
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

November 2010 
  

Bladafval 

Met ingang van dit jaar (2010) worden 

er door de gemeente geen bladbakken 

meer in de dorpen geplaatst. Dat levert 

de gemeente een bezuiniging op van  

€ 28.750 (bron: Perspectiefnota 2010). 

U kunt uw bladafval in een hoop in de 

berm aanbieden. Wanneer het (slechts 

éénmalig) wordt opgehaald kon de 

gemeentewoordvoerder niet vertellen. 

Binnenkort wordt hier wellicht meer 

informatie verstrekt via "de Schakel".  
Opletten geblazen.                                              

 

IJsvereniging “wintervreugd” 

Gasteren. 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de 

algemene ledenvergadering van de 

ijsvereniging “Wintervreugd” te Gasteren 

op vrijdag 10 december 2010 om 20.00 

uur in de Gasterije. 

Agenda 

1. Opening. 

2. Notulen jaarvergadering d.d.  27 

november 2009. 

3. Jaarverslag 2009/2010. 

4. Financieel verslag 

penningmeester. 

5. Verslag kascommissie. 

6. Verkiezing kascomissie 

Aftredend: mevr.S.Nicolai. 

7. Bestuursverkiezing. 

Aftredend volgens rooster en 

herkiesbaar de bestuursleden de 

heren R.Moek en H van Rhee. 

Verder hebben de voorzitter de 

heer R van Rein en de secretaris 

F.Moerker aangegeven zich per 

1-1 2011 terug te treden. 

Dus twee vacatures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tegen)kandidaten kunnen zich 

een kwartier voor aanvang van de 

vergadering aanmelden bij de 

voorzitter dhr. R. van Rein. 

8. Vaststelling contributie 

2010/2011. 

9. Mededelingen. 

10. Rondvraag. 

11. Sluiting. 

 Tevens kunnen wij u mededelen dat wij 

een dezer dagen de ledenkaarten weer 

bij brengen. Nieuwe leden zijn van harte 

welkom. 
De secretaris, F.G.Moerker 

 

Dansgroep Gasteren/Oudemolen 

In September jl. is Vera Dorland gestopt 

met het les en leiding geven van de 

dansgroep Gasteren/Oudemolen. 

We vonden het allemaal erg jammer 

maar respecteerden haar beslissing. 

Jammer omdat de volksdansgroep in 

2011, 30 jaar zou bestaan en met het 

verdwijnen een stukje traditie uit 

Gasteren is verdwenen. 

Na enig vragen en rond kijken was de 

dansgroep in Spijkerboor blij dat wij ons 

bij hen wilden aansluiten, omdat zij wel 

wat nieuwe leden konden gebruiken. 

De hele groep is met veel enthousiasme 

in Spijkerboor begonnen die onder 

leiding staat van Tiny Schuiting. 

Bij belangstelling om mee te doen kan 

men contact opnemen met Tiny. 

 Met vriendelijke groet,Nel Ittmann. 

 

Oud papier 

Ook in November wordt er weer oud 

papier opgehaald dit gebeurd op 

zaterdag 13 November. 

De helpers zijn deze keer R. Bonder en 

J. vd Woude. Succes en bedankt.  
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Hondenloslooproutes 

Op 30 september 2010 heeft een 

bestuursdelegatie van de Vereniging 

Dorpsbelangen Gasteren, samen met 

een paar hondenbezitters afspraken met 

Staatsbosbeheer (SBB) gemaakt over de 

routes waar honden los mogen lopen. 

SBB geeft toestemming om op een  paar 

(zand)wegen rond Gasteren met een 

niet-aangelijnde hond te wandelen MITS 

deze hond ander appèl staat.) worden 

gelopen. 

 Vanaf de Gagels: Via de Aolstalweg 

(zandpad naar brug over het 

Gasterense diep) tot aan Aolstalbad 

( brug). Voor brug linksaf en zandweg 

volgen totdat je weer bij de Gagels 

uitkomt. