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Toneeluitvoering Amicitia 
Er heerst grote drukte bij het 
schildersbedrijf Mulder. Als de vaste 
kracht op de receptie ziek thuis is, wordt 
het uitzendbureau ingeschakeld. 
Verschillende mensen melden zich en 
daarbij gaat direct al van alles mis. 
Mensen op de verkeerde plek, een heel 
vreemde medewerker met nog 
vreemdere ideeën en ga zo maar door. 
En dan komt de liefde ook nog om de 
hoek kijken! Kortom allerlei 
verwikkelingen die er voor zorgen dat de 
boel bij schildersbedrijf Mulder even 
helemaal op zijn kop komt te staan. 
Nieuwsgierig geworden waar 
miscommunicatie onder andere toe kan 
leiden, kom dan naar de jaarlijkse 
uitvoering op zaterdag 8 maart a.s. om 
20.00 uur in Pannenkoekenboerderij 
Brinkzicht.  
Dit jaar spelen we het blijspel “Het 
Schildersbedrief” van Herman van der A. 
Voor informatie over donateurkaarten of 
kaartverkoop aan de kassa kunt u 
contact opnemen met Ina Stoffers, 
(0592-231232). 
Tot ziens op 8 maart!!!   
 
Verloren 
Sinds kort ben ik er achter gekomen dat 
ik mijn reservesleutel van mijn auto 
kwijt ben. Dit kan al geruime tijd 
geleden gebeurd zijn, maar heb het nu 
pas ontdekt. Het vermoeden bestaat dat  
de sleutel tijdens het kranten bezorgen 
uit mijn jaszak is gevallen. Als u de 
sleutel heeft gevonden wilt u me dat dan 
laten weten. John Huivenaar, de Hoek 21 
Tel. 231460   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Rietvogels 
Begin februari hebben wij onze 
jaarvergadering in het dorpshuis 
gehouden. Om als vereniging financieel 
gezond te blijven, zijn wij helaas 
genoodzaakt, om de contributie van 
enkele onderdelen te verhogen. De 
maandkosten zien er nu als volgt uit: 

• Biljart € 5.50 
• Volleybal € 8.00 
• Aerobic € 8.00 
• Gym € 6.00 
• Korfbal € 10.00 

Het bestuur van sv ’de Rietvogels’ 
 
Oud papier 
Op zaterdag 8 maart wordt het oud 
papier weer opgehaald. 
De helpers zijn Fam. Tang en Fam. De 
Weme. 
Sportvereniging de Rietvogels 
 
Stichting Stroomdal Expres 
Vanwege het overweldigende succes van 
de afgelopen jaren heeft het bestuur van 
de SSE/Magic Schoolbus besloten om dit 
jaar opnieuw  
“DE POTGRONDVOORJAARSVERKOOPACTIE” 
te organiseren. 
In de week van 24 maart a.s. treft u een 
opgavestrook aan in uw brievenbus. 
Hierop kunt u invullen hoeveel potgrond 
(40 liter) u wilt hebben.  
Tussen 2 en 4 april a.s. zullen de 
ingevulde opgavestroken huis aan huis 
worden opgehaald. Het te betalen 
bedrag wordt dan ook geïnd!!! 
Op vrijdagavond 18 april zal de potgrond 
gratis bij u worden afgeleverd. Omdat u 
al betaald heeft, hoeft u niet per se thuis 
te blijven. 
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Het gaat hier dus om 40 liter zakken, de 
prijs per zak is € 3,-., bij afname van 3 
zakken betaald u € 7,50. 
Contactpersonen voor evt. telefonische 
bestellingen:  
Anloo: Tineke Post (242608) 
Gasteren: Eileen Mantouw (248636) 
Anderen: Marjan Luis (243474) 
 
'Dorpen bij nacht' in Gasteren 
Gasteren heeft zich aangemeld om deel 
te nemen aan het project “Dorpen bij 
Nacht”. Op 6 maart zal na de 
jaarvergadering van Dorpsbelangen 
Gasteren, een presentatie voor 
bewoners gegeven worden over het 
project. Over licht en duisternis en over 
hoe je als bewoner daar aan bij kan 
dragen. Bewoners die hun bestaande 
buitenverlichting verbeteren, krijgen 
ongeveer 50% subsidie op de kosten van 
aanpassingen en materialen.  
Vanuit de ruimte gezien is Nederland bij 
nacht één van de meest verlichte 
plekken op aarde. Vooral de driehoek 
Randstad, België, Roergebied baadt dan 
in het lamplicht. Het NBEL Drentsche Aa 
is vergeleken daarmee nog betrekkelijk 
donker gebleven. Nachthemel en natuur 
hebben hier nog gedeeltelijk hun 
natuurlijke duisternis behouden. Met het 
project 'Dorpen bij nacht' willen de 
BOKD, Brede Overleggroep Kleine 
Dorpen in Drenthe en de Milieufederatie 
Drenthe dorpsbewoners de mogelijkheid 
bieden bij te dragen aan een beter 
nachtelijk duister. Het doel van ‘Dorpen 
bij Nacht’ is bewoners bewust te maken 
van het belang van een donkere nacht 
en hoe overtollige buitenverlichting van 
woningen bijdraagt aan verstoring van 
die duisternis. Buitenverlichting is vaak 
nodig, maar kan een stuk efficiënter. 
Veel buitenverlichting is niet naar boven 
afgeschermd en verlicht de hemel in 
plaats van het tuinpad. Of de lamp 
boven de voordeur schijnt horizontaal 
waardoor je juist verblind wordt. Het 
project wil bewoners helpen om de 
verlichting aan te passen zodat alleen 
datgene wat verlicht moet worden ook 
verlicht wordt. Beter verlichten kan ook 
door tijdschakelaars of bewegings- 
melders te gebruiken, zodat lampen niet 
voortdurend aan staan.  
 
