
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Januari 2010 
  

Gelukkig en een gezond nieuwjaar 

allemaal! 

Het bestuur van Dorpsbelangen wenst 

iedereen een gelukkig en vooral gezond 

2010 toe.  

Met z'n allen in een vijfsterren-dorp? Wij 

wachten af. De afronding van het 

vijfsterren-project zal vermoedelijk in 

maart a.s. zijn. Voor de jaarlijkse 

contributie voor de vereniging 

dorpsbelangen, zal er in de eerste helft 

van februari iemand van het bestuur bij 

u aan de deur komen. Zij, die ons 

gemachtigd hebben de contributie 

automatisch te innen, hoeven niets te 

ondernemen. Bij hen zal de contributie in 

de tweede helft van februari automatisch 

worden geïncasseerd. 

 

Sterrenteam Gasteren is gevormd. 

Een grote ster siert de fraaie  kerstboom 

op de brink. Symbool van het 

vijfsterrenproject, waarmee het dorp 

bezig is? Inmiddels is er een 

“sterrenteam” gevormd, dat samen met 

(“BOKD-teamleider”) Gerrit van Arragon 

het project succesvol  zal laten verlopen.  

Dit sterrenteam bestaat uit:  

Jannie Buutkamp, Beanca Hollander, 

Stenny Nicolai, Jaap Hollander,  

Flip Moerker, Henk Komdeur,  

Tom Huinink en Hein Bokern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

In januari vinden er vijf 

huiskamergesprekken plaats waarbij 

bewoners die daarvoor gevraagd zijn 

aangeven wat de sterren van Gasteren 

zijn en wat het wonen in Gasteren zo 

leuk maakt. Ook wordt hun gevraagd 

welke sterren er een “poetsbeurt” nodig 

hebben, welke sterren rijzen en welke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wat vager zijn gaan schijnen.   

Gasteren is het eerste dorp waar dit  

sterrenproject wordt uitgevoerd. 

Landelijk is er aandacht voor.  

Een dorpeling merkte op dat in de naam 

Gasteren het woord “ster” al verborgen 

zit.  Ondersteund door veel bewoners en 

door een enthousiast sterrenteam wordt 

het project vast heel succesvol! 
  

Ophalen oud papier in 2010 

Zoals bekend wordt het ophalen van oud 

papier in Gasteren verzorgd door 

Sportvereniging De Rietvogels.  

Handig voor u en een welkome bron van 

inkomsten voor onze sportvereniging.  

Het oud papier wordt 2 maandelijks 

opgehaald en wel op de 2e zaterdag van  

de oneven maanden, vanaf 9 uur  

s morgens. Ook dit jaar hebben we een 

aantal leden en ouders van jeugdleden 

bereid gevonden het papier op te halen; 

zie onderstaand lijstje.Mocht u op de 

betreffende dag niet kunnen dan 

verzoeken wij de helpers zelf voor een 

vervanger te zorgen, bijvoorbeeld door 

te ruilen met een van de ophalers voor 

de volgende maanden.  

Voor meer informatie: Ger Dijkstra,  

tel. 231658; email: sa019079@telfort.nl  

Namens het bestuur alvast hartelijk dank 

voor uw medewerking. 

9 januari Fam. Kooi + fam. Kooistra 

13 maart  H. Reinders + R. Moek 

8 mei M. Bonder + R. van Eekeren 

10 juli M. Sicking + J. Oomen    

11 

september 

Fam. Tang-Dekker + H. van 

Rhee 

13 

november 

R. Bonder + J. van der 

Woude 
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Winterbuffet op zondag 31 januari 

Net zoals in vorige jaren wordt er ook dit 

jaar weer een winterbuffet, met 

wandeling en andere activiteiten 

georganiseerd; het vindt plaats op 

zondagmiddag 31 januari in dorpshuis 

De Gasterije. De organisatie van deze 

middag is in handen van de Stchting 

Zomerfeest Gasteren en Sportvereniging  

De Rietvogels; het buffet wordt verzorgd 

door slagerij Boxem uit Gieten. 

Binnenkort krijgt u een 

aanmeldingsformulier in de bus, met 

meer informatie over de activiteiten die 

er op deze middag georganiseerd 

worden. 
  

