
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      NNoovveemmbbeerr    22001111  
 

De Gasterije officieel geopend door 

burgemeester Eric van Oosterhout 

Zaterdag was het dan zover. Na een 

verbouwing in de maanden voor de 

zomervakantie  en de voltooiing van de 

inrichting, waren de laatste puntjes op de i 

gezet en kon de Gasterije officieel worden 

geopend. Nadat het draaiorgel, de 

Stolwijker uit Assen, de mensen uit het 

dorp had verzameld en de andere 

genodigden in de Gasterije waren 

gearriveerd, was de eer aan voorzitter 

Harrie Veldman, de drijvende kracht achter 

de verbouwing, om het publiek toe te 

spreken. Hij bedankte de vele vrijwilligers 

uit het dorp die hun steentje hadden 

bijgedragen aan de verbouwing. Verder 

dankte hij de bedrijven die op  een 

constructieve manier hadden samen-

gewerkt met de mensen uit het dorp.  

Tot slot was een dankwoord op z‟n plaats 

voor de sponsoren die de verbouwing 

financieel mogelijk hadden gemaakt. Het 

betrof de gemeente Aa en Hunze, de 

provincie,  het Oranjefonds, de Rabobank 

Noord-Drenthe, het VSB-fonds en 

Woonborg. 

Na Harrie Veldman nam de voorzitter van 

vereniging dorpsbelangen, Hein Bokern, het 

woord. Hij benadrukte het belang van een 

goed ingericht, multifunctioneel, maar 

vooral ook gezellig dorpshuis voor de 

gemeenschap in Gasteren en omgeving. 

Ook hij prees de samenwerking van 

bestuur, verenigingen, dorpsbewoners en 

bedrijven waardoor een prestatie van  

formaat was geleverd. De discussies in de 

voorgaande jaren hadden ervoor gezorgd 

dat iedereen z‟n zegje had kunnen doen. 

Wel sprak hij z‟n waardering uit voor de 

standvastigheid van het huidige bestuur, 

met name van de voorzitter.  

Tot slot was het woord aan de 

burgemeester. Hij gaf aan er trots op te zijn 

dat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in zijn gemeente, in zo‟n prachtige 

omgeving,  zo‟n prachtig dorpshuis was 

ontstaan. Hij zag een goede toekomst met 

nieuwe mogelijkheden en wenste het 

bestuur en het dorp daarmee veel succes. 

Vervolgens nam hij de keu ter hand en 

stootte de biljartbal in de goede richting als 

symbool voor de start van een nieuwe fase 

in de ontwikkeling van het dorpshuis. 

Daarmee was het dorpshuis officieel 

geopend.  

 

Reanimatie/AED cursus in Gasteren 

Op donderdag 17 november en donderdag 

24 november 2011 bestaat er weer de 

mogelijkheid om in Dorpshuis "De 

Gasterije" in Gasteren een reanimatie/AED 

cursus te volgen.  

Aanvang om 19.00 uur. 

Tijdens deze cursusavond wordt de theorie 

besproken. Worden de reanimatie 

handelingen uitgelegd en hoe de AED 

(Automatische 

Externe Defibrillator) 

werkt. Vervolgens kunt u dit oefenen op 

speciale demonstratiepoppen. 

De cursus wordt, evenals het voorgaande 

jaar, gegeven door Roeland Hoogenraad uit 

Anloo (werkzaam bij de ambulance dienst) 

nu samen met Annet Adema uit Gasteren 

(spoedeisende hulp verpleegkundige). 

  

De cursuskosten bedragen € 20,- 

- Voor cursisten die vorig jaar gebruik 

gemaakt hebben van de gratis cursus en 

zich zowel bij `AED Locator` als bij de 

vereniging `Hartveilig Drenthe` hebben 
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aangemeld heeft Dorpsbelangen Gasteren 

besloten om een korting van 50% te geven, 

de cursusprijs bedraagt nu € 10,-. 

- Nieuwe cursisten uit Gasteren geeft 

Dorpsbelangen een korting van 25% en 

wordt de cursusprijs dan € 15,-. Wel vragen 

wij hen zich ook aan te melden bij 

bovengenoemde instanties. 

- Alle overige cursisten vragen we een 

vergoeding van € 20,-. 

De cursuskosten zijn inclusief koffie/thee. 

De cursisten hebben de mogelijkheid, als zij 

een aanvullende verzekering bij hun 

zorgverzekeraar hebben afgesloten, 75% 

tot 100% van de cursuskosten te 

declareren. Maximaal kunnen op deze 

avonden 40 cursisten geplaatst worden en 

vol is vol. Graag het cursusgeld op de 

avond zelf afrekenen.  

De cursus wordt ook aangeboden aan 

inwoners van Anloo en Anderen. 

Opgave voor één van beide avonden kan bij 

Annet Adema, De Hoek 27, 9466 PC 

Gasteren.  

Het liefst per e-mail annet.adema@home.nl  

en anders tel. 06-46564500 

Herhaal een reanimatie- en AED-cursus 

elk jaar. Op een dag is het geen 

oefening. 

  

Volleyballers gezocht 

De volleybalgroep van sportvereniging de 

Rietvogels zoekt een aantal enthousiaste 

spelers (en speelsters!) die het team willen 

versterken en die het leuk vinden om 

recreatief te  

 

trainen. We spelen op 

maandagavond van 19.45 tot 20.45 uur in 

de sportzaal van de Gasterije. Leeftijd is 

niet van belang: jong of oud, iedereen is 

welkom. Heb je nog niet zo vaak gespeeld: 

ook geen punt, onze trainster Ilse Jipping 

maakt je snel enthousiast. 

