere wetenswaardigheden zullen hen niet onopgemerkt blijven. Natuurlijk doen zij op deze openingsavond een uitgebreid verslag van hun
belevenissen in het dorp…. Wie weet komt jouw buurt ook nog in deze uitgebreide nieuwslezing voorbij!
De formele openingstoespraken worden verzorgd door een 3-tal gastsprekers deze avond.
Aansluitend vindt de officiële openingshandeling plaats. Het Oostermoerfeest, waaraan vrijwel alle inwoners van het dorp op welke wijze dan ook hun steentje hebben bijgedragen, barst
dan echt los. De daaropvolgende dagen staan bol van diverse activiteiten. Voor ieder wat wils!
Onder het genot van een muzikale omlijsting, verzorgt door het duo ‘’Wark Zat’’ uit Eext, kan
men nog even prima nagenieten met elkaar!
Voor belangstellenden is de Feesttent vanaf 19.45 uur geopend. Entree is gratis!
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Oostermoer, een feest voor iedereen!
De oorsprong van het Oostermoerfeest komt vanuit de Landbouwtentoonstellingen. Hierbij was automatisch het hele dorp betrokken. De dorpen waren klein
en iedereen had te maken met landbouw. Daarnaast waren er veel minder mogelijkheden voor sport, verenigingen en werden er veel minder activiteiten georganiseerd.
Het Oostermoerfeest van nu is uitgegroeid tot een evenement voor elk wat wils. Voor
jong en oud, zowel sport als spel, muziek en entertainment. Het feest heeft daarmee de
ontwikkeling van het dorp en de maatschappij gevolgd.
Het Oostermoerfeest heeft in zijn lange historie altijd bijgedragen aan de onderlinge
verstandhouding in de dorpen. Er zijn vele contacten ontstaan door samen te werken aan
praalwagens en straatversieringen. Een evenement als het Oostermoerfeest bepaalt mede
het verschil tussen wonen in een dorp of in een stad.
Aan de voorbereiding van de festiviteiten wordt door de organisatie met tientallen
vrijwilligers gewerkt. Als we daar iedereen bij tellen die meewerkt aan straatversieringen,
praalwagens enz. dan worden het er met gemak honderden. Naast de vele vrijwilligers
is mogelijk nog grotere dank verschuldigd aan alle sponsoren. Veel ondernemers hebben het Oostermoerfeest aangegrepen om hun bedrijf onder uw aandacht te brengen.
Daarnaast hebben ze dat ook deels gedaan om ons als
organisatie financieel te ondersteunen. Hiervoor onze
hartelijk dank!
In deze krant vindt u alle informatie over het Oostermoerfeest. Nagenoeg alle festiviteiten worden in een
redactioneel stukje toegelicht. Veel leesplezier.
Graag nodigen we u uit om de festiviteiten van het Oostermoerfeest in het fraai versierde dorp Gieten te komen
bezoeken.
Jan Hollander
Voorzitter Stichting Tentoonstelling Oostermoer, Gieten

Rabobank Assen en Noord-Drenthe
ook in 2019 wederom partner van
Oostermoerfeest
V.l.n.r.: Jan Hollander, Emmy Mulder, Jacob Haandrikman, Pieter Venema, Harry Wiegman,
Jan Kremers, Janny Hoiting, Petra Rijnberg, Wim Veenhof, Dirk Jan Keijzer, Gea Kunst en
Roelf Kunst. Fotografie: Peter Boter

Gieten door de jaren heen
Gedurende de gehele week tijdens Oostermoer zal er in het Gemeentehuis aan de
Spiekersteeg een foto expositie te zien zijn van GiAF, Gieter Amateur Fotografen.
Daarnaast zal er ook een expositie gehouden worden door de Historische vereniging
Gieten over de geschiedenis van het dorp.
Van 10.00 – 20.00 uur zijn de deuren geopend voor publiek.

