
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
December 2008 
 
Dit is alweer de laatste Neis oet ’t loeg 
van dit jaar. Velen worstelen nog even 
met de laatste dichtregels voor het feest 
van Sinterklaas, maar wat gaat een jaar 
snel voorbij, een week lijkt soms niet 
meer dan een knipoog. 
Binnenkort zal onze kerstboom weer in 
alle glorie op de bekende plek verrijzen. 
Maar voordat we het nieuwe jaar 2009 in 
gaan, wenst het bestuur van 
dorpsbelangen iedereen een heel 
gezellige kerst en jaarwisseling toe, met 
de daarbij horende vrije dagen. 
De eerste Neis oet ’t loeg van 2009 
verschijnt 8 januari. 
 
Even een paar weetjes: 
Bladruimen 
In twee rondes wordt het blad van de 
wegen, bermen en gazons binnen de 
bebouwde kom geruimd. Tijdens deze 
rondes bestaat de mogelijkheid om blad 
in de berm aan te bieden. Hierbij vragen 
wij u het blad aan te bieden in grote 
hopen langs de weg, waarbij de hoop 
niet rondom obstakels wordt gemaakt. 
Hopen met tuinafval en/of snoeihout 
worden niet meegenomen.  
Voor Gasteren is dit in week 50 ( 8 t/m 
12 dec.)en week 5 ( 26 t/m 30 jan.) 
 
Containers 
i.v.m de feestdagen worden de groene 
containers niet op 15 december maar 29 
december geleegd. 
Dus op 15 december geen groene 
containers bij de weg. 
 
Collecte NSGK 
In de week van 10 t/m 15 november is 
er in Gasteren gecollecteerd voor de 
Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind.  
Deze collecte heeft het mooie bedrag 
van €.318 euro opgebracht. Met uw 
bijdrage kunnen meer kinderen en 
jongeren met een handicap spelen, met 
hun ouders op vakantie, wonen in een  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kleinschalige woonvorm of begeleid 
worden op de werkplek. Alle gulle gevers 
en collectanten worden hartelijk bedankt 
voor hun bijdrage. 
Marian Mulder 
 
Kerstmarkt Westeinde Gasteren 
Op zaterdag 20 december a.s. 
organiseren de ondernemers van het 
Westeinde een gezellige Kerstmarkt.  
Deze markt vindt plaats op de oprit van 
Westeinde 5. 
Er zal van alles te koop zijn: 
Kerstdecoraties, kerststukjes, kransen, 
knieperties, kettingen enzovoorts.  
Voor uw laatste kerstinkopen kunt u op 
deze markt terecht!  
De markt is geopend van 11.00 - 16.00 
uur. Voor meer informatie:  
anettaboonstra@online.nl of tel. 231527. 
 
Nieuwjaarsactie Rietvogels. 
Beste dorpsbewoners. Het bestuur heeft 
voor dit jaar besloten geen Nieuwjaars-  
actie te houden. Het bestuur is nog 
steeds erg klein, en we moeten helaas  
keuzes maken in onze verrichtingen. 
De opbrengsten waren de laatste jaren 
ook niet erg groot. We blijven nadenken 
op welke manier we de Nieuwjaarsactie 
vorm kunnen geven.  
Als mensen mee willen denken en doen 
met ons bestuur en ons dus willen 
versterken, dan kunnen zij contact met 
mij opnemen. (231225) 
Verder willen wij ieder een prettige kerst 
toewensen en een sportief nieuwjaar. 
Namens het bestuur van de Rietvogels 
Michiel Sicking 
 
IJsvereniging Wintervreugd 
De jaarvergadering wordt gehouden op 
12 december aanstaande, aanvang  
20.00 uur in de Gasterije. Een ieder is 
welkom. 
Het bestuur 
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Kerstbomen 
Evenals voorgaande jaar zal de 
Boermarke Gasteren weer kerstbomen  
verkopen bij ‘het Spinneweb’ (achter de  
Zandkampen) De verkoop zal 
plaatsvinden op de zaterdagen 6, 13 en 
20 december van 10.00 tot 15. 00 uur. 
Prijs € 5.00 (uitzoeken) 
 
“Dorpscafé”  
Tijdens de gebruikersraadvergadering  
kwam ter sprake dat bij veel personen in 
Gasteren de behoefte bestaat om af en 
toe gezellig met de bewoners van 
Gasteren bij te praten onder genot van 
een borrel. Om ons dorpshuis 
‘De Gasterije’ nog toegankelijker te 
maken, hebben we besloten eens per 
maand, op de eerste zaterdag van de 
maand De Gasterije open te stellen voor 
een gezellig uurtje. De eerste keer zal dit 
plaatsvinden op 6 december 2008 om 
17.00 uur. 
We hopen dat er veel inwoners van 
Gasteren hiervan gebruik zullen maken 
en dat het zal uitgroeien tot een traditie.  
 
Toneelvereniging ‘Amicitia’ 
Op 7 maart 2009 hebben wij onze 
jaarlijkse toneeluitvoering in 
Pannenkoekenboerderij Brinkzicht. Deze 
avond zullen wij de komedie ‘Zo’n 
heerlijk huisje buiten’ van D.J. 
Eggengoor gaan spelen.  
Noteer alvast in de nieuwe agenda: 
7 maart 2009 toneeluitvoering 
Amicitia!!! 
 
In de maanden december en januari 
zullen de leden van Amicitia bij u aan de 
deur komen met de donateurskaart voor 
het seizoen 2008-2009. 
 
Bezorging Kerststerren en hyacinten 
door GAVAS 
Op zaterdag 13 december tussen 9.30 
en 11.00 uur worden de kerststerren 
en/of hyacinten die u heeft besteld bij 
GAVAS bij u thuis bezorgd. 
Bent u dan niet thuis, bel dan even met 
een van de onderstaande coördinatoren:  
Anloo en  Gasteren: Hilly Udding tel. 
272795, Anderen: Jantje Regien tel. 
243228. 
Het bestuur van GAVAS bedankt u voor 
de steun aan de vereniging en wenst  
een ieder prettige Kerstdagen en een 
sportief 2008. 
 
 
 

 
Agenda 
6  december -  Borrel ‘Gasterije’ 
6,13,20 dec. 6,13,20 dec. --     KerstbomenverkoopKerstbomenverkoop  

                       bij t’ Spinneweb                       bij t’ Spinneweb  

12 december 12 december –– Kerstbowling jeugdwerk Kerstbowling jeugdwerk  

12 december 12 december –– Jaarvergadering IJsver. Jaarvergadering IJsver.   

18 december 18 december –– Kerstviering vrouwen Kerstviering vrouwen  

              van Gasterenvan Gasteren  

20 december 20 december –– Kerst Kerstmarkt Westeindemarkt Westeinde  

  

7 maart 20097 maart 2009--  Toneeluitvoering Toneeluitvoering    

  

  

                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NNEIS OET ‘T LOEG © EIS OET ‘T LOEG © wordt uitgegeven onder 

verantwoordelijkheid van de Vereniging Dorpsbelangen 
Gasteren.  
NEIS OET ‘T LOEG © NEIS OET ‘T LOEG © verschijnt maandelijks en 

wordt huis aan huis verspreid in Gasteren in de 
eerste week 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> 