Vind je het leuk om mee te doen of wil je er 

meer van weten, bel of mail even met Ben 

Mulder; tel. 238033; 

email: b.m.mulder@gmail.com 

 

 

 

Loterij de Rietvogels 

De loterij van sportvereniging de Rietvogels 

is zeer succesvol verlopen. Alle loten waren 

in een mum van tijd verkocht. Zaterdag 15 

oktober was de trekking in dorpshuis de 

Gasterije. Opvallend was de grote 

belangstelling van de jeugd hiervoor, 

hopende op een mooie prijs, vooral die van 

FC Groningen. Stralend mochten 2 van hen 

(Anouk en Cas) met hoofdprijzen naar hun 

opa en oma. 

De uitslag van de hoofdprijzen was als 

volgt: 

- Dinerbon voor 2 personen, restaurant 

de Drentsche Aa: H. de Weme 

- Twee hoofdtribunekaarten FC Groningen 

– FC Twente: fam. Bonder (sr.) 

- Jaarabonnement Noorderland: fam. van 

der Woude. 

Alle prijzen, op één na, bleven in eigen 

dorp. Voor de complete lijst met winnaars 

zie: www.InGasteren.nl. 

Graag willen we nogmaals iedereen 

bedanken die hieraan heeft meegewerkt: 

de kopers van de loten, de verkopers, maar 

zeker ook de sponsors, in of buiten 

Gasteren. 

De netto-opbrengst bedraagt ca. 1100 

euro; een heel fraai bedrag! Hoe dit precies 

besteed zal worden hoort u later van ons. 

Met het bestuur van het dorpshuis hebben 

we nog geen overeenstemming over de 

exacte invulling. 

 

Gebruikers-/ Verenigingenoverleg 

Hierbij nodigen het bestuur van 

de Stichting Dorpshuis Gasteren en het 

bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen 

Gasteren alle verenigings- en 

stichtingsbesturen uit Gasteren uit voor het 

Gebruikers- c.q. Verenigingenoverleg. Deze 

avond wordt gehouden op maandag 7 

november 2011 in het Dorpshuis “de 

Gasterije”. Aanvang: 20.00 uur. 

De agenda voor het eerste deel van de 

avond, het zgn. Verenigingenoverleg van 

Dorpsbelangen luidt: 

1. Opening. 

2. Verslag vorige vergadering van         

woensdag 8 december  
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3.  Rondje verenigingen 

4.  Actuele zaken 

5.  Rondvraag 

6.  Sluiting 

Na de pauze gaan we verder met de 

vergadering van Gebruikersraad van de 

Stichting Dorpshuis 

1.  Opening 

2.  Mededelingen/ingekomen stukken 

3.  Notulen 11 april 2011 

4.  Verbouwing 

     a. Evaluatie 

     b. Vervolg 

5.  Financiën 

     a. Overzicht 2011 

     b. Begroting 2012 

6.  Rondje gebruikers 

7.  Gebruik in de toekomst 

8.  W.v.t.t.k. 

9.  Rondvraag 

10 Sluiting 

Voorstel volgende vergadering 

Gebruikersraad: maandag 16 april 2012 

  

Vrij schaatsen in De Bonte Wever 

Het komende seizoen kunnen leden van de 

ijsvereniging “Wintervreugd” op vertoon 

van hun ledenkaart vrij schaatsen op de 

baan van de De Bonte Wever. 

De data voor het dit seizoen zijn: 

Zaterdag 22 oktober 2011 van 17.00 tot 

19.00 uur: vrij schaatsen voor leden 

Zaterdag 26 november 2011 van 17.00 tot 

19.00 uur: vrij schaatsen voor leden 

Dinsdag 27 december 2011 van 17.00 tot 

19.30 uur: alternatieve dorpentocht voor de 

jeugdleden in de leeftijd van de basisschool 

op de buitenring (met medaille!). De 

overige leden: vrij schaatsen op de 

binnenring. 

Zaterdag 18 februari 2012 van 17.00 tot 

19.00 uur: vrij schaatsen voor leden. 
Namens het bestuur, 
Jan de Vries, secretaris devriej@hetnet.nl of 0592 
231319      

 

NSGK collecte 

In de week van 14 t/m 19 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 
  
 
 
 

 Dorpsagenda 

05 november Spooktocht 

07 november Gebruikers- c.q verenigingen       

                     overleg 

12 november Oud papier 

14 november t/m 19 collecte NSGK 

17 november Reanimatie/AED cursus 

1177  nnoovveemmbbeerr  VVVVGG::  PPooppppeennddookktteerr  

2222  nnoovveemmbbeerr  OOpphhaalleenn  eenn  ppllaassttiicc  aaffvvaall  

2244  nnoovveemmbbeerr  RReeaanniimmaattiiee//AAEEDD  ccuurrssuuss  

26 november Gratis schaatsen Bonte Wever  

1155  ddeecceemmbbeerr    VVVVGG::  DDeeeennssee  KKeerrsstt  

2200  ddeecceemmbbeerr  OOpphhaalleenn  ppllaassttiicc  aaffvvaall  

27 december Gratis schaatsen Bonte Wever  

18 februari    Gratis schaatsen Bonte Wever 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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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