Miniplaybackshow
Zaterdag 20 juli is er vanaf 13.00 uur een miniplaybackshow in de feesttent. De kans
voor de jeugdige bewoners van onze regio om op een heus groot podium hun talent
aan een groot publiek te tonen.
Deelname aan deze playbackshow is voor de kinderen in de leeftijdscategorie groep 3 t/m
groep 8 van de basisschool. Natuurlijk mag iedereen komen kijken en aanmoedigen. De entree is helemaal gratis. De drie beste acts mogen zondagmiddag 21 juli tijdens de afsluiting
van Oostermoer 2019 hun nummers nogmaals ten gehore brengen.

De Rabobank is al heel veel jaren één van de hoofdsponsors van het Oostermoerfeest. De bank is trots op de samenwerking met de overkoepelende organisatie, welke
jaarlijks in samenwerking met een van de vijf voormalige Oostermoerdorpen op de
Hondsrug het Oostermoerfeest organiseert. Deze dorpen zijn Borger, Gasselte/Gasselternijveen, Gieten, Annen/Eext en Zuidlaren. Dit jaar vindt het Oostermoerfeest
plaats in het dorp Gieten en wel van 14 t/m 21 juli.
Hoofdsponsor
Het Oostermoerfeest is een feest voor iedereen en de Rabobank is een bank voor iedereen.
“Daarom treedt onze bank ook dit jaar weer op als hoofdsponsor voor de feestweek, die bol
staat van de activiteiten en evenementen”, geeft directievoorzitter, Ludo Mennes aan van
Rabobank Assen en Noord-Drenthe. “De Rabobank is een bank die midden in de samenleving staat. Dit is ook het uitgangspunt voor het Oostermoerfeest. Voor iedere inwoner is er
wel iets georganiseerd wat aanspreekt. Jong en oud, het is een groot dorpsfeest die het dorp
een week lang tot 1 grote familie maakt. Hier werkt de Rabobank natuurlijk graag aan mee.
Het is uitermate belangrijk dat dit soort dorpsevenementen, met wortels in de historie, maar
aangepast aan deze tijd, blijven voortbestaan”, aldus Lammy Kobes, van de afdeling marketing
& communicatie (aandachtsgebied sponsoring en Rabofonds) van de bank.
Vrijwilligers
Daarnaast moet er vooral gekeken worden naar de enorme inzet van vrijwilligers die het Oostermoerfeest mogelijk maken. Rabobank Assen en Noord-Drenthe is dan ook bijzonder trots
dat zij deel uit mogen maken van dit evenement en wenst iedereen en geweldig Oostermoerfeest in Gieten toe. Speciaal vanuit het marktteam Aa en Hunze van de bank leveren collega’s
ook nog een bijdrage in de feestweek, bijvoorbeeld bij de optocht met onze reclame-auto. Zij
hopen jullie te ontmoeten!
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Muziek voor jong & oud tijdens Oostermoerfeest Gieten
Het feest barst weer los in de feesttent aan de Spiekersteeg te Gieten. De organisatie
derland’ die al meerdere jaren aan hen is uitgereikt, bewijst dat de slogan ‘Een feest is pas een
heeft voor dit jaar een breed muziekrepertoire opgezet om voor zowel jong als oud een feest als het Feestteam is geweest‘ wordt waargemaakt.
boeiend programma te kunnen bieden.
Het Feestteam weet met hun feestmuziek het publiek te raken; glimlachen verschijnen op
Vrijdag 19 juli: 538 DJ’s On Tour
ieders gezicht, de handen gaan in de lucht en in de aanstekelijke feeststemming gaat iedereen
538 DJ’s On Tour reist met een gloednieuwe show door het land. Met de vetste beats, de
mee. Positiviteit ten top in een goede sfeer ofwel omzet verhogend entertainment.
leukste 538-DJ's en de dikste show van het nummer 1 radiostation van Nederland, maken ze
De muzikale omlijsting in de pauzes wordt verzorgt door JK-entertainment.
van elk feest een onvergetelijk feest!
Zondag 21 juli: Afsluiting Oostermoer…
Zaterdag 20 juli: Papa di Grazzi
De zondag is traditiegetrouw de laatste dag van deze geweldige Oostermoer feestweek. De
en Het Feestteam
optocht van praalwagens die nogmaals in een verkorte route door het dorp trekt, alsook de
Papa di Grazzi is al jaren een
Fair en de aankomst van de Oldtimer toertocht nabij de feesttent nodigen vele bezoekers uit
spraakmakende act in het covercirom nog even een kijkje te nemen in het dorp.
cuit. Mooie dames, malle acts, super
muzikaal, enorm veelzijdig, verrasJK-Entertainment (Koos Darwinkel) verzorgt deze middag de muzikale noot voor de bezoesende repertoirekeuze, een top show
kers. Natuurlijk krijgen we dan ook nog de prijswinnaars van de miniplaybackshow die deze
en dito sound. Ga zo nog maar even
middag nogmaals hun act mogen presenteren. Voor nadere informatie betreft programma en
een tijdje door. Niet voor niets
voorverkoopadressen kijkt u op www.oostermoerfeest.nl
behoort deze band qua boekingen,
en vooral ook impact, al jaren tot de
Nederlandse top van cover- en partybands. Papa di Grazzi staat voor een
wervelende show, goede muziek,
Speciaal voor de allerkleinste
sexy danseressen en een perfect geOostermoergangers en hun
luidsysteem. Dat is alleen nog maar
ouders presenteren O&ki
het begin, want met o.a. een spetKindercentrum en Theater
terende lichtshow wordt het perfecte
Pannenkoek het meeleeftheaplaatje compleet gemaakt.
ter: de Schone Draak! “Daan,
rustig aan! Daan wil veel,
vooral draken zoeken, maar
ze heeft nergens geduld voor.
Haar vriendinnetje Sterre
heeft juist de mooiste tijd
tijdens het wachten. Wanneer
Daan Sterre kwijtraakt willen
allerlei bijzondere figuren
haar helpen, als ze nou heel
Het Feestteam wordt
even wacht!”
gevormd door Stan en
Frank. Sinds 1999 weet Een sprookjesachtige voorstelling over wat je allemaal mist als je te veel haast hebt. Belangrijk
het Feestteam met meer om te melden, laat de kleintjes niet afschrikken door de titel. Er wordt veel gezocht naar een
dan 75 feestknallers
draak, maar weinig gevonden!
keer op keer van elk
evenement een feest te Mis geen avond in de zoektocht naar de Schone Draak! Kom woensdag 17 juli, vrijdag 19
maken. De award ‘de
en zaterdag 20 juli van 18.30 tot 19.00 uur naar het feestterrein aan de Spiekersteeg en laat je
beste feestact van Neverrassen!

