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Verkeersmaatregel AnlooVerkeersmaatregel Anloo  

In verband met de uitvoering van In verband met de uitvoering van 

het verkeersplan Mooi zo Veilig zo het verkeersplan Mooi zo Veilig zo 

van Anloo m.b.t. een veilige van Anloo m.b.t. een veilige 

oversteek voor de schoolgaande oversteek voor de schoolgaande 

jeugdjeugd,,  wordt de rijbaan van  wordt de rijbaan van 

maandag 9 juni tot en met maandag 9 juni tot en met 

vrijdag 27 juni vrijdag 27 juni afgeslotenafgesloten voor  voor 

alle doorgaand verkeeralle doorgaand verkeer ..   

Voor meer info zie Voor meer info zie 

www.ingasteren.nlwww.ingasteren.nl   
  

IJsvereniging Wintervreugd 
Langs deze weg wil het voltallige bestuur 
van de ijsvereniging Wintervreugd alle 
vrijwilligers die hebben geholpen bij de 
synthetische ijsbaan in de Gasterije. 
tijdens het schaatsevenement van 13 
tem 16 mei j.l. hartelijk bedanken. Mede 
dankzij jullie, is dit schaatsevenement 
voor onze vereniging, die dit jaar 75 jaar 
bestaat, een enorm succes geweest. 
Bedankt. 
Het bestuur van de ijsvereniging “Wintervreugd” 
  

Markt met expositie bij Antiekzaak 
Jobing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leuke markt rondom Antiekboerderij 
Jobing, Brink 6, 9466 PE Gasteren,  met 
diverse activiteiten, dit in verband met 
het 35 jarig bestaan van de 
antiekboerderij in Gasteren. 
 
Tijdens de markt is er in de boerderij een 
schilderijen expositie van Hannie 
Hemkes, over het thema boerderijdieren 
en met name de koe. ( onlangs won zij 
nog de publieksprijs op Art Expolsion 
2008 in Assen) 
 
De diverse deelnemers van de markt 
zullen o.a. bezig zijn met pottenbakken, 
beeldhouwen, sieraden maken en 
houtdraaien. Op deze kleinschalige  
markt kan men verder nog kennis maken 
met een boomchirurg, mandenvlechter 
en iemand die weeft. 
In de boerderij zelf zijn naast antiek, 
veel woon- en tuindecoraties te koop.  
De markt wordt gehouden op zaterdag 
14 en zondag 15 juni van 11.00 tot 
18.00 uur. Voor informatie: 
www.jobingantiekentuin.nl of  231363 
 
Schoonmaak TT circuitSchoonmaak TT circuit   

In de eerste week van juli kunnen we weer 
wat bijverdienen met het schoonmaken van 
het TT circuit. Opgavenbriefjes worden 
nog verspreid, het zou mooi zijn als een 
aantal mensen weer mee willen helpen. 
 
Zomerfeest 2008.  
Op 6, 7 en 8 juni zal het 55e zomerfeest 
worden gehouden. Het bestuur is 
inmiddels druk bezig om weer huis aan 
huis te gaan met de programmaboekjes 
en natuurlijk ook om de jaarlijkse 
bijdrage weer op te halen. 
Er zijn nog een paar aanvullingen te 
doen op het programma. 
De optocht op zondag voor de kinderen 
is voor alle kinderen die op de 
basisschool zitten, dus ook voor groep 7 
en 8! Start om 11:00 uur vanaf het 

NEIS OET ‘NEIS OET ‘ T LOEGT LOEG   
D o r p s n e i s  o e t  G a a s t e r n 



sportveld, opgave kan nog bij Karin 
Speek, tel. 231618, bij Greetje Vrieling, 
tel. 231268 of bij Jeannet Reinders, tel. 
231372. 
 
