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Woensdagmorgen 14 oktober hebben we  
Gerrit en Dina Wolda het cadeau 
overhandigd die 18 gezinnen uit 
Gasteren voor hen geregeld hebben. 
Ontroerd namen zij de foto's op canvas 
in ontvangst. Hun plekkie,.., daar zou 
ruimte voor vrij gemaakt worden aan de 
muur. De tegoed bonnen en een bos 
bloemen maakten de verrassing 
helemaal compleet. Ook Max het hondje, 
kreeg een versnapering. 
Namens Gerrit en Dina moeten we 
iedereen hartelijk bedanken voor deze 
bijzondere cadeaus. 
Nogmaals bedanken we Gerrit en Dina 
voor de gezelligheid, het gemoedelijke, 
de verhalen en natuurlijk boven alles de 
heerlijke patat en andere “slechte” 
heerlijkheden. Wij wensen de familie 
Wolda heel veel sterkte de komende tijd. 
Het adres: 
Fam. G Wolda 
Thorbeckelaan 29 
9402 EK   Assen 
 
Bladbakken  
Op een aantal centrale locaties in de 
kern worden bladbakken geplaatst. Als 
inwoner van Aa en Hunze kunt u hierin 
het gemeentelijk blad kwijt. De bakken 
zijn niet bedoeld voor tuinafval 
en/of snoeihout. Bij oneigenlijk 
gebruik van de bakken is de 
gemeente genoodzaakt om de 
bakken te verwijderen. De bakken 
worden regelmatig geleegd. De 
bladbakken worden vanaf week 51 weer 
verwijderd. 
Bladruimen  
In twee rondes wordt het blad van de 
wegen, bermen en gazons binnen de 
bebouwde kom geruimd. Tijdens deze 
rondes bestaat de mogelijkheid om het 
blad in de berm aan te bieden. Hierbij 
vragen wij u het blad aan te bieden in 
grote hopen langs de weg waarbij de 
hopen niet in de buurt van obstakels 
worden gemaakt. Hopen met tuinafval  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en/of snoeihout worden niet 
meegenomen. In Gasteren wordt het 
blad geruimd in week 49 (van 29 
november tot 4 december) en week 5 
(van 1 tot 5 februari) 2010. 
 
IJsvereniging “wintervreugd” 
Gasteren.Hierbij wordt u uitgenodigd 
voor de algemene ledenvergadering van 
de ijsvereniging “Wintervreugd” te 
Gasteren op vrijdag 27 november 2009 
om 20.00 uur in de Gasterije. 
Agenda 

1. Opening. 
2. Notulen jaarvergadering 12 

december 2008. 
3. Jaarverslag 2008/2009. 
4. Financieel verslag 

penningmeester. 
5. Verslag kascommissie. 
6. Verkiezing kascommissie 

Aftredend: dhr H.Reinders. 
7. Bestuursverkiezing. 

Aftredend volgens rooster en 
herkiesbaar de bestuursleden 
R.van Rein (voorzitter) en 
F.G.Moerker (secretaris) 
Tegenkandidaten kunnen zich een 
kwartier voor aanvang van de 
vergadering aanmelden bij de 
voorzitter dhr. R. van Rein. 

8. Vaststelling contributie 
2009/2010. 

9. Mededelingen. 
10. Rondvraag. 
11. Sluiting.        

Tevens kunnen wij u mededelen dat wij 
een dezer dagen de ledenkaarten weer 
bij u brengen. Nieuwe leden zijn van 
harte welkom. 
De scretaris, F.G.Moerker 
 
Oud Papier 
Op zaterdag 14 november wordt er weer 
oud papier opgehaald. De helpers zijn 
deze keer Fam.Vrieling (Oosteinde) en 
Fam.Post. Succes en alvast bedankt 
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Jeugdwerk Gasteren 
Helaas moeten we de jeugd mededelen 
dat we zijn gestopt met het jeugdwerk. 
De opkomst is zo minimaal, dat we 
besloten hebben om het jeugdwerk in te 
vriezen. We hebben meerdere pogingen 
gedaan om de jeugd te motiveren maar 
helaas.. Ooit zal misschien de 
gelegenheid zich voordoen om het 
jeugdwerk weer nieuw leven in te 
roepen. 
Het bestuur Jeugdwerk Gasteren 
 