De schone draak, kindertijd!
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Fietsen en Koffie MTB toertocht

Verbondenheid door samenwerken!

Wat is er nu heerlijker dan op een
mooie dag te fietsen
door de bossen en
heidevelden? En dan
niet alleen over de
mooie fietspaden van
Drenthe, maar zelfs
over smalle kronkelige paadjes.

Dit jaar vinden alle festiviteiten plaats in Gieten. We hebben nu al gemerkt dat het erg
leeft onder de inwoners van Gieten. De enorme opkomst afgelopen herfst op de eerste
informatie avond was daar reeds een voorbode van. Het Oostermoer is een feest voor
alle lagen van de bevolking van de vijf voormalige gemeenten: Borger, Gasselte, Gieten, Anloo en Zuidlaren, die allemaal liggen op onze mooie Drentse Hondsrug.

Op zondagochtend
21 juli kan dat vanaf
het feestterrein bij
het gemeentehuis van
Gieten. Door de Toer
Fiets Club Gieten
zijn er twee speciale
routes uitgezet. Eén route is speciaal voor de mensen (volwassenen en kinderen) met minder
ervaring op de mountainbike die het een keer willen proberen. De andere route loopt deels
over het mountainbikeparcours in het Staatsbos en is geschikt voor de meer ervaren mountainbiker. Zowel de route van 10 km voor de beginners als de 30 km route voor gevorderden
kunnen meerdere malen worden verreden.

