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De In- en Ontspanningsweek 2014 

Ook dit jaar beleefde Gasteren weer een 
goed bezochte en spannende in- en 

ontspanningsweek. Jong en oud streden 

een week lang om de eer van hun buurt bij 

het vissen, koersballen, darten, biljarten, 
gezelschapsspelen, klootschieten, 

klaverjassen en volleyballen. Met als 

spetterende klap op de vuurpijl natuurlijk 

de playback show op zaterdagavond.  
De winnende drie tenoren van Westeinde 

braken bijna zelf het toneel af, waarop het 

publiek de zaal afbrak met een daverend, 

wel gemeend en zeer verdiend applaus. 

De einduitslag dit jaar was: 
1  Boshoek, met 385 punten 

2  Westeinde, met 370 punten 

3  Oostza, met 310 punten 

4  Brigos, met 250 punten 
Een volledige uitslag en een keur aan foto’s 

zijn te vinden op www.ingasteren.nl. 

 

Samen Koken - Samen Eten 
Op vrijdag 10 oktober 2014 starten Els van 

der Linden en Arno Klee met een heel-erg-

leuke activiteit: “Samen Koken - Samen 

Eten”. Het is kookles ... maar belangrijker 

dan dat is het: 
- gezellig samen zijn 

- samen voorbereiden 

- samen koken 

- samen opeten met een glaasje wijn (of 
een ander drankje). 

Het menu zal bestaan uit een 

voorgerecht, een hoofdgerecht en een 

dessert. Els en Arno maken gebruik van 
recepten waarvan de ingrediënten voor 

iedereen verkrijgbaar zijn; de recepten zijn 

niet te ingewikkeld. 

De eerste keer is op vrijdag 10 oktober 
2014, de tweede keer op donderdag 6 

november 2014 en er is een kerstmenu 

gepland op vrijdag 12 december 2014.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

“Samen Koken - Samen Eten” is alleen 

bedoeld voor inwoners van Gasteren. De  

streefprijs is €10,-, zonder drankjes; 
drankjes apart afrekenen met Jan/Trijnie. 

Er is geen winstoogmerk. Het begint 18:00 

uur met voorbereiding zoals tafel dekken en  

we gaan aan tafel 19:00 uur. 
Het jaarthema voor 2014-2015 is 

Mediterraan met uitschieters naar de rest 

van de wereld. Deelname: maximaal 12 

personen. Aanmelding maximaal 14 dagen 
tevoren bij Els van der Linden: 

- e-mail: els.joie.de.vivre@wxs.nl 

- tel.: 231421. 

De data voor Samen Koken - Samen Eten 
zijn: 

- vrijdag 10 oktober 2014 

- donderdag 6 november 2014 

- vrijdag 12 december 2014 (kerst menu) 

- donderdag 8 januari 2015 
- donderdag 12 februari 2015 

- donderdag 12 maart 2015 

- donderdag 9 april 2015 

- donderdag 21 mei 2015 
- donderdag 18 juni 2015. 

 

Kanoën op de Drentsche Aa 

Sportvereniging de Rietvogels heeft weer 
een leuke sportieve activiteit in petto: op 

zondag 7 september gaan we kanoën op de 

Drentsche Aa. 

Kanoën op de Drentsche Aa is heel 

bijzonder. Je komt op plekjes die via het 
land nauwelijks bereikbaar zijn en het zicht 

op het rustgevende beekdallandschap is 

heel anders: echt iets voor 

natuurliefhebbers. Normaliter is het niet  
toegestaan te kanoën op de Drentsche Aa. 

Recreatiebedrijf de Borg in Schipborg heeft 

echter toestemming om in een deel van het 

jaar een beperkt aantal tochten te maken, 
vanaf Schipborg, stroomafwaarts. 
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Het aantal deelnemers aan de kanotocht is 

maximaal 30: 2 groepen van 15. 

Halverwege wordt er gewisseld. De eerste 

groep begint met kanoën en wandelt 
daarna vanaf het wisselpunt terug naar de 

Borg. De tweede groep wandelt naar het 

wisselpunt en kan daarna kanoën naar het 

eindpunt. Van daar worden de deelnemers 
per auto weer teruggebracht naar de Borg. 

Deelname is open voor donateurs en leden 

van de Rietvogels. Ben je geen donateur 

dan ben je natuurlijk van harte welkom om 
dit alsnog te worden (€5). In verband met 

het beperkte aantal deelnemers voor het 

kanoën geldt: deelname op volgorde van 

aanmelding. 

Meer informatie: 
- Startpunt: Recreatiebedrijf de Borg; 

Borgweg 37, Schipborg 

- Starttijd kanoën: 10 uur, voor beide 

groepen 
- Halverwege, bij het wisselpunt, is er 

koffie, thee of frisdrank. 

- Deelname is gratis. 

Voor het laatste nieuws en eventueel meer 
details, kijk op deze dorpswebsite. Mocht 

de tocht i.v.m. twijfelachtig weer 

onverhoopt niet doorgaan dan zie je dat 

ook op de site. 
Zijn er nog vragen, bel of mail dan met 

Klaasje Hollander (231426). 

Opgave: stuur een mailtje naar Klaasje 

Hollander; adres: harmholl@gmail.com. 

Graag uiterlijk woensdag 3 september, met 
vermelding van naam, adres, telefoon en 

het aantal volwassenen en kinderen 

(basisschoolleeftijd) dat mee wil doen. 

 
Feest! Gratis naar het Drents Museum! 

In 2014 bestaat het Drents Museum 160 

jaar. Ontstaan vanuit een kast met 

voorwerpen uit Drenthe is het museum 
uitgegroeid tot een succesvol en 

toonaangevend museum. Het staat zelfs in 

de top 25 van belangrijke musea in 

Nederland. Het museum trekt bezoekers uit 

het hele land en ook ver daarbuiten naar 
Drenthe. Vanaf de heropening in november 

2011 zijn er al meer dan een half miljoen 

mensen langs geweest! 

Het Drents Museum wil zijn succes graag 
delen met alle inwoners van Drenthe. Dus 

ook met die van Gasteren! Daarom 

trakteert het museum u op een gratis 

bezoek. U kunt tot en met 30 september 
2014 uw entreekaart downloaden op de 

website van het Drents Museum (Drents 

Museum 160 jaar) Per keer kunt u één 

toegangskaart downloaden en uitprinten. U 

kunt ook de bon gebruiken op de 

gemeentepagina uit De Schakel. 
U bepaalt zelf wanneer u wilt komen. Als u 

maar vóór 31 december 2014 langsgaat. 

Deze actie is niet geldig in combinatie met 

andere acties of groepsbezoek. 
 

Akkervogel Bescherming  

De Vrijwillige Akkervogel Bescherming 

Groep Gasteren heeft onlangs haar 
jaarverslag uitgebracht. Het is een heel 

interessant jaarverslag met informatie over 

gevonden nesten, nestkasten, zwaluwen, 

een grote pootafdruk van een onbekend 

dier, nestbescherming, etc. Het jaarverslag 
is verkrijgbaar via de website van de 

werkgroep: 

http://weidevogelgasteren.123website.nl/ 

180255601. 
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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 zomer-

vakantie).  

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 website www.ingasteren.nl. 
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