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BBQ bij De Gasterije - 15 juli 2018
Stichting Af en Toe Wat organiseert een
BBQ in samenwerking met Marchinus en
Miranda, de beheerders van de Gasterije,
en keurslager Hilbert Boxem uit Gieten.
De BBQ wordt gehouden op 15 juli op en
rond het terras van de Gasterije.
Voorafgaand aan de BBQ kunt u
deelnemen aan een ronde klootschieten.
Het klootschieten start
tussen 14.00 en 15.00
uur vanaf de Gasterije.
De BBQ begint om
17.00 uur. De kosten
voor de BBQ zijn €10,per persoon. Dit is
exclusief drankjes. De
opgave-formulieren
zijn intussen bij u in de
brievenbus gedaan. Wij
halen deze weer bij u op. Ook dan graag
betalen. Mochten wij u niet thuis treffen,
dan kunt u zich ook nog opgeven via de
mail: afentoewat@gmail.com of bellen kan
ook: Roelanda Moet 0592-231453. We
hopen u te zien op 15 juli!! Hartelijke
groet, Marchinus en Miranda, Keurslager
Hilbert Boxem en Stichting Af en Toe Wat
Nieuwe eigenaren Brinkzicht stellen
zich voor
Via deze weg willen wij ons aan de
bewoners van Gasteren voorstellen. Wij
zijn Arno, Jeanine, Ramon en Femke van
der Heijden en we zijn op 30 april 2018
ook inwoners van Gasteren geworden. We
hebben met veel enthousiasme
pannenkoekenboerderij Brinkzicht
overgenomen van Emmy Mulderij. Arno
gaat samen met het personeel het
restaurant runnen en Jeanine blijft haar
baan als fysiotherapeut bij Den
Ommelanden in Uithuizermeeden trouw

en gaat dus forenzen. Ramon is 14 jaar
en zit in 3 MAVO op het Augustinus
College in Groningen. Femke is 12 jaar en
zit nu nog op Terra Winsum, maar stapt
na de grote vakantie over op Terra Assen.
Verder hebben we nog 1 hond, 3 konijnen
en 3 katten meegenomen (waarvan 1
rode kat al enkele dagen niet thuis is
gekomen, dus mocht iemand haar gezien
hebben, dan horen we het graag). En we
hebben nog 2 paarden en een shetlander
in het weiland aan de Gagels staan. We
zullen jullie in de loop der tijd wel
allemaal een keer tegenkomen en hopen
dat we hier nog mooie jaren mogen
wonen. Tot ziens!!
Groetjes Arno, Jeanine, Ramon en Femke.
Wie worden de nieuwe coaches van
Brigros
Marco en Rianne zijn met veel plezier
coach geweest van het BriGOS-team van
de In- en Ontspanningsweek. Ze willen
graag het stokje overdragen aan twee
buurtgenoten. Met andere woorden: wie
willen de nieuwe coaches van de Brigos
worden?
Wilt u meer informatie over deze functie
of wilt u zich aanmelden? Dan kunt u een
e-mailbericht sturen aan
afentoewat@gmail.com
Alpes d’Huzes: bedankt allemaal!
Hallo allemaal, inmiddels zit het Alpe
d’Huzes avontuur er voor mij op. Wat was
het een ontzettende mooie,
indrukwekkende en emotionele
gebeurtenis. Met 4500 mensen een berg
beklimmen, de een fietsend en de ander
lopend, maar allemaal hetzelfde doel: we
bestrijden tegen kanker. Hierdoor was er
een groot saamhorigheidsgevoel en
kwamen er onderweg mooie gesprekken
met ‘vreemde’ mensen en werd je van
alle kanten aangemoedigd.
Het laatste stukje was zwaar, je hebt de
laatste van de 21 bochten gehad en

denkt dat de finish is zicht is. Het duurt
nog 3 kilometer en je blijft maar omhoog
lopen….Iedereen weet inmiddels,
opgeven is geen optie. Groot was de
ontlading toen we de finish gehaald
hadden!
Bij deze wil ik iedereen bedanken die mij
gesteund en gesponsord hebben; het was
een geweldige ervaring en ik had dit voor
geen goud willen midden!
Heel erg bedankt allemaal!!
Groetjes, Rianne Reinders
Toneel blijft in
pannenkoekenboerderij Brinkzicht
Toneelvereniging Amitica krijgt ook van
de nieuwe eigenaar de volledige
medewerking. Daardoor kunnen we ook
het nieuwe toneelseizoen spelen en
oefenen in pannenkoekenboerderij
Brinkzicht. Noteer alvast in uw agenda de
datum van onze voorstelling. Wij zien u
graag op zaterdag 9 februari 2019 voor
een avond toneel uit eigen dorp.

dorpsfilms. De films, traditioneel
geschoten in de jaren ’50 en ’60, zorgen
voor een feest van herkenning. Het
platteland maakte in die tijd grote
veranderingen door, wat duidelijk te zien
is aan de komst van de tractor, de
mechanisatie van de landbouw en de
eerste nieuwbouwwijken. Kleine
winkeltjes, de melkboer en de bakker op
de fiets maken plaats voor de eerste
supermarkten. Vele Drentse dorpen en
diens inwoners maken hun opwachting in
de film. Het handelsmerk van de films
was dan ook ‘iedereen is een filmster’.
Niet alleen de burgemeester en de
middenstand, maar juist ook
huisvrouwen, arbeiders en kinderen
komen al zwaaiend in beeld.
De film is van dinsdag 3 juli t/m
vrijdag 31 augustus 2018 dagelijks en
doorlopend te bekijken in de Digilounge
van het Drents Archief. De film duurt
ongeveer 45 minuten en de toegang is
gratis. De openingstijden zijn dinsdag t/m
donderdag 10.00 - 17.00 uur en vrijdag
10.00 - 13.30 uur. Het Drents Archief zit
aan de Brink 4, ingang Museumlaantje, in
Assen.

Nieuwe bewoners Gasteren
Dat de huizenmarkt aantrekt, is in
diverse straten van Gasteren merkbaar.
Dat ook de Pannenkoekenboerderij van
eigenaar is gewisseld,
kan niemand ontgaan
zijn. Naar het schijnt
hebben echter ook
dieren hun weg naar
Gasteren gevonden.
Ben Schoon
ontwaarde
zondagmorgen 24
juni 2018 twee
pauwen: om 9.30 uur
op De Brink,
daarvoor op het
Westeinde en enige
tijd later (09.45 uur) op De Hoek. Naar
wij aannemen zal alleen Ben deze nieuwe
(tijdelijke?) inwoners een warm welkom
heten.
Film ‘De Gouden Jaren’ in het Drents
Archief
Terug naar de nostalgie van de jaren ’50
en ’60.
In het Drentse Archief draait in de
maanden juli en augustus een gratis film
met de mooiste beelden uit de Drentse
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Dorpsagenda
9 juli GFT afval (groene container)
14 juli Oud papier
15 juli Klootschieten en barbecue
16 juli Restafval (grijze container)
17 juli PMD afval (oranje container)
23 juli GFT afval (groene container)
31 juli PMD afval (oranje container)
6 aug GFT afval (groene container)
13 aug Restafval (grijze container)
14 aug PMD afval (oranje container)
20 aug GFT afval (groene container)
28 aug PMD afval (grijze container)
3 sept GFT afval (groene container_
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