100 jaar “Amicitia” 

Zoals inmiddels bij de meeste bekend is, 

bestaat de toneelvereniging “Amicitia” 

dit jaar 100 jaar. Dit gaan we groots 

vieren op vrijdag 5 en zaterdag 6 maart 

a.s. De leden van Amicitia zullen in 

januari met de laatste donateurskaarten 

voor het seizoen 2009-2010 bij u aan de 

deur komen. Ondertussen zijn wij druk 

doende met de voorbereidingen en we 

hopen er samen met u op 5 en 6 maart 

2010 een geweldige uitvoering van te 

maken.  In tegenstelling tot voorgaande 

jaren geeft de donateurskaart dit jaar 

niet automatisch toegang tot de 

voorstelling! Er wordt een groot aantal 

mensen, waaronder oud-leden, verwacht 

voor de jubileumvoorstellingen. Om te 

voorkomen dat het maximale aantal 

plaatsen in de zaal wordt overschreden, 

is er voor gekozen om met toegangs- 

kaarten te werken. Zo wordt voorkomen 

dat we op de avonden zelf mensen 

moeten teleurstellen i.v.m. een overvolle 

zaal. De toegangskaarten voor één 

van de voorstellingen zijn op 

vertoon van de donateurskaart te 

verkrijgen op 3 februari a.s. in 

Pannenkoekenboerderij “Brinkzicht” 

tussen 19.00-20.00 uur 

Vanaf 4 februari a.s. zijn er 

toegangskaarten à € 5,- per persoon in 

de vrije verkoop te verkrijgen bij Jan 

Huizinga, Gagels 35 (0592-231395) of 

Ina Stoffers, Bosakkers 19 (0592- 

231232). Voor beide avonden geldt: vol 

is vol! Donateurs die de toegangskaart 

niet op 3 februari hebben opgehaald, 

maar wel naar een voorstelling willen,  

 

kunnen de toegangskaart alsnog afhalen 

bij Ina Stoffers. Er kan dan niet worden 

gegarandeerd dat er nog plaats is voor 

een voorstelling! Tenslotte maken wij 

van de gelegenheid gebruik om u allen 

een goed en gezond 2010 toe te wensen. 
Bestuur “Amicitia” 
  

VVrroouuwweenn  vvaann  GGaasstteerreenn  

IIeeddeerreeeenn  ggeelluukkkkiigg  nniieeuuwwjjaaaarr..    

HHeett  pprrooggrraammmmaabbooeekkjjee  vvoooorr  22001100  iiss  nnoogg  

nniieett  hheelleemmaaaall  kkllaaaarr,,  mmaaaarr  hhiieerrbbiijj  aallvvaasstt  

eenniiggee  ddaattaa  oomm  ttee  nnootteerreenn..  

2211  jjaannuuaarrii  ::  JJaaaarrvveerrggaaddeerriinngg;;  nnaa  ddee  

ppaauuzzee  iiss  JJoohhaann  BBoooonnssttrraa  ggaassttsspprreekkeerr..  

1188  ffeebbrruuaarrii  ::  WWoorrkksshhoopp  oo..ll..vv  AAnnnneettttaa  

BBoooonnssttrraa  

1188  mmaaaarrtt  ::  GGaassttsspprreekkeerr  mmww..WWeesstteerrddiieepp,,  

zziijj  kkoommtt  vveerrtteelllleenn  oovveerr  ppooeezziieeaallbbuummss..    

 

AKC ’54 

AKC ‟54 wenst iedereen een heel sportief 

2010. Programma thuiswedstrijden in de 

Burgemeester Lambershal in Annen.Kom 

kijken tijdens de wedstrijden en moedig 

ze aan.  

15-1-‟10 AKC ‟54 E1 – ZKC ‟19 E2 

 17.30 uur 

23-1-‟10 AKC ‟54 D1 – Korwi D1 

 14.00 uur  

23-1-‟10 AKC ‟54 C1 – WSS C1 

 15.00 uur 

23-1-‟10 AKC ‟54 C2 – WSS C2 

 16.00 uur 

  

BBeerriicchhtt  vvaann  ddee  ggeemmeeeennttee  AAaa  eenn  

HHuunnzzee  

WWiijjzziiggiinngg  iinnzzaammeelliinngg  hhuuiissvvuuiill  iinn  wweeeekk  11  

eenn  wweeeekk  22  vvaann  22001100..  IInn  wweeeekk  11  eenn  22  

ggeellddtt  eeeenn  wwiijjzziiggiinngg  vvoooorr  ddee  iinnzzaammeelliinngg  

vvaann  hheett  hhuuiissvvuuiill..  DDiitt  iinn  tteeggeennsstteelllliinngg  ttoott  

wwaatt  oopp  ddee  aaffvvaallkkaalleennddeerr  vvoooorr  22001100  ssttaaaatt  

vveerrmmeelldd..    

WWeeeekk  11::        iinn  wweeeekk  11  zzaall  ddee  ggrriijjzzee  

ccoonnttaaiinneerr  wwoorrddeenn  ggeelleeeeggdd  iinn  ppllaaaattss  vvaann  

ddee  ggrrooeennee  ccoonnttaaiinneerr..  

