
  

Oktober 2018 

Oktoberfest 2018  
De voorbereidingen voor het Oktoberfest 
zijn in volle gang. De datum staat vast, 
de DJ en de 
muziek zijn 
geregeld. De 
flyers zijn 
gedrukt en de 
kaartjes zijn in 
de verkoop. U 
kunt uw kaartje voor het Oktoberfest 
kopen bij Pannenkoekboerderij Brinkzicht, 
Kapsalon Leonie en bij dorpshuis De 
Gasterije. De kaartjes kosten € 5,- per 
stuk. Wij hopen u te zien op 27 oktober 
2018 vanaf 20.30 uur in dorpshuis De 
Gasterije. Groetjes Marchinus en Miranda 
en bestuur Af en Toe Wat. 

Samen Koken Samen eten - seizoen 
2018-2019  
SKSE gaat weer beginnen! Onder de 
inspirerende aanwijzingen van Els van der 
Linden en Arno Klee bereiden 12 
deelnemers met elkaar een heerlijke en 
bijzondere 3-gangen diner. De ervaring 
uit voorgaande jaren leert dat ‘wat de 
boer niet kent, dat eet hij niet’ absoluut 
niet van toepassing is. De data zijn: 
donderdag 11 oktober, donderdag 8 
november, donderdag 13 december, 
donderdag 10 januari, donderdag 14 
februari, donderdag 14 maart, donderdag 
11 april.  
We beginnen om 18.00 uur met de 
voorbereidingen en we gaan meestal om 
ca. 19.30 uur aan tafel.  
De kosten bedragen € 10,- tot € 12,50, 
afhankelijk van de gebruikte 
ingrediënten. Uw drinken rekent u zelf af 
met Marchinus en Miranda.  
Aanmelding is noodzakelijk; er zijn 
maximaal 12 plaatsen beschikbaar. 
Aanmelding bij Els van der Linden: email: 

 elsjoiedevivre@icloud.com of 
telefonisch: 0592-231421 

Filmclub 2018-2019  
De R is weer in de maand. Nee, schrik 
niet: Arno Klee en John van der Kaap 
gaan u niet adviseren levertraan in de 
nemen. September is voor hen: 
voorbereidingen treffen voor het nieuwe 
seizoen van De Filmclub.  
Op elke derde donderdagavond (oktober 
2018 tot en met april 2019) projecteert 
De Filmclub weer schitterende films op 
het witte doek. Sommige films zijn wel 
eens op de televisie vertoont… maar de 
gezelligheid daarna (de after-movie): die 
is meestal net zo geslaagd als de film. 
Om te noteren in de agenda: donderdag 
18 oktober 2018, donderdag 15 
november 2018, donderdag 20 december 
2018, donderdag 17 januari 2019, 
donderdag 21 maart 2019 en donderdag 
18 april 2019. 
De toegang bedraagt slechts €3,00 (en 
dat is inclusief 1x thee/koffie). 
Bent u nog niet eerder bezoeker geweest 
aan De Filmclub? Dan krijgt u eenmalig 
de fenomenale introductie-korting van 
€1,50! 
En bent u regelmatige bezoeker aan De 
Filmclub die een nieuwe bezoeker 
meeneemt: ook dan krijgt u die €1,50 
korting.  
Wilt u op de hoogte gehouden worden 
van het filmaanbod? Stuur dan een e-
mailbericht aan filmclub@ingasteren.nl  

Zuidlaarderbollenactie VV Annen  
Net als voorgaande jaren houdt de VV 
Annen de Zuidlaarderbollenactie. De 
pupillen van de vereniging zullen onder 
begeleiding van volwassenen bij u aan de 
deur komen om de welbekende 
Zuidlaarderbol te verkopen. D opbrengst 
van de actie komt volledig ten goede aan 
de jeugdafdeling van de vereniging. De 
actie vindt plaats op vrijdag 5 oktober 
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2018 tussen 18.00 uur en 20.15 uur in de 
dorpen Annen, Anloo, Gasteren, 
Spijkerboor, Oud-Annerveen en Nieuw-
Annerveen. De jeugdcommissie van de 
VV Annen hoopt op een goede verkoop. 

‘Gasteren goed voor elkaar’ 
presenteert haar plannen 
Donderdag 20 september presenteerde 
de werkgroep Gasteren Goed voor Elkaar 
haar plannen voor een nieuwe 
dorpsorganisatie met dezelfde naam. 
Namens de werkgroep heette Arno Klee 
de meer dan 40 dorpsgenoten welkom en 
stelde de andere leden van de werkgroep 
voor: Els van der 
Linden, Elly Mohl, 
Herman Roepman en 
Jur Wester (die 
helaas niet aanwezig 
kon zijn). Arno 
schetste kort hoe het 
allemaal begon, en wat sindsdien gebeurd 
is om tot de plannen te komen die 
vandaag gepresenteerd worden.  
Vertrekpunt voor de werkgroep is 
burenhulp geweest. Hoe ervoor te zorgen 
dat bestaande burenhulp in stand blijft, 
en waar dat niet gebeurt kan worden 
versterkt. Dat, vertelde Herman, is de 
basis voor de doelstelling van Gasteren 
Goed voor Elkaar. Om daar concreet 
invulling aan te geven zijn een aantal 
uitgangspunten gehanteerd. Het 
stimuleren van ‘ontmoeten en verbinden’ 
in het dorp, om elkaar te kennen zich 
betrokken te kunnen voelen bij elkaar. En 
daarbij gaat het om iedereen, jong en 
oud, met of zonder beperkingen. De 
dienstverlening van Gasteren Goed voor 
Elkaar moet in principe gratis zijn, net 
zoals burenhulp dat is. De gedachte blijft 
wel dat mensen die een probleem 
ervaren daarvoor eerst in eigen kring een 
oplossing proberen te zoeken. Lukt dat 
niet dan staat Gasteren Goed voor Elkaar 
voor ze klaar. Op basis van deze 
uitgangspunten wil Gasteren Goed voor 
Elkaar beginnen met drie activiteiten: De 
Huiskamer: een ontmoetingsplek in het 
dorp voor iedereen die dat leuk lijkt. De 
bedoeling is dat de eerste 
huiskamerbijeenkomst op 10 oktober 
plaats vindt. De Vervoerservice: Dit is 

bedoeld voor mensen die niet meer zelf 
kunnen rijden of geen eigen vervoer 
hebben, en daardoor niet kunnen doen 
wat belangrijk voor ze is. Het Dorpsloket: 
Dit is een gelegenheid om een hulpvraag 
te kunnen bespreken in een persoonlijk 
gesprek. 
Na deze uitleg en toelichting was het tijd 
voor discussie. Er werden vragen gesteld 
en suggesties gedaan, maar 
samenvattend werd vooral ook 
waardering uitgesproken voor het 
initiatief van de werkgroep en haar 
plannen voor de eerste activiteiten. 
Reden voor de werkgroep om te 
concluderen dat Gasteren Goed voor 
Elkaar van start kan gaan.  
Arno Klee bedankte iedereen voor hun 
aanwezigheid en bijdrage aan deze 
avond. Om ook alle dorpsgenoten die 
vanavond niet aanwezig waren te 
informeren over Gasteren Goed voor 
Elkaar zal binnenkort huis-aan-huis een 
brochure worden verspreid. Daarin staan 
dan natuurlijk ook het telefoonnummer 
en e-mailadres vermeld.  
Een uitgebreid verslag kunt u vinden op 
onze website.  
!
Dorpsagenda 
    8   okt.  Restafval (grijze container)  
    9   okt.  PMD afval (oranje container) 
  11   okt.  Samen Eten Samen Koken  
  12   okt.  Bingo  
  18   okt.  Lezing: Massage bij    
          vuurwerkangst 
       Filmclub 
  19  okt.   Klaverjassen en rummicub 
  23  okt.   PMD afval (oranje container) 
  27  okt.   Oktoberfest 
  29  okt.   GFT afval (groene container) 
   1   nov.  Lezing Het Waterschap 
   5   nov.  Restafval (grijze container) 
"
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