Samen met de plaatselijke Stichting Gieten zullen we met z’n allen ons uiterste best doen om
het feest voor een ieder naar wens te laten verlopen. Dank ben ik daarom zeker verschuldigd
aan alle vrijwilligers, die samen met ons alles tot een goed einde zullen weten te brengen.
De vijfkamp is ook al weer druk bezig om met sport en spelonderdelen alle lagen van de
bevolking hierbij te betrekken, zodat hier het verbinden als rode draad door de hele feestweek
zal lopen.
Ik wil vanaf deze plaats alle
sponsoren en met name onze
hoofdsponsor Rabobank Assen en Noord-Drenthe en de
Gemeente Aa en Hunze, die
ons ook al jaren een warm
hart toedraagt, van harte
bedanken.

De Rabo Paardendag wordt
dit jaar gehouden rond en bij
Inschrijven kan vooraf via de site van de NTFU of bij de start in de grote tent aan de Spiede manege Oostermoer in
kersteeg. Vanaf 8.30 uur kan er gestart worden, tot 10.30 uur kan er aan de laatste ronde wor- Gieterveen, met als onderdeden begonnen. Inschrijfgeld is: bij voorinschrijving 4 euro voor NTFU-leden, 5 euro voor niet len mennen en vaardigheid,
leden. Inschrijven bij de feesttent kost; 5 euro voor NTFU-leden en 6 euro voor niet leden.
dressuur en springen. Het
Kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Valhelm is verplicht!
geheel zal plaatsvinden op de
zaterdag en zondag. Ook zijn
Tot ziens op zondag 21 juli.
voor de wandeltocht weer
vijf prachtige routes uitgezet
in en rond Gieten.

Midnightwalk: loop je gezellig
mee?

Aansluitend aan de opening wordt op woensdagavond 17 juli de derde editie van de
Midnightwalk gehouden. Na het succes in Borger en Gasselternijveen wil ook Gieten jullie dit onderdeel niet onthouden. Geniet onderweg van de straatversieringen,
verlichting, dans en muziek. De wandeltocht is ongeveer 5 km lang en halverwege de
route is er gelegenheid voor een kleine versnapering.
Vanaf 22.00 uur kun je je melden voor vertrek. Je kunt vertrekken wanneer je wilt. Dus loop
gezellig mee, alleen of met een groep! Inschrijven voor de Midnightwalk kan via oostermoerfeest.nl.

Het bestuur van de T.T.V. Oostermoer met (staand v.l.n.r.) Andre
Rosing, Janny Hoiting, Mirjam Kruit, Esther Pepping, Ina Tolner,
Ivanka Bokhorst en Harma Bartelds. (zittend v.l.n.r.) Jaap Hadderingh, Geert Everts en Hilly ten Kate. Op de foto missen Gerbrand
Lensen en Luchienus Lesschen. Foto: Albert Hoiting

Voor de zondag is voor de
tweede keer een oldtimerrit
gepland van oude tractoren. Vorig jaar hadden we de primeur, waarbij de deelnemers vol lof
waren over het evenement en daarom is besloten het nogmaals te organiseren. Alle evenementen staan duidelijk vermeld in deze mooie Oostermoerkrant.
Het Oostermoerfeest is een feest voor en door de inwoners. Vooral samenwerken zorgt voor
de nodige verbondenheid. De inzet, betrokkenheid en vooral het enthousiasme zijn er in
Gieten beslist. Samen met de Stichting Oostermoer Gieten gaan we er ook dit jaar een groot
succes van maken.
Geert Everts, Voorzitter Tentoonstellingsvereniging Oostermoer
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Rabobank Paardendag Oostermoer

