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Toneelvereniging ‘Amicitia’ 

Op 5 maart 2011 hebben wij onze 

jaarlijkse toneeluitvoering in 

Pannenkoekenboerderij Brinkzicht. Deze 

avond zullen wij het blijspel „Camping en 

botenverhuur Zoer‟ van Herman van der 

A gaan spelen.  

Noteer alvast in de nieuwe agenda: 5 

maart 2011 toneeluitvoering Amicitia!!! 

In januari zullen de leden van Amicitia 

bij u aan de deur komen met de 

donateurskaart voor het seizoen 2010-

2011. 
  

Collecte NSGK 

In de week van 15 t/m 20 november is 

er in Gasteren weer  gecollecteerd   voor 

de Nederlandse Stichting voor het 

Gehandicapte Kind. Deze collecte heeft 

het mooie bedrag van 370 euro 

opgebracht! De NSGK steunt jaarlijks 

honderden projecten voor kinderen en 

jongeren met een handicap. Namens de 

NSGK hartelijk dank aan alle gulle 

gevers en collectanten voor hun 

bijdrage. 
Marian Mulder 

Sinterklaas nieuws 

Sint en zijn Pieten hebben zondagavond 

laat met de KLM een vlucht geregeld 

naar Spanje. 

Daarom kan Sinterklaas ook nog op 

zondag 5 december eind van de middag 

of begin van de avond op bezoek komen. 

 Is dit niet geweldig ? ! 

OOppggaavvee  bbiijj  BBeeaannccaa  HHoollllaannddeerr  tteell..  440077338800  

  
IJsvereniging Wintervreugd.  

Herinnering. De jaarvergadering van de 

ijsvereniging wordt gehouden op 10 

december aanstaande, aanvang 20.00 

uur in de Gasterije. Een ieder is welkom.  
Het bestuur.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

De damesgymnastiekclub "BETER 

BEWEGEN" in Gasteren is een actieve 

club onder leiding van een gezellige 

leidster. Wij willen echter graag wat 

nieuwe leden erbij hebben.  
Onze club bestaat al meer dan 40 jaar. 
Dus dames kom eens kennismaken op 

onze trainingsavond Woensdags van 

19.00 uur tot 19.45 uur in "De Gasterije" 
Wie weet is het wat voor jullie. 
Je bent vrijblijvend van harte welkom 

om een kijkje te nemen. 

Verenigingen en stichtingen in 

Gasteren. 

Hierbij nodigt Dorpsbelangen jullie uit 

voor het zgn. jaarlijkse “verenigingen-

overleg”. Het overleg vindt plaats op 

woensdag 8 december 2010 in Dorpshuis 

'de Gasterije”. Aanvang 20.15 uur. 
 

In april van dit jaar werd het vijfsterren-

project afgerond. Er is toen 

geconstateerd dat er in Gasteren veel 

(kleinere en grotere) verenigingen en 

stichtingen zijn. Veel clubs zijn klein en 

hebben moeite om voldoende 

bestuursleden te krijgen/houden. Veel 

bestuursleden hebben meerdere petten 

op of gaan van het ene bestuur naar het 

andere. Er is binnen het vijfsterren 

project gesuggereerd dat het te 

overwegen is om enkele van die 

besturen samen te voegen of samen te 

laten werken om zo de krachten te 

bundelen en hiermee o.a . het probleem 

van onvoldoende bestuursleden mogelijk 

op te heffen. Een vervolgactie is om met 

de verenigingen en stichtingen te 

overleggen over nadere samenwerking 
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en dat is nu aan de orde. 

Er kan op vele manieren worden 

samengewerkt. Zoals op het gebied van 

financiën, losse- en gezamenlijke 

activiteiten en onderlinge afstemming 

hiervan, op het juridische terrein zoals 

verzekeringen en rechtsbijstand en 

catering rondom activiteiten enz. enz.. 

Het is onze bedoeling om samen met 

jullie te onderzoeken welke 

mogelijkheden er zijn. Ook belangrijk is 

te weten in hoeverre er de bereidheid is 

om hieraan te willen en te kunnen 

meewerken. Wij hopen op het begin van 

een meer intensieve samenwerking 

binnen het verenigingsleven van 

Gasteren. 

 

Bezorging Kerststerren en hyacinten 

door GAVAS 

Geweldig hoeveel bestellingen voor 

kerststerren en hyacinten wij dit jaar 

mochten noteren! Hartelijk dank aan 

iedereen die gymvereniging GAVAS in 

Anloo op deze wijze steunt. 

Zaterdag 11 december worden de 

planten en bollen tussen 9.30 en 11.00 

uur bij u thuis bezorgd. Mochten wij u 

dan niet thuis treffen, dan worden de 

hyacintenbollen op een veilige plaats 

buiten bij uw huis neergezet. De kerst-

sterren kunnen wij niet buiten laten 

staan, deze planten zijn temperatuur 

gevoelig. Bent u 11 december ‟s 

ochtends niet thuis, bel dan even met 

één van de onderstaande coördinatoren, 

zodat wij kunnen afspreken wanneer uw 

planten worden bezorgd.  

Voor Anloo en Gasteren: Jannes Bruins, 

tel 272007, vor Anderen: Jantje Regien 

tel. 243228 of stuur een bericht naar 

info@gavas.nl. 

Het bestuur van GAVAS wenst een ieder 

prettige Kerstdagen en een sportief 

2011. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

AAggeennddaa  

0088  ddeecceemmbbeerr      VVeerreenniiggiinnggeenn--oovveerrlleegg  

1100  ddeecceemmbbeerr      JJaaaarrvveerrgg..  WWiinntteerrvvrreeuuggdd  

2211  ddeecceemmbbeerr    PPllaassttiicc  aaffvvaall  

2233  ddeecceemmbbeerr      VVVVGG  kkeerrssttvviieerriinngg  

  

22001111::  

0088  jjaannuuaarrii            OOuudd  ppaappiieerr  

0055  mmaaaarrtt  TToonneeeelluuiittvvooeerriinngg  

2288,,  2299  eenn  3300  mmeeii  22001111  ZZoommeerrffeeeesstt!!  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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 
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 
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