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MCG Motor Club Gasteren  
Naar aanleiding van een tourtocht met de 
motorfiets  in 2010  door o.a. de provincie 
Drenthe en Friesland, is het idee ontstaan om 
een motorclub in Gasteren te gaan oprichten, 
als hier genoeg belangstelling voor is . 
Het doel van de club is ; gezelligheid voorop , 
tochten organiseren en 1 x per jaar iets doen 
voor een goed doel. Lid worden kan iedereen 
jong en oud; in het bezit van een motorfiets, of 
zonder motorfiets. Mocht u ideeën hebben 
voor ons; eventueel lid willen worden, dan 
gaan we onderzoeken of het haalbaar is om 
een motor club te gaan oprichten in Gasteren . 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Gert Weggemans tel. 231772,  
Henk Stoffers  tel. 231232  of  Lute Pieters    

tel. 231498   
 

Gasterse talenten gezocht 
Ten behoeve van een te organiseren 

Taolkermis is Hillie van Wijk op zoek naar 

talenten. Waar gaat het om? De gemeente Aa 

en Hunze is dit jaar Cultuurgemeente van de 

Provincie Drenthe. In dit kader vinden dit jaar 

allerlei culturele evenementen plaats. Zo leek 

het de keurnoten (=leden) in Aa en Hunze van 

het Huus van de Taol leuk een Taolkermis te 

organiseren. Dit wordt in meerdere dorpen in 

de gemeente door de plaatselijke bevolking 

gedaan en dit  houdt in dat jong en oud uit 

Gasteren de gelegenheid krijgt om hun 

(verborgen) talenten met hun dorpsgenoten te 

delen. Het is de 

bedoeling dat alles in het 

Drents dialect ten tonele 

wordt gebracht. Te 

denken valt aan mini 

toneelstukjes, gedichten 

voordragen, zang, dans, 

verhalen of moppen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vertellen enz. Ook een leuk idee is, om 

iedereen er bij te betrekken, dorpsgenoten die 

het Drentse dialect niet machtig zijn, met 

elkaar het Drentse Volkslied te laten zingen. 

Kinderen, die hier voor voelen worden ook 

uitgenodigd hieraan deel te nemen. 

Hillie wil graag tot een compleet avondvullend 

programma te komen en zij hoopt op heel veel 

reacties uit Gasteren. 

Datum en locatie moeten nog worden bepaald. Voor 

wat betreft de locatie valt te denken aan het 

Dorpshuis, (boeren)schuur of in de open lucht.  

Het is mogelijk dat ondersteuning wordt verleend 

door de keurnoten van de gemeente Aa en Hunze. 

Voor vragen, ideeën en materialen kan iedereen 

terecht bij Hillie van Wijk, de Hoek 5, 9466 PC 

Gasteren, tel. 0592-231190 of mobiel 06-

29224231 

 

AED oefening 31 maart 
Op 31 MAART a.s.  bij de jaarlijkse 

vergadering van Dorpsbelangen wordt de AED 

bij het dorpshuis officieel in gebruikgenomen 

samen met Hartveilig Drenthe!  

Van belang is te weten dat tijdens deze avond 

er ook een kleinschalige OEFENING 

(onderdeel van de jaarvergadering) zal worden 

gehouden om te kijken of we allemaal alert zijn 

om te reageren! De oefening wordt verzorgd 

door Hartveilig Drenthe. 

Dus…om alvast te noteren...'s avonds -tijdens 

de jaarvergadering-  op de 31e maart a.s. 

Mobiel bij de hand houden want we kunnen, bij 

wijze van oefening, worden opgeroepen om 

hulp te verlenen (als u zich op de website 

www.aedlocator.nl  heeft laten registreren).  

We hopen dat u in de gelegenheid bent te 

komen.  
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Toneeluitvoering Amicitia 

Als de grond van de drie gebroeders Zoer 
wordt onteigend voor woningbouw, komen ze 
zonder werk te zitten. Dit is niets voor ze. 
Cornelis, de oudste, komt dan met het voorstel 
een camping te beginnen op de twee hectare 
grond die ze nog over hebben. 
Albert, de middelste, voelt daar echter niks 
voor, te meer omdat Cornelis zonder de 
benodigde vergunningen wil werken. 
Geertman, de jongste van het drietal, ziet er 
wel brood in en samen met Cornelis vormt hij 
dan ook de directie van de camping …………. 
Bent u nieuwsgierig hoe het ze zal vergaan 
met deze boerencamping, kom dan naar de 
jaarlijkse uitvoering op zaterdag 5 maart a.s. 
om 20.00 uur in Pannenkoekenboerderij 
Brinkzicht.  
Dit jaar spelen we het blijspel Camping en 
botenverhuur Zoer van Herman van der A. 
Voor informatie over donateurskaarten of 
kaartverkoop aan de kassa kunt u contact 
opnemen met Ina Stoffers, (0592-231232). 
Tot ziens op 5 maart!!!   
 