De Vijfkamp is de rode draad die door de Oostermoerweek heen loopt waar de vijf
voormalige gemeenten strijden om punten voor de felbegeerde wisselbokaal. Ook dit
jaar heeft de vijfkampcommissie weer een gevariëerd programma opgezet.
Zondag 14 juli beginnend met de Trekkertrek waarin een klasse voor punten van de vijfkamp wordt getrokken. Dinsdag staat de jurering van de tuinen, straten en verlichting op het
programma. Op woensdagmiddag zullen de ouderen klaverjassen, bridgen, sjoelen en Jeu de
boules spelen om de ranglijst aan te voeren. Donderdagmiddag voorafgaand aan de optocht
vindt de jurering van de praalwagens plaats.
Op vrijdagavond is het de beurt aan de jeugd en volwassenen in het touwtrekken, rokkenvoetbal, volleybal en een estafette. De bestgaande rijpony is een onderdeel dat zeker niet mag
ontbreken en zal op zaterdag tijdens de paardendag bekend worden gemaakt.
Het blijft spannend tot de laatste dag wie zal winnen. Op zondag zal de Oostermoerrun, dit
jaar voor het eerst, de competitie afsluiten. Één man en één vrouw uit elke regio zullen proberen hun concurrenten ver achter zich te laten op de 10 km. Op deze dag zal de Vijfkampcommissie ook vertegenwoordigd zijn op de midzomer fair om lootjes te verkopen waar leuke
prijzen mee te winnen zijn. Vorig jaar wist Gasselte/Gasselternijveen de Bokaal te bemachtigen, maar wie gaat er dit jaar met de trofee aan de haal? De vijfkampcommissie wenst u veel
plezier tijdens het Oostermoerfeest in Gieten!

Mennen, dressuur en springen
Dit jaar vieren we ons Oostermoerfeest in Gieten, waarbij we de Rabobank Paardendag op 20 juli 2019 organiseren. Na twee jaar het District kampioenschap Dressuur en
Vaardigheid van Men District Noord te hebben georganiseerd gaan we dit jaar terug
naar een bescheidener evenement waarbij de strijd er absoluut niet minder om zal
zijn.
Evenals voorgaande jaren gaan we weer een dressuur en vaardigheidswedstrijd organiseren
waarbij we gebruik gaan maken van de prachtige accommodatie van Lr en PC Oostermoer
te Gieterveen. De menners zullen weer hun uiterste best doen om met hun enkel of dubbelspan paard of pony de nodige punten te verzamelen in de dressuur en vaardigheid. Een
ander onderdeel van de Rabobank Paardendag is de strijd om de bestgaande rij pony uit het
Oostermoergebied. Deze wordt door een deskundig jurylid beoordeeld. De kampioen wint
niet alleen de sjerp, maar ook een prachtige deken van de Rabobank. Naast het mennen, zal
er door de Lr en PC Oostermoer op zaterdag een springwedstrijd voor paarden in de klasse B
t/m ZZ worden georganiseerd welke verreden wordt op de zandbodem die dit voorjaar volledig vernieuwd is. Op zondag gaan Lr en PC Oostermoer verder met de organisatie van hun
dressuur- en springwedstrijd voor paarden en pony’s.

De vijfkampcommissie bestaat uit: V.l.n.r. GertJan Roosjen, Rita Venema, Annie Huizing,
Bert Venema, Annie Smit, Coba Boer en Jaap Hadderingh. Zittend: Willeke Jalvingh en Agnes Smit.
Foto: Peter Boter Fotografie.

Wij danken onze sponsoren voor hun bijdrage zodat wij dit prachtige evenement kunnen blijven organiseren en hopen dat het publiek zal genieten van deze prachtige takken van paardensport. Een sport voor jong en oud.
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Koffieconcert
Kent u ‘’De Traan’’ nog niet?

