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Jaarvergadering Vereniging 
Dorpsbelangen  
Graag nodigt het bestuur van Dorpsbelangen u 
uit aanwezig te zijn op haar jaarvergadering, 
die op donderdag 31 maart a.s. zal worden 
gehouden in Dorpshuis "de Gasterije" 
Aanvang: 20.00 uur. Naast de gebruikelijke 
verslagen, financiën en bestuurssamenstelling 
zal aandacht worden besteed aan de stand 
van zaken van onze activiteiten, zoals die o.a. 
in onze locale agenda voorkomen. Het gaat 
dan onder meer over de parkeerproblematiek, 
woningbouw aan de Bosakkers, 
straatverlichting, onderhoud wegen enz.enz. 
Na de pauze zal de heer Mart Bron, voorzitter 
van de vereniging 
HartVeiligDrenthe een nadere 
toelichting geven over hoe het 
oproep-systeem na een 
alarmering bij de Meldkamer 
Drenthe (112) in zijn werk gaat, 
als er sprake is van hartfalen. 
Ook zal de AED (Automatisch Externe 
Defibrillator), die bevestigd is aan het 
Dorpshuis, deze avond officieel in gebruik 
worden genomen met een heuse oproep-test. 
Een uitgebreide agenda verschijnt na 10 maart 
a.s. op de website www.ingasteren.nl 
 

Toneeluitvoering Amicitia 
Dit jaar wordt onder regie van Harrie Pepping 
het blijspel "Camping en botenverhuur Zoer" 
van Herman van der Aa gespeeld. 
Korte inhoud; 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bent u nieuwsgierig hoe het ze zal vergaan 
met deze boerencamping, kom dan naar de 
uitvoering op zaterdag 5 maart a.s. om 20.00 
uur in Pannenkoekenboerderij Brinkzicht. 

 
In tegenstelling tot de jubileumuitvoering van 
vorig jaar, waarbij er op vertoon van de 
donateurskaart een toegangskaart verstrekt 
werd, kan men nu als van ouds, op vertoon 
van de donateurskaart de toneeluitvoering 
bijwonen. Tot ziens op 5maart!!!   
 

Gymnastiek vereniging Gavas 

Op zaterdag 12 maart wordt de jaarlijkse 
gymnastiek uitvoering van GAVAS gehouden 
in Café Popken-Hollander Brinkstraat 7 te 
Anloo. Vanaf 18.30 uur is de zaal open. Het 
programma start om 19.00 uur.  
U bent van harte uitgenodigd om te komen 
kijken naar de gym- en danskunsten van onze 
jeugdleden. 

Geen huur tijdens verbouwing 
Het bestuur van het dorpshuis heeft het 
volgende besluit genomen: 
Vanaf maandag 21 februari tot maandag 25 
april 2011, in totaal 9 weken, behoeven de 
verenigingen/gebruikers uit Gasteren geen 
huur te betalen voor het gebruik van de 
ruimtes in de Gasterije. Het bestuur heeft dit 
besluit genomen i.v.m. eventuele overlast t.g.v. 
de verbouwing. Verenigingen kunnen in deze 
periode, als zij gewoonlijk 1 maal per week 
huren, dan ook gratis meerdere malen in één 
week hun activiteit laten plaatsvinden, mits de 
ruimte beschikbaar is. Bovenstaande geldt niet 
voor de peuterspeelzaal, de bibliotheek of 
huurders die niet gevestigd zijn in Gasteren. 
 

Potgrond voorjaarsverkoopactie 
Vanwege het overweldigende succes van de 
afgelopen jaren heeft het bestuur van de 
SSE/Magic Schoolbus besloten om dit jaar 
opnieuw een zelfde actie te organiseren. 
In de week van 7 maart a.s. treft u een 
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opgavenstrook aan in uw brievenbus. Hierop 
kunt u invullen hoeveel potgrond (40 liter) u wilt 
hebben. tussen 14 en 18 maart a.s. zullen de 
ingevulde opgavenstroken huis aan huis 
worden opgehaald. Het te betalen bedrag 
wordt dan ook geïnd!!! 
Op vrijdagavond 25 maart zal de potgrond 
gratis bij u worden afgeleverd. Omdat u al 
betaald heeft  hoeft u niet per se thuis te 
blijven. 
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: Jeanette Brunsting (243342) 
Gasteren/Anderen: Marjan Luis (243474) 
 

Oud Papier 
Op 12 maart wordt er weer oud papier 
opgehaald de helpers zijn dan fam.Boonstra 
en de fam.Hogendorf 

 
Dag van de Drentsche Aa 26 maart 
Op zaterdag 26 maart aanstaande organiseren 
het Nationaal Park en Nationaal Landschap De 
dag van de  Drentsche Aa. Op deze dag staat 
het landschap Drentsche Aa in de 
schijnwerpers. De dag wordt gehouden van 
12.00 tot 17.00 uur op camping De Berenkuil, 
de Pol 15 in Grolloo. Er zal live-muziek zijn, 
een informatiemarkt met streekproducten, 
wandel- en fietsexcursies onder begeleiding 
van gidsen. Ook zijn er diverse kinder-
activiteiten zoals schminken, nestkastjes 
timmeren, etc. Zie voor de complete lijst van 
activiteiten www.drentscheaa.nl 

Opschoondag 
Binnenkort is er weer de landelijke 
Opschoondag. Bij deze actie wordt iedereen in 
Nederland opgeroepen om zijn of haar 
omgeving te ontdoen van alle zwerfafval op 
straat in de dorpen en steden. Maar ook in de 
natuur ligt zwerfafval. Daarom doet 
Staatsbosbeheer dit jaar voor de 2e keer mee 
aan de Opschoondag in samenwerking met de 
gemeente Aa en Hunze en Tynaarlo. Het 
exacte tijdstip is nog niet bekend maar let op 
uw gemeentepagina in het huis aan huisblad, 
de website van uw dorp of gemeente of de 
website van het Nationaal Park waarin u wordt 
opgeroepen deel te nemen aan deze dag. 
Komt u zelf illegale afvaldumpingen in het 
Drentsche Aa gebied tegen, meld het dan bij 
de gemeente, de betreffende 
gebiedsbeheerder of de politie. Voor meer 
informatie: Kees van Son, boswachter 
Staatsbosbeheer T: 06-51576829. 

Dorpsagenda 
28 febr. t/m 6 mrt. Collecte reumafonds 

 
02 maart Statenverkiezing 
04 maart Start verbouwing Gasterije 
05 maart Toneeluitvoering Amacitia 
07 maart Start potgrondactie 
12 maart  Oud papier 
12 maart Jaaruitvoering Gavas 
15 maart Ophalen plastic afval 
17 maart  VVG huidverzorging 
31 maart Jaarvergadering  
               Dorpsbelangen 
 
21 april  VVG 
27 mei  - 29 mei; Zomerfeest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

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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