Verder zal burgemeester van Oosterhout 
het zomerfeest openen op vrijdagavond 
om 18:45 uur. Loco-burgemeester ten 
Brink zal zondagavond de prijsuitreiking 
doen en samen met de voorzitter van de 
Boermarke het zwienwegen. 
 
Wij hopen u allen te zien tijdens het 
zomerfeest! 
 
Dorpen bij Nacht 
De deelnemers aan dit project worden op 
woensdagavond 18 juni a.s. bezocht. 
Een groepje mensen komt dan vanaf 
19.00 uur rond om de deelnemers van 
adviezen te voorzien. Mocht één van de 
deelnemers onverhoopt niet thuis zijn 
die avond, dan worden zij vriendelijk 
verzocht dit even door te geven aan 
Janny van Rhee, Oosteinde 12, tel. 
231505  e-mail: famvanrhee@hetnet.nl  
Bestuur Dorpsbelangen 
 
t`Winkeltie 
Door omstandigheden ben ik 
genoodzaakt te stoppen met t`winkeltie.  
Daarom heb ik zaterdag 7 juni en zondag 
8 juni vanaf 10 uur uitverkoop  
met hoge korting. 
Verder bedank ik alle trouwe klanten die 
mijn winkeltje hebben bezocht. 
Gea Post                                                    
  
Vernieuwde website GAVAS 
Onlangs is de website www.gavas.nl 
vernieuwd. Bezoek de site en geef je 
emailadres door via info@gavas.nl  
Op maandag 16 juni a.s. is de 
onderlinge sportavond voor de 
jeugdleden met de onderdelen sprint, bal 
gooien, verspringen, hoogspringen en de 
jagersloop. Aanvang 18.30 uur op het 
sportveld achter de OBS Anloo. 
De gymlessen voor de jeugd en de les 
BBB/Pilates vervallen op de 16e juni. 
Afsluiting seizoen met kanoën 
Maandag 23 juni wordt dit sportseizoen 
afgesloten met kanoën op de Hunze bij 
Spijkerboor. Voor meer info zie de 
website www.gavas.nl 
  

Rietvogels rommelmarkt 
Graag willen wij iedereen bedanken die 
hun rommel beschikbaar hebben gesteld 
voor de afgelopen rommelmarkt op de 
brink in Gasteren. De actie was een 
succes. Een week voor de markt hadden 
de bestuursleden bij de bewoners twee 

boerenkarren en een paardentrailer vol 
rommel opgehaald. Die later met vele 
mensen is verkocht. We stonden versteld 
wat mensen soms kochten. De netto 
opbrengst was € 840. Het bedrag komt 
ten goede aan de vereniging. De spullen 
die over waren zijn ten goede gekomen 
aan Polen. 
Verder willen wij graag alle vrijwilligers 
nogmaals bedanken die ons geholpen 
hebben, zonder hun was het niet gelukt. 
Over drie jaar willen wij de actie weer 
herhalen en hopen we weer op veel 
rommel en goed weer. 
Het bestuur  
 
AAgenda 
6,7,8 juni   Zomerfeest 
9 /27 juni  Afsluiting weg Anloo 
14, 15 juni14, 15 juni     Markt bij JobingMarkt bij Jobing  

16 juni16 juni       Gavas Gavas 

sportavondsportavond  

18 juni18 juni       Dorpen bij Dorpen bij 

nachtnacht   
18 t/m 23 aug.        Sport en spelweek  
  

  

VakantieVakantie   

Neis oet ’t loeg is de maand juli Neis oet ’t loeg is de maand juli 

met vakantiemet vakantie . I.v.m de . I.v.m de 

schoolvakantie verschijnt het schoolvakantie verschijnt het 

augustus nummer 14 aug.augustus nummer 14 aug.   

Iedereen een fijne zomervakantie Iedereen een fijne zomervakantie 

gewenst!gewenst!   
De redactieDe redactie   

  
  
  
NEIS OET ‘T LOEG © NEIS 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. 