Vrijdag 19 juli, vanaf 10.30 uur, verzorgt ‘’De Traan’’ een koffieconcert in de feesttent
aan de Spiekersteeg. Zij staan garant voor circa 3 ½ uur vermaak met woord, zang en
dans! Laten we proberen deze entertainmentgroep te vangen in woorden als: muzikaliteit, verrassing, nostalgie, theater, meeslepend, ontroering, humor, relativering en
geluksgevoel.
Bovenstaand is een introductietekst die dit gezelschap hanteert om zichzelf enigszins te
presenteren. Een bont gezelschap van meer dan 30 personen die, dankzij hun grootse inzet,
menig optreden met succes hebben verzorgd en laten menig hart van de bezoeker sneller
kloppen.
Met gouden stemmen, grote harten, meerstemmig gezang en veelal uitgedost in uitbundige
kleding zorgen zij ervoor dat deze morgen in een bijzonder sfeervolle ambiance wordt verricht. Er wordt een verassende hoeveelheid muziekinstrumenten gebruikt tijdens de voorstellingen van dit gezelschap dat inmiddels wereldberoemd is in Drenthe en wijde omgeving.
Kortom; een unieke theatrale muziekbeleving die u niet mag missen!
De organisatie heeft voor u deze ochtend een zeer interessant arrangement samengesteld
waaronder; koffie, soep, belegde broodjes en 1 consumptie. De entreekaarten kosten in de
voorverkoop € 15,- p.p. Aan de kassa kosten de kaarten € 17,50 p.p. Voor nadere informatie
en voorverkoopadressen kijkt u op www.oostermoerfeest.nl
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Mooi kuiern
deur de
omgeving
van Gieten
tijdens het
Oostermoerfeest
Op zaterdag, 20 juli a.s. vindt
de 9e editie van de Oostermoer
Wandeltocht plaats. Ieder jaar
is dit onderdeel van het Oostermoerfeest weer een groot succes. De wandelaars komen van
heinde en verre en de afstanden
zijn zowel voor beginners als
voor de geoefende wandelaar.
U kunt dit jaar genieten van een
wandeling in de omgeving van
Gieten in de afstanden van 5 en 10
km, waarvan de start kan plaatsvinden tussen 08.30 -13.00 uur.
Voor de 15 km kan men starten
tussen 08.30 – 12.00 uur. Tussen
08.30 – 11.00 uur voor de 20 en 25
km. De start is vanuit de Oostermoerfeesttent , Spiekersteeg 1.
Inschrijven kan via www.oostermoerfeest.nl . U kunt dan op de
dag zelf direct starten. Uiteraard
kunt u zich op zaterdag, 20 juli
ook inschrijven bij de start. Trek
dus u wandelschoenen aan en doe
mee.

Oostemoer optocht 2019

Download
en print
alle routes
via onze
website:
oostermoerfeest.nl

Oldtimer
Trekkertoertocht
tijdens
Oostermoer
Na het succes van vorig jaar
organiseren wij ook dit jaar
weer een Oldtimer Trekkertoertocht op zondag 21 juli. Vanaf
sporthal de Wendeling wordt
een mooie route gereden. Onderweg zal gestopt worden voor
een lunch en na afloop kunt u
onder het genot van een hapje
en drankje bijkletsen.
U wordt om 9.00 uur ontvangen
met kofie en koek. Om 10.00 uur
start tocht en maakt een mooie
route door het Drentse land. Kosten voor deelname aan de tocht
bedragen € 15,- per persoon. U
kunt zich tot zaterdag 13 juli opgeven via oostermoerfeest.nl. Voor
meer informatie kunt u contact
opnemen met Jaap Hadderingh:
06-50206859.
Deelname is op eigen risico. De
organisatie is niet aansprakelijk
voor ongevallen, diefstal of schade
aan uw eigendommen. Uw voertuig is in ieder geval WA verzekerd.
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Open Deur kerkdienst
Op de toren van de Dorpskerk zijn drie appels en een paard te zien die herinneren aan
de verbinding met de boerengemeenschap die Gieten rijk was en is. Tijdens Oostermoer staan de deuren van deze prachtige kerk open voor eenieder die geïntereseerd is
hier een kijkje te komen nemen. U kunt zelfs op woensdag 17 juli tussen 10.00 en 17.00
uur een appeltje komen halen.
De afgelopen weken zijn breiers en hakers bezig geweest om lapjes van 25 x 25 cm te breien
om een sjaal te maken. Die sjaal zal om de boom naast de Dorpskerk gewikkeld worden om
het saaie verband dat er nu nog om zit te vervangen. Wilt u hier ook een bijdrage aan leveren
dan kunt u contact opnemen met onze predikant door een mail te sturen naar jmiddeljansvanderweide@gmail.com.
De Dorpskerk is nog steeds een kerk voor iedereen. Dat zal blijken uit de speciale “Open
Deur Dienst” die op zondagochtend 21 juli wordt gehouden. Ook kunt u tijdens Oostermoer
een kaarsje steken in de kerk of een wens kunt ophangen in het hart naast de kerk.
Kom ook kijken in de Dorpskerk!
- voor en na de dienst op zondag 14 juli: kerkdienst van 9.30 – 10.30 uur.
Nadien koffie/thee tot 11.30 uur
- woensdag 17 juli: 10.00 – 17.00 uur
- donderdag 18 juli: 18.00 – 22.00 uur
- voor, tijdens en na de “Open Deur Dienst” op zondag 21 juli: kerkdienst
van 9.30 – 10.30 uur. Kerk open tot 14.00 uur
Meer informatie over de Protestantse Gemeente Gieten kunt u vinden op
www.kerkeningieten.nl

