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NASCHRIFT: Organiseert uw vereniging een evenement die het vermelden waard is in dit programma?
Laat het ons weten via onze website: www.szgieten.nl.

Alle hierin genoemde activiteiten zijn onder voorbehoud.
Volg daarom de websites, facebook en overige media van de organisatoren.

Alle foto's zijn gemaakt door Peter Boter.

Kijk voor de actuele evenementen op onze website:

www.szgieten.nl

27 april Koningsdag

14 mei Run van Gieten
17 t/m 20 mei Avondvierdaagse
28 mei Omloop door het land van Bartje
28 juni t/m 2 juli Beachtoernooi
03 augustus Pubquiz “Weten wij veel” op de Brink
04 augustus Blij dat ik glij op de Brink
05 augustus Fietstocht en Live muziek op de Brink
06 augustus Playbackfestival op de Brink
07 augustus 36 zomerzondagmarkt
22 t/m
26 augustus Speelweek
09 oktober Najaarsmarkt
29 oktober Halloween
19 november Intocht Sinterklaas
26 november Gieten goes groovy
12 t/m
26 december Lichtjesroute
15 januari 2023 Winterwandeling met fotospeurtocht

08 mei Moederdagmarkt
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Koningsdag

Woensdag 27 april

De Oranjevereniging maakt er weer een groot feest
van in Gieten.
We zien u graag 27 april 12.00-16.00 uur
Informatie: Facebook Oranjevereniging Gieten-Bonnen
en De Schakel

Run van Gieten
Zaterdag 14 mei

De veertiende editie van het hardloopfestijn op de
Brink vindt plaats op zaterdag 14 mei.
Loopevenement met wedstrijden over 6, 10,
21,1 (halve marathon) en 50 kilometer ultrarun.
Daarnaast vele jeugdlopen voor kinderen
van 2 tot en met 12 jaar, een G-loop en framerunning.
Vrije toegang. Eerste start om 11.00 uur
( 21,1 en 50 km.), jeugdwedstrijden vanaf 13.45 uur
en 6 en 10 km vanaf 16.30 uur.
Informatie: www.runvangieten.nl

Avondvierdaagse
dinsdag 17 t/m vrijdag 20 mei

Vier avonden wandelen door en rondom Gieten.
Samen met familie, vrienden uit je klas, sportclub
of vereniging of gewoon lekker in je eentje.
Er zijn wandelroutes van 5 en 10 kilometer met een
aantal verrassingen onderweg.
Start en finish: Sportcafé De Goorns, Gieten.
Vrijdag is er om 20.00 uur een gezamenlijke
feestelijke intocht met muziek.
Inschrijfgeld € 5,00 per persoon.
Bij voorinschrijving € 4,00 per persoon.
De voorinschrijving is maandagavond 9 mei van
19.00 - 21.00 uur bij Sportcafé De Goorns te Gieten.
U kunt zich ook inschrijven bij de start.
Informatie: www.szgieten.nl

Moederdagmarkt
Zondag 8 mei

Gezellige markt tijdens Moederdag in het centrum
van Gieten vanaf 10.00 uur, met o.a. bloemen en
planten.
Informatie: www.szgieten.nl

Bloemen Planten

Café
Veninga



TEGELHUYS
G I E T E N

www.tegelhuys.nlSpecialist

in warme vloeren !

- Verbouw

- Onderhoud

- Renovatie

- Tegelwerk

- Metselwerk

- Dakwerk

KNWU wielerklassieker voor junioren en junior-vrouwen
(topcompetitie). Start en finish in Bonnen, nabij
Bonnerschool. Start junior-vrouwen 10.30 uur,
start junioren: 14.00 uur
Informatie: www.cyclocrossgieten.nl

Omloop door het land van Bartje

Zaterdag 28 mei

Na het succes van de afgelopen jaren organiseren we
weer een pubquiz (“Weten wij veel”) op de Brink voor
teams van maximaal 6 personen.

Het Ondernemersvereniging Gieten
Zomeravondspektakel

Woensdag 3 augustus

Voor de veertiende keer: het sportiefste en gezelligste
sportevenement van Gieten, met beachvolleybal naast
het gemeentehuis in Gieten.
De deelnemers stellen het erg op prijs om
aangemoedigd te worden. We sluiten het toernooi
zaterdagavond af met muziek van een DJ.
Iedereen is de hele week van harte welkom!
Ook meedoen? Informatie en opgave: www.szgieten.nl

14e COOP Beachtoernooi
Dinsdag 28 juni t/m zaterdag 2 juli

Vrijdag 5 augustus

We beginnen deze avond met een fietstocht voor het
hele gezin.
's Avonds vanaf 21.00 uur is er live muziek op de Brink
in Gieten.