Cursus Digitale Fotografie 
Op korte termijn komt er een cursus digitale 

fotografie in Gasteren. De cursus is op twee 

(dinsdag)avonden of op twee zaterdag -

ochtenden in Dorpshuis 'de Gasterije'. Docent 

is onze dorpsgenoot John van der Kaap. De 

kosten bedragen € 15,- per persoon (inclusief 

koffie). Belangstellenden kunnen zich per e-

mail opgeven bij Wout van Bochove 

 woutvanbochove@hetnet.nl 

  

Jaarvergadering De Rietvogels 
Agenda Jaarvergadering 2010 

Maandag 14 februari 2011, 20.00 uur in de 

Gasterije (peuterspeelzaal) Voor de agenda 

zie www.ingasteren.nl 

Dorpsgenoten die het bestuur willen versterken 

zijn van harte welkom en kunnen dit aangeven 

bij Ben Mulder, tel 238033, of kunnen dit voor 

de jaarvergadering kenbaar maken bij de 

voorzitter. 

Ad punt 11: Jeugdsport 

De afgelopen jaren is het aantal jeugdleden 

(gym) van De Rietvogels flink teruggelopen, 

mede doordat er minder basisschoolleerlingen 

in het dorp zijn, maar ook door keuzes voor 

andere sporten. Het bestuur van De Rietvogels 

vindt het erg belangrijk aansprekende (sport-)  

activiteiten te bieden voor de Gasterse jeugd.  

Daarom willen we in het bijzonder ouders van  

kinderen en jeugdigen (van bijv. 6 tot ca. 14 

jaar) van harte uitnodigen bij deze 

jaarvergadering om met ons te zoeken naar 

passende sportmogelijkheden. Iedereen is van 

harte welkom. 

  

Ophalen plastic afval 
Dit jaar wordt het plastic afval op de volgende 

dinsdagen opgehaald: 18 januari, 15 februari,  

15 maart, 26 april, 24 mei, 21 juni, 19 juli,  

16 augustus, 27 september,  25 oktober,  

22 november,  20 december. 

 

Reumafonds 

De eerstvolgende collecte voor de 

reumabestrijding is van 27 februari t/m 5 maart 

2011. Het Reumafonds zet zich in voor een 

beter leven met reuma vandaag en een leven 

zónder reuma morgen. Het reumafonds, 

financiert wetenschappelijk reumaonderzoek, 

geeft voorlichting en behartigt de belangen van 

mensen met reuma. Hiervoor ontvangt zij geen 

subsidie van de overheid; particuliere  

giften maken onze activiteiten mogelijk. 

 
Dorpsagenda 
14 februari jaarvergadering Rietvogels 
15 februari plastic afval 

17 februari VVG lezing dementie 

05 maart toneeluitvoering 

12 maart oud papier 

15 maart plastic afval 

17 maart  VVG huidverzorging  50 + 

31 maart jaarvergadering ver. 

  dorpsbelangen 
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NNEEIISS  OOEETT  ‘‘TT  LLOOEEGG  ©©  wordt uitgegeven onder 

verantwoordelijkheid van de Vereniging 
Dorpsbelangen Gasteren.  

NNEEIISS  OOEETT  ‘‘TT  LLOOEEGG  ©©  verschijnt maandelijks en 

wordt huis aan huis verspreid in Gasteren op de 
eerste donderdag van elke maand (uitgezonderd de 
zomervakantie). Kopij inleveren in de laatste week 
van de maand bij voorkeur per e-mail : 

neisoettloeg@ingasteren.nl  (let op de dubbele ‘t’); 
eventueel kunt u kopij ook aanleveren bij  Stenny 
Nicolai, Oosteinde 18. De Redactie van Neis oet t' 
Loeg plaatst de kopij ook op de homepage 
www.ingasteren.nl 
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