Stichting Trekkertrek Gieten
organiseert haar 10e trekkertrek
Op zondag 14 juli a.s. worden de jaarlijkse trekkertrekwedstrijden weer op het evenemententerrein van de STTG te Bonnen gehouden, de 10e editie een jubileumjaar dus
zoals de kop al aangeeft.
Nadat de firma Brinkhoff reeds in een
vroeg stadium had
aangegeven in 2019
te zullen stoppen met
het verhuren van hun
sleepwagen de “Simply the Best”, moest
de stichting op zoek
naar een vervanger.
Een hele klus want zo
dik is het sleepwagenbestand niet gezaaid,
temeer omdat er met
2 sleepwagens wordt
georganiseerd en
er eigenlijk aan de
datum (2e zondag in
juli) vast wilde worden gehouden.

Wedstrijd-/recreatieve lopen over 5 en 10 kilometer

Kinds Verhuur Oostermoerrun
op zondag 21 juli 2019

Als onderdeel van het Oostermoerfeest in Gieten wordt op zondag 21 juli de Oostermoerrun georganiseerd. Deze bestaat uit twee wedstrijd/recreatieve lopen over 5 en 10
kilometer. De organisatie berust bij TTV Oostermoer in nauwe samenwerking met de
organisatie van de Run van Gieten en Stichting Wieler Promotion Oostermoer Gieten.