Schildersbedrijf
Kuiper

Doe mee aan Blij dat ik glij, neem een aanloop en glij
zo snel mogelijk naar het eind van de baan.
Zodra je luid en duidelijk aan de bel hebt getrokken
stopt de tijd. Wie zet de snelste tijd neer en wint een
leuke prijs? Ook de leukst verklede deelnemers vallen
in de prijzen.

Donderdag 4 augustus

Zaterdag 6 augustus

Het jaarlijkse Playbackfestival op de Brink,
uitgevoerd door dorpsgenoten.

Zondag 7 augustus

Afsluitend is er in het centrum van Gieten, voor de
36e keer, de Zomerzondagmarkt.

Informatie en opgave: www.szgieten.nl.

Ambulante kapster
Joke Lanting



Hilbert Boxem,
Keurslager
De Trog 2
9461 DC GIETEN

Speelweek Gieten organiseert voor de 9e keer een
week vol plezier voor kinderen van de basisscholen in
Gieten in de laatste week van de zomervakantie,
22 tot en met 26 augustus. Het thema is dit jaar
SAFARI en we gaan we gave hutten bouwen en leuke
dingen doen.
De kaarten kunnen in mei/juni online gekocht worden.
Datum en tijd worden bekend gemaakt op de website,
via facebook en de scholen.
Voor alle vragen info@speelweekgieten.nl of
www.speelweekgieten.nl

Speelweek
maandag 22 t/m vrijdag 26 augustus

Smartphone Reparatie
Aa en Hunze
06-43819754

Wijnand
Keukens

Gezellige “Najaarsmarkt” in het centrum van Gieten.
Informatie: www.szgieten.nl

Najaarsmarkt
Zondag 9 oktober

Zaterdag 19 november komt Sinterklaas aan in Gieten.
Het is altijd weer een grote verrassing wat er allemaal
gaat gebeuren en welke stunts de pieten in petto
hebben.Verwelkom de Sint en zijn Pieten tijdens
de intocht.
Informatie: Facebook Sint intocht Gieten

Intocht Sinterklaas
Zaterdag 19 november

Ook dit jaar weer een Halloweentocht!
Durf jij het aan om in het donker door de straten en
bossen van Gieten te lopen, noteer dan deze datum.
Informatie en opgave: www.szgieten.nl

Halloween
Zaterdag 29 oktober

We draaien de top 100 van Gieten. Dus geef je
favoriete muziek door!
Wat is het? De jaarlijkse Top 2000 is de inspiratiebron
voor dit evenement. Muziek van en voor iedereen!
Voorafgaand aan dit evenement kun je stemmen op
je favoriete top 10 en zorg je daarmee dat jouw
favoriete songs in de top 100 van Gieten komen.
Op 26 november, tijdens het feest Gieten Goes
Groovy, worden veel van de nummers uit de
top 100 gedraaid door een DJ.
Informatie: www.szgieten.nl

Gieten goes groovy
Zaterdag 26 november

HAIR PROFESSIONALS

S T Y L E

Kwaliteit in kunststof kozijnen

GIETEN TEL. 0592 - 266 010WWW.HKB-GIETEN.NL

Sinds 1995



Boutique La Vie
Fashion & Lifestyle

D E F I E T S S P E C I A L I S T
CHINEES INDISCH RESTAURANT

PALACE

Jaap Jager, Pallert 27 Gieten 0610764522

www.jjadministratie-advies.nl

Steeds meer inwoners van Gieten nemen de laatste
jaren de moeite om hun tuinen en huizen prachtig
te versieren met kerstverlichting. Door een officiële
route op te zetten stellen wij u in de gelegenheid
deze tuinen en huizen te bekijken zónder dat u er
ééntje mist.
Er wordt een wisselbokaal uitgereikt voor de mooiste
straat. En de mooiste 3 versierde woningen/tuinen
van Gieten worden beloond met een leuke prijs.
Om zeker te weten dat de route door uw straat komt
kunt u zich aanmelden via onze website.
Informatie en opgave: www.szgieten.nl

Lichtjesroute

Maandag 12 t/m Maandag 26 december

Lekker wandelen door de prachtige natuur om Gieten,
met de mogelijkheid mee te doen aan een
fotospeurtocht. Deze wandeling wordt afgesloten
met een heerlijk buffet, waar u zich voor op kunt
geven. Voor alleen de wandeling en de speurtocht
hoeft u zich niet op te geven.
Informatie en opgave: www.szgieten.nl

Winterwandeling met speurtocht

15 januari 2023

Jeannette's Hairline
Hoiting Transport

Gieten 0592 - 26 10 11 / 06 - 50 92 34 60

* Schilderwerk * Wandafwerking
* Isolerende Beglazing