Rietvogels zoekt bestuursleden 
Vind je een bestuursfunctie wel aardig, 
maar heb je geen zin in veel en lang 
vergaderen, dan ben jij het bestuurslid 
waar sportvereniging De Rietvogels naar 
op zoek is. Wij zoeken vooral versterking 
van ons bestuur voor het organiseren 
van diverse activiteiten, o.a. voor onze 
(jeugd)sporters. Heb je zin om de 
handen uit de mouwen te steken, neem 
dan contact op met de secretaris, Ben 
Mulder; tel. 238033 of email: 
b.m.mulder@gmail.com 
Bestuur De Rietvogels 
 
Dames in Gasteren 
De damesbiljartclub is op zoek naar een 
paar nieuwe leden. We spelen op de 
dinsdagavond vanaf 19.30 uur. We 
stoten voor ons plezier en de 
gezelligheid staat voorop. Keu's zijn in 
"de Gasterije" aanwezig. Belangstelling? 
Kom eens vrijblijvend langs! 
De damesbiljarters van de Rietvogels. 

Keep fit op de vrijdagmorgen 
Elke vrijdagmorgen van 9.00 uur tot 
10.00 uur is er in de Gasterije een uur 
Keep Fit. Deze activiteit wordt verzorgd 
door een enthousiaste en gediplomeerde 
trainster, Bea Tiems uit Anloo. Keep fit is 
een combinatie van aerobics, steps en 
B3 (buik, billen en benen), dus diverse 
spierversterkende oefeningen. Voor deze 
krachtoefeningen maken we o.a. gebruik 
van kleine gewichtjes en dynabands. Ook 
aan de nieuwe rage ZUMBA wordt 
aandacht besteed. Zumba is een 
combinatie van eenvoudige dans en 
fitnessoefeningen op vrolijke, 
stimulerende (vooral Latin) muziek. 
Dus een zeer gevarieerde les en vooral 
toegankelijk voor iedereen. Leeftijd, 
ervaring of conditie spelen geen rol; een 
enthousiaste en vrolijke instelling is wel 
belangrijk. Probeer het eens en je zult 
verrast zijn!! Lekker dichtbij, goed voor 
de conditie en voor je figuur. 
Bestuur sportvereniging De Rietvogels 

Collecte NSGK  
In de week van 14 t/m 21 november wordt 
ook in Gasteren weer gecollecteerd voor de 
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte 
Kind. Met uw hulp steunt de NSGK jaarlijks 
honderden projecten voor kinderen en 
jongeren met een handicap. Voor meer 
informatie zie www.nsgk.nl 
 
Grote clubactie zeer geslaagd  
In de afgelopen weken hebben de leden van 
de Rietvogels alle 250 loten van de grote 
clubactie weten te verkopen. De loten gingen 
‘als warme broodjes over de toonbank’. Met 
een opbrengst van bijna 600 euro is dit een 
aardige opsteker voor onze sportvereniging. 
Graag willen we alle dorpsgenoten die loten 
hebben gekocht, maar natuurlijk ook de 
verkopers, hartelijk bedanken voor hun 
medewerking. Nu maar hopen op een leuke 
prijs bij de trekking op 26 november. 
Bestuur De Rietvogels 

Kerststerrenactie 2009 GAVAS  
Net zoals in voorgaande jaren 
organiseert gymnastiekvereniging 
GAVAS ook dit jaar weer de 
kerststerrenactie. De opbrengst komt 
geheel ten goede aan de gymnastiek- 
vereniging. Een bestelformulier wordt in 
week 46 rondgebracht in Anloo, Anderen 
en Gasteren. In week 47 (17 t/m 22 
november) komen wij uw bestelling 
ophalen of u mag uw bestelling mailen 
naar info@gavas.nl De kerststerren 
en/of hyacinten worden op 
zaterdagmorgen 12 december 
tussen 09.30 en 11.00 uur bij u thuis 
bezorgd. 
Het bestuur van Gavas 

Agenda 
09 november   Gebruikersoverleg 
03 november  Drentsche Aa cursus 
05 november  Dorcas voedselactie 
06 november  Dorcas voedselactie 
14 november  Oud papier 
19 november  Vrouwenvereniging 
26 november  Trekking clubactie 
27 november  Jaarvergadering 
   Wintervreugd 
28 november  Vrij schaatsen 
17 december  Vrouwenvereniging 
28 december Vrij schaatsen en 

Dorpentoertocht  
De Smelt 

20 februari  Vrij schaatsen 
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