Reeds in juni 2018 werden de eerste kontakten gelegd met een mogelijke vervangende sleepwagen de “Buurman & Buurman”, pas eind augustus 2018 kwam dan het groene licht en was
de plaatsvervanger een feit en daarmee ook de datum veiliggesteld. Deze sleepwagen is nieuw De start en finish zijn aan de Spiekersteeg
in de regio en komt uit de “achterhoek” en is volgens de kenners een prima vervanger voor de op het evenemententerrein van het Oos“Simply the Best”.
termoerfestijn nabij het Gemeentehuis Aa
en Hunze. Om 11.00 uur gaan de lopers
Naast de reeds jaren aanwezige “Next Mission” zullen beide sleepwagens hun remmend vervoor de 10 kilometer van start, om 11.05
mogen opleggen aan de ruim 150 deelnemers. Dat brengt ons bij de indeling van de verschil- uur gevolgd door de 5 kilometer. Voor de
lende gewichtsklassen waarin getrokken kan worden, naast de gebruikelijke standaardklassen
10 kilometer is één ronde van 10 kilometer
van 2.5 t/m 11 ton en de hobbysportklassen 5.5 en 8 ton, zijn er dit jaar ook 2 nieuwe klassen uitgezet, die door de mooie natuurgebieden
toegevoegd aan het programma t.w. de zogenaamde “Duitse-klassen”, hier kan er in de 7 en 9 van Gieten en omstreken gaat en de deelton worden deelgenomen en belooft meer spektakel omdat het aanhaakpunt van de deelnenemers in Gieten zelf langs alle bijzondere
mende trekker hoger is dan bij de standaardklassen waarbij de voorwielen ook gemakkelijker
bezienswaardigheden zal leiden. Een hele mooie en voor de deelnemers uitdagende route met
los komen van de grond. Deze klassen zijn ter vervanging van de duo pull klassen opgenoregelmatig hoogteverschillen en over 98% verharde wegen/fietspaden. De vijf kilometermen. Ook de trucks zullen dit jaar weer aan de start verschijnen en natuurlijk ontbreken de
route gaat uitsluitend door Gieten en ook op deze afstand gaan de deelnemers langs de vele
ruim aanwezige sport- en supersport trekkers dit jaar ook niet.
bezienswaardigheden. Kortom: voor alle deelnemers een aantrekkelijke, sportieve en cultuurhistorische uitdaging!
Omdat de stichting dit jaar een jubileumjaar beleeft, heeft ze gemeend om toch ook nog een
extra sensatie aan het programma toe te voegen in de vorm van een 3-tal zogenaamde “vrije
De wedstrijdloop over 10 kilometer telt tevens mee voor het klassement van de Oostermoer
klasse” tractoren. Tractoren met daarin een diesel-, vliegtuig- en tankmotor met geschatte ver- Vijfkamp. Inschrijven voor beide afstanden kan tot en met woensdag 17 juli 2019 via de
mogens van rond de 3500 pk en o.a. gestookt op vliegtuigbrandstof en methanol. Zij zullen
website van TTV Oostermoer (www.oostermoerfeest.nl) of op de wedstrijddag in de feesteen aantal demo’s verzorgen gedurende de wedstrijden.
tent aan de Spiekersteeg in Gieten. De kosten van voorinschrijving bedragen 5 euro, op de
wedstrijddag zelf 6 euro en voor kinderen tot en met 12 jaar 1 euro. Voor de winnaars van de
De wedstrijden zullen dit jaar mede worden voorzien van commentaar door een speaker van
10 kilometer (m/v) en de jeugd 5 kilometer tot 16 jaar (j/m) ligt bij de finish een waardebon
het 1e uur Jelle Duursma, hij is bereid gevonden om de oversteek van Ameland naar Gieten
klaar beschikbaar gesteld door Run2Day Assen. Het loont om hard te lopen!
te maken speciaal voor deze jubileumeditie. Jelle was een aantal jaren de vaste speaker van de
trekkertrek- wedstrijd in Gieten, maar heeft door de verhuizing naar Ameland het verslaan
van het wedstrijdverloop op een lager pitje gezet, maar was graag bereid om de STTG dit
jubileumjaar van dienst te zijn.
Zondag 21 juli is de laatste dag van Oostermoer 2019. ’s Middags is er vanaf 12.00 uur
Ook aan de kleinere trekkertrekfans ( 3 t/m 16 jaar) is dit jaar weer gedacht in de vorm van
een gezellige fair rond de tent. Koos Darwinkel van JK entertainment zal aanwezig
hun “eigen” minisleepwagen de “Potige Sleepwagen”, hieraan kunnen ze onder deskundige
zijn voor de muzikale omlijsting. Vanaf 14.00 uur kan eenieder nogmaals genieten van
begeleiding gratis deelnemen op een geprepareerde zitmaaier om hun vorderingen op gebied een optocht van de praalwagens en zullen de oldtimers hun rit eindigen bij de tent.
van de trekkertrek te tonen aan het publiek.
De drie besten van de miniplaybackshow van zaterdag laten nogmaals hun act zien waarna
Al met al een mooi dag vullend programma die ook dit jaar weer gratis te bezoeken is en naast tegen ongeveer 16.00 – 16.30 uur de prijsuitreiking zal plaatsvinden van de vijfkampbokaal
het parkeerterrein voor de auto’s ook weer een stalling voor de fietsen biedt. De aanvang van en het Oostermoerfeest Gieten officieel zal worden afgesloten middels de sleuteloverdracht.
de wedstrijden is 09:00 uur en vind plaats aan de Bonnerdijk te Gieten, voor meer informatie: De voorzitter van Oostermoer Gieten zal de organisatie overdragen aan de voorzitter van
www.trekkertrekgieten.nl
Oostermoer Eext.
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