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Paasvuur definitief afgeblazen 

De nog steeds voortdurende droogte en 

de ongunstige wind heeft geleid tot het 

definitief afblazen van het Paasvuur. 

Hopelijk zijn de weergoden ons volgend 

jaar beter gezind. 

 

Palmpasen 

Ondanks dat vele bekende gezichten bij 

de Palmpasen-activiteiten werden 

gemist, werd er na de tocht met de 

Palmpasenkar enthousiast aan het 

eierenzoeken, het neutieschieten en het 

eierengooien meegedaan. Het weer 

werkte in ieder geval mee.  

De vinders van de gouden eieren waren; 

Tieme Stoffers, Koen Oomen en Lotte 

Sicking.  

Bij het neutieschieten werd bij de jeugd 

Sanne Hollander eerste, gevolgd door 

Warner Stoffers  en Jos Woltman. 

Bij de volwassenen was Beanca 

Hollander de beste. Magda Oomen werd 

tweede gevolgd door Alida Woltman. 

Het eierengooien was weer een daverend 

succes, waarbij Hein Bokern samen met 

Stefan de vriend van zijn dochter met 

afstand de besten waren. Michiel Sicking 

en dochter Sanne Roos werden tweede. 

De poedelprijs kregen Beanca Hollander 

en dochter Kim. 

 

Schilderen en schoonmaken 

dorpshuis 
De schilderwerkzaamheden voortvloeien

d uit de verbouwing van het dorpshuis 

zullen plaatsvinden onder begeleiding 

van een professionele schilder in de 

week van 2  t/m 6 mei. 
De  vrijwilligers, die zich hebben 

aangemeld voor het uitvoeren van 

schilderwerk, worden opgeroepen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

om woensdagmiddag 27 april tussen 

17.00 en 17.30 uur langs te komen in 

het dorpshuis. Afspraken over 

werkzaamheden en beschikbaarheid 

worden dan met de vrijwilligers 

gemaakt. Indien dit tijdstip niet mogelijk 

is, dan is er ook gelegenheid om op 

dinsdag- of woensdagmorgen (26 en 27 

april) even langs te komen in het 

dorpshuis. 
Telefonisch contact opnemen met Harrie 

Veldman privé 0592 - 354566 of De 

Gasterije 0592-231289(dinsdag – en 

woensdagochtend 26 - 27 april) is ook 

mogelijk. 
 

Vrijwilligers die zich opgegeven hebben 

voor schoonmaakwerkzaamheden  

worden woensdag 11 mei om 9.30 

uur in het dorpshuis verwacht. Na een 

kop koffie  worden de werkzaamheden 

verdeeld en dan …… MET ZIJN ALLEN 

AAN DE SLAG !!!   Iedereen wordt 

verzocht om eigen schoonmaakspullen 

mee te brengen.  
Ook als je je niet hebt aangemeld, ben je 

natuurlijk wel van harte welkom om de 

handen uit de mouwen te steken, zowel 

bij het schilderen als het schoonmaken.  

 

Bloemenmarkt 7 mei 

Stichting Zomerfeest organiseert ook dit 

jaar weer een bloemenmarkt. Dit zal 

plaatsvinden op zaterdag 7 mei van 

10.00 uur tot 14.00 uur op de Brink 

tegenover pannenkoekenboerderij 

Brinkzicht. 

Als er nog kinderen zijn die hun 

spulletjes willen verkopen, dan zijn ze 

natuurlijk weer van harte welkom. 

Dus voor een kadootje voor moederdag, 

nieuwe planten in de tuin of in potten of 

voor een kopje koffie .... kom gezellig 

langs op de Brink! 
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Nieuws van De Rietvogels 

Op dinsdagmiddag 24 mei zal meester 

Jan Wiering zijn laatste gymles 

verzorgen voor de jeugd van De 

Rietvogels. Aansluitend is er in de 

vernieuwde huiskamer van het dorpshuis 

gelegenheid om feestelijk afscheid van 

hem te nemen voor iedereen die dat 

graag wil. Nadere mededelingen over 

deze middag volgen nog. Vanwege de 

overlast voor de sporters bij de 

verbouwing van het dorpshuis zal er over 

de maand april geen contributie worden 

geïnd. De Rietvogels is op zoek naar 1 of 

2 nieuwe bestuursleden. De belangrijkste 

taak van ons bestuur is het organiseren 

van diverse sport- en ontspannings-

activiteiten voor haar leden. Ons streven 

is weinig te vergaderen en veel leuke 

dingen te doen, vooral voor de jeugd. 

Heeft u belangstelling: neem dan even 

contact op met; 

Ben Mulder tel. 238033 

email:b.m.mulder@gmail.com 

 

Oud papier  
Op 14 mei wordt er weer oud papier 

opgehaald de helpers zijn dit keer de 

fam.Boelens en de fam.Eggink 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

Dorpsagenda 

02 mei     t/m 06 mei 

               Schilderen dorpshuis 

07 mei     Bloemenmarkt 

10 mei     Speedminton/freeplayer jeugd 

11 mei     Schoonmaak dorpshuis 

14 mei     Oud papier 
15 mei     Fam.activiteit klimmen Grolloo 

17 mei     Klimmen Annen jeugd 

24 mei     Afscheid meester Jan Wiering 

24 mei     Ophalen plastic afval 

27 mei      t/m 29 mei; Zomerfeest 

04 juli      t/m 09 juli Sport en Spelweek 

15 sept    VVG: Drentse dorpenquiz  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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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