 

Dat scheelt ook nog eens energie.  
Veiligheid blijft ook bij niet-storende 
verlichting natuurlijk voorop staan.  
Wilt u meer informatie of heeft u vragen, 
komt u dan naar de jaarvergadering van 
dorpsbelangen 6 maart as. 
 
Palmpasen 
Ben je al 2 jaar kom dan op 
zondagochtend 16 maart om 10.00 
uur naar de Brink, want daar staat een 
ijzeren paard met wagen op je te 
wachten voor de palmpasentocht. 
Kinderen t/m groep 6 zijn welkom op de 
kar. Het ziet er natuurlijk helemaal echt 
uit als je een versierde palmpaasstok 
meeneemt. Oudere kinderen kunnen 
meefietsen. Na afloop krijg je een 
traktatie in het dorpshuis. Ouders en 
belangstellenden kunnen vanaf 10.00 
uur terecht in “de Gasterije”, de koffie 
staat voor u klaar. Tot dan en heel veel 
plezier! 
 
Eierenzoeken 
Na afloop van de Palmpasenoptocht kan 
er vanaf 11.00 uur op het sportveld bij 
“de Gasterije” naar eieren worden 
gezocht! Wie vindt dit jaar het gouden 
ei? Voor ieder deelnemend kind (vanaf 2 
jaar t/m groep 8) is er wat lekkers. 
Als je mee wilt doen, vul de 
opgavenstrook onder aan in en lever 
deze vóór 12 maart in bij Stenny 
Nicolai, Oosteinde 18 
 
Neutieschieten  
Op zondagochtend 16 maart is er vanaf 
10.30 uur neutieschieten voor kinderen 
en volwassenen. Wie gaat er dit jaar met 
de wisselbeker naar huis? 
Locatie:  “de Gasterije” 
 
Eiergooien  
Na het neutieschieten is het tijd voor 
eiergooien, buiten voor het 
dorpshuis. Ook dit jaar wordt er 
gestreden om de Johan Boonstra 
wisselbokaal. Je kunt je ter plekke 
opgeven. de kosten van een ei zijn 0,50 
euro  De opbrengst is bestemd voor 
Jeugdwerk.   
 
 
 
 
 



 
 
 
Paasvuur 
Op tweede paasdag (maandag 24 maart) 
zal om 20.15 uur bij goede 
(weers)omstandigheden het paasvuur 
door kinderen van groep 7/8 van de 
basisschool met zelfgemaakte fakkels 
worden aangestoken. 
LET OP: ouders zijn aansprakelijk 
voor de gedragingen van hun 
kind(eren) en worden geacht daar 
toezicht op te houden. 
 
Snoeihout     
Vanwege aangescherpte milieu- en 
veiligheidseisen worden strikte regels 
gehanteerd. 
Op de paasbult mogen beslist GEEN 
banden, teer, olie geschilderd hout, 
isolatiematerialen of andere mogelijk 
chemische materialen worden gestort. 
Ook worden boomstronken, dikke 
boomstammen en pallets geweerd.  
 
Uw snoeihout kunt u brengen op 
vrijdag 21 maart van 14.00 uur tot 
16.00 uur en zaterdag 22 maart, 
tussen 09.00 en 17.00 uur, op de 
Loeffledders 
Dorpsbelangen 
 
Gymnastiekuitvoering GAVAS 
Zaterdag 5 april organiseert GAVAS uit 
Anloo haar jaarlijkse gymuitvoering. Zo- 
als ieder jaar, wordt het plaatselijke Café 
Restaurant Popken-Hollander geschikt 
gemaakt als ‘gymlocatie’. De optredens 
van de jeugdleden (3 tot en met 12 jaar 
oud) zijn dit jaar binnen het thema De 
Wereld waaronder aandacht voor China. 
Het land dat dit jaar volop in de picture 
staat met de Olympische Zomerspelen. 
De gymuitvoering start om 19.00 uur en 
de zaal is open vanaf 18.30 uur.  
Voor informatie over GAVAS: zie de 
website: www.gavas.nl. 
 
Jeugdwerk Gasteren 
Disco of bowling avond op 28 maart.  
In overleg met de jeugd wat hun 
voorkeur heeft, ‘t zal ook deze avond 
weer barsten van de sfeer en 
gezelligheid!  
 

 
 
 
 
Agenda 
6   maart   Jaarvergadering 
    Ver. Dorpsbelangen 
8   maart   Toneeluitvoering 
   Amicitia 
14 maart  Grote schoonmaak 
   dorpshuis 
15 maart  Klusochtend  
   dorpshuis 
16 maart   Palmpasenviering 
19 maart  Musical OBS Anloo 
20 maart   Vrouwen v.Gasteren 
21,22 maart   Aanleveren snoeihout 
24 maart   Paasvuur 
5 april   Gymuitvoering 
   GAVAS 
17 april   Vrouwen v.Gasteren  
20 april  Rommelmarkt 
6,7,8 juni   Zomerfeest 
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wordt huis aan huis verspreid in Gasteren in de 
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bij voorkeur per e-mail : 
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Naam: 
 
 
 
Leeftijd: 
 
 
doet(n) mee met eieren 
zoeken palmzondag 16 
maart as. 
 
Inleveren Oosteinde 18 
 
 