WWeeeekk  22::        iinn  wweeeekk  22  zzaall  ddee  ggrriijjzzee  

ccoonnttaaiinneerr  nnooggmmaaaallss  wwoorrddeenn  ggeelleeeeggdd  eenn  

iiss  eerr  ddee  mmooggeelliijjkkhheeiidd  ooookk  ddee  ggrrooeennee  

ccoonnttaaiinneerr  aaaann  ttee  bbiieeddeenn..  

MMeett  iinnggaanngg  vvaann  wweeeekk  33  vveerrlloooopptt  ddee  

iinnzzaammeelliinngg  vvaann  hheett  hhuuiissvvuuiill  wweeeerr  vvoollggeennss  

ddee  aaffvvaallkkaalleennddeerr  22001100..  

  

  
 



““WWiinntteerrvvrreeuuggdd””  

ZZooaallss  bboovveennssttaaaanndd  kkooppjjee  aall  zzeeggtt  eerr  iiss  oopp  

oonnzzee  iijjssbbaaaann  wweeeerr  vvoolloopp  wwiinntteerrvvrreeuuggdd..  

WWiiee  hhaadd  ddaatt  nnaa  vvoorriigg  jjaaaarr  kkuunnnneenn  

ddeennkkeenn,,  aalllleeeenn  mmaaaarr  hhooppeenn..  AAll  vvaannaaff  2299  

ddeecceemmbbeerr  kkaann  eerr((mmeett  eeeenn  kkoorrttee  

ddooooiippeerriiooddee))  ggeesscchhaaaattsstt  wwoorrddeenn  eenn  iiss  eerr  

wweeeerr  vvoolloopp  pplleezziieerr  eenn  ggeezzeelllliigghheeiidd  oopp  hheett  

iijjss..  UUiitteerraaaarrdd  ooookk  iinn  ddee  kkaannttiinnee  wwaaaarr  

kkoouuddee  vvooeetteenn  eenn  hhaannddeenn  eenn  ddee  

iinnwweennddiiggee  mmeennss  vveerrwwaarrmmdd  kkuunnnneenn  

wwoorrddeenn..  HHooeewweell  hheett  iijjss  ddoooorr  ddee  ssnneeeeuuww  

nniieett  ggeewweellddiigg  iiss,,  mmaaaakktt  ddaatt  zzeekkeerr  vvoooorr  ddee  

jjeeuuggdd  nniieettss  uuiitt..  WWaaaarr  ddee  ““oouuddjjeess””  zziicchh  

vvoooorraall  „„ss  aavvoonnddss  nnoogg  wweell  eeeennss  bbeeddeennkkeenn  

eenn  bbaanngg  zziijjnn  oomm  ttee  vvaalllleenn,,  kkeenntt  ddee  jjeeuuggdd  

ddaatt  ssoooorrtt  aarrgguummeenntteenn  nniieett..  VVoooorraall  

bbeeggiinnnneennddee  sscchhaaaattsseerrttjjeess  zziiee  jjee  ddee  

aaffggeellooppeenn  ppeerriiooddee  fflliinnkkee  vvoorrddeerriinnggeenn  

mmaakkeenn,,  wwaarree  kkaammppiiooeenneenn  iinn  ddoopp..    

VVoooorr  vveerrddeerree  aakkttiivviitteeiitteenn  oopp  ddee  iijjssbbaaaann  

wwoorrddtt  nnaaaarr  ddee  wweebbssiittee  vveerrwweezzeenn..  HHeett  

bbeessttuuuurr  hheeeefftt  oopp  ddiitt  mmoommeenntt  ii..vv..mm  ddee  

iijjsskkwwaalliitteeiitt  nnoogg  ggeeeenn  bbeesslluuiitt  kkuunnnneenn  

nneemmeenn..  

  

AAggeennddaa  

11 januari Informatieavond over 

           riolering Gagels 

21 januari Jaarvergadering Vrouwen  

                     v.Gasteren                             

25 januari   Gebruikersraad Dorpshuis  

31 januari   Winterbuffet De Gasterije  

18 februari Vrouwen v.G  

20 februari 17:00 - 19:00 uur  

                     Vrij schaatsen de Smelt                 

05 maart  Eeuwfeest  Amicitia  

06 maart  Eeuwfeest Amicitia 

18 maart Vrouwen v.Gasteren 

28 mei           - 30 mei Zomerfeest   

13 juni  50 jarig jubileum  

                     De Rietvogels   

  

  

  

  

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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