
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mei 2009  
 
Bloemenmarkt en kinderrommelmarkt  
Zaterdag 9 mei organiseert Stichting 
Zomerfeest Gasteren weer haar 
jaarlijkse bloemenmarkt en 
kinderrommelmarkt. U bent welkom van 
10.00 tot 14.00 uur op de Brink in 
Gasteren.   

  

Oud papierOud papier  

Op zateOp zaterdag 9 mei wordt er weer oud rdag 9 mei wordt er weer oud   

papier opgehaald, vanaf 9.00 uur.papier opgehaald, vanaf 9.00 uur.   

Helpers zijn: Fam. Moek en fam. SchoonHelpers zijn: Fam. Moek en fam. Schoon  
 
Festival over veldnamen  
In Anloo en omgeving wordt begin juni 
2009 een vijfdaags veldnamenfestival 
gehouden. 
Van Jeruzalem tot Ezelakker is de titel 
van de levende veldnamenatlas van drie 
dorpen in het Drentsche Aa-gebied. 
Daarin staat een uitleg over namen als 
het "Kort Woertie" of de "Hilgenbarg", 
die de velden eeuwen geleden kregen. 
Tijdens het festival laten schrijvers, 
dichters, fotografen en toneelspelers hun 
licht schijnen over de herkomst van de 
veldnamen langs de beken van de 
Drentsche Aa. 
 
Rondom de verschijning van dit 
indrukwekkende boek wordt van 2 t/m 7 
juni 2009 een Veldnamenfestival 
gehouden. Plaats van handeling is de 
Magnuskerk in Anloo, het fraaie dorp dat 
samen met Gasteren en Anderen 
centraal staat in het grootscheepse 
onderzoek naar veldnamen. 
Wilt u meer weten over het 
veldnamenproject, kijk dan op: 
www.veldnamendrentscheaa.nl  

Programma thuiswedstrijden AKC 
’54 bij Oes Stee in Anderen 

Kom kijken tijdens de wedstrijden en 
moedig ze aan.  
9-5-’09 AKC ’54 D1-DWA D1 10.00 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9-5-’09 AKC ’54 E1–Goorecht E1  
11.00 uur.  
9-5-’09 AKC ’54 C1 – Vitesse (Be) C1 
11.15 uur 
16-5-’09 AKC ’54 F1 – SDO (S) F2  
10.00 uur 
16-5-’09 AKC ’54 D1 – VDW-OLS D2  
10.00 uur 
16-5-’09 AKC ’54 E1 – Hoogkerk E2 
11.00 uur 
17-5-’09 AKC ’54/SPES(E) 2 – Club 
Brothers 2 10.00 uur 
24-5-’09 AKC ’54/SPES(E) 2–Hoogkerk 3 
10.00 uur 
 
Verkoopexpositie beelden en 
schilderijen in Gasteren 
Beeldhouw- en Schilderclub Gasteren 
onder leiding van Lenneke Koster houdt 
binnenkort een expositie. Beelden en 
schilderijen zullen worden geëxposeerd 
en tevens te koop worden aangeboden. 
Een belangrijk deel van de opbrengst 
hiervan wordt geschonken aan het  
Koningin Wilhelmina Fonds 
Kankerbestrijding dat dit jaar 60 jaar 
bestaat. Het vertrek van Lenneke Koster 
uit Gasteren is aanleiding voor de 
verkoopexpositie,die zal worden  
gehouden op zaterdag 30 en zondag 31 
mei a.s. van 14.00 tot 16.00 uur.  
Belangstellenden worden van harte 
uitgenodigd die dagen een kijkje te 
komen nemen op het adres van de club: 
Oosteinde 20 in Gasteren.  
Info: Lenneke Koster tel. 0592-231495 
 
Bestuursleden Stichting Dorpshuis 
Gasteren gezocht  
In verband met het vertrek van een 
tweetal bestuursleden van de Stichting 
Dorpshuis Gasterije zoekt het bestuur 
twee nieuwe bestuursleden. 
Wie komt ons bestuur versterken?? 
Voor nadere informatie kun je contact 
opnemen met de secretaris Harrie 
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Veldman. Tel. 354566 of mail hveldman-
harrie@wxs.nl  
Zomerfeest 5, 6 en 7 juni   
Op 5, 6 en 7 juni zal het jaarlijkse 
zomerfeest weer plaatsvinden in 
Gasteren. En om alvast een tipje van de 
sluier op te lichten kunnen we u vertellen 
dat de zaterdagavond een 
Nederlandstalige avond wordt! En niet zo 
maar een avond, we hebben zelfs 3 
artiesten die op zullen treden waaronder 
de zanger Burdy! Houdt u daarom 
bovenstaande data alvast vrij in uw 
agenda, want dit wilt u natuurlijk niet 
missen!  
 
In de zomer geen inloopuurtje  
In verband met het aanhoudende mooie 
weer zal er voorlopig geen inloopuurtje 
zijn. In oktober zullen we de draad weer 
oppakken  
 
Hartstichting 
Namens de hartstichting wil ik de 
collectanten en iedereen die geld heeft 
gegeven, bedanken voor de goede 
opbrengst in Gasteren, n.l € 306,83 
Diny Blok 
 
Archiefgroep  
Eind 2008 zijn we met 5 
enthousiastelingen gestart met een 
archiefgroepje. We zullen ons even 
voorstellen:Jan Brink, Henk Stoffers, 
Arnold Smit, Jannie Steffers en Janny 
van Rhee. 
We proberen zoveel mogelijk informatie 
over Gasteren vroeger en nu te bewaren. 
Op dit moment zijn we mappen aan het 
doorspitten die ook deels gebruikt zijn 
voor het boek Gasteren. 
Hiervan zullen we een index maken en 
voor zover we nog leuke dingen 
tegenkomen deze in het neis oet 'tloeg 
en op de website plaatsen. 
Hebt u nog materiaal liggen waarvan u 
denkt dat dit leuk is voor het nageslacht, 
geef dit dan door aan één van ons. 
Ook "oude" foto's zijn welkom die wij 
dan kunnen scannen, zodat u het 
origineel kunt behouden. 
25 jaar Sport en spelweek 
Voor het 25 jarig bestaan van de sport 
en spelweek in augustus 2009, zijn we 
op zoek naar foto's van de sport en 
spelweek door de jaren heen. Heeft u 
nog foto's liggen, neem dan even contact 
op met Janny van Rhee, tel: 231505 of 
per e-mail: fam.vanrhee@hetnet.nl  wij 
willen  ze graag digitaal maken.  
Archiefgroep 
 
Bewonersdag 6 juni 

Om gebiedsbewoners zoveel mogelijk te 
betrekken bij hun directe woonomgeving 
organiseert Nationaal beek- en 
esdorpenlandschap Drentsche Aa op 
zaterdag 6 juni a.s. een ‘Drentsche Aa 
bewonersdag’. Met een touringcar 
herontdekken we het gebied, terwijl er 
verteld wordt over het landschap en de 
ontwikkelingen en er gelegenheid is om 
vragen te stellen. Ook stoppen we voor 
een paar wandelexcursies onder leiding 
van boswachters op speciale plekken. 
U kunt zich opgeven voor een ochtend of 
een middag. De kosten zijn 10 euro per 
persoon. Hierbij zijn de bustocht, koffie 
en een lunchpakket of ersnaperingpakket 
inbegrepen. U kunt zich opgeven via 
emailadres:consulentschap.drenthe@ivn.
nl. of via 0592- 371740 tijdens 
kantooruren, uiterlijk vóór 14 mei. 
Opgave verplicht tot betaling. Voor meer 
informatie: Maroesja Veken, tel. 0592-
371740. 
 
Gezond eet- en beweegpatroon   
Op 13 mei start het Adviesbureau 
Voeding en Sport (AVS) in 
samenwerking met Sportvision de cursus 
GO4(F)IT. Tijdens deze cursus van 13 
weken wordt u begeleidt op het gebied  
van voeding en beweging. Het doel is het 
behalen van een gezond eet- en 
beweegpatroon. Opgeven via 
0657559161 of bij Sportvision 
(Westeinde 5).   
 
Gevonden bij het paasvuur 
Een apart (combi) mes. 
De eigenaar kan hem wel beschrijven. 
Af te halen bij Janny van Rhee 
Tel: 231505 
 
Agenda 
09 mei Bloemenmarkt en 

kinderrommelmarkt 
09 mei Oud papier 
30 mei en 31 mei Verkoopexpositie 
 Lenneke Koster 
02 juni t/m 07 juni Veldnamenfestival 
05 juni 6 en 7 juni Zomerfeest 
06 juni Bewonersdag 
24 aug Sport- en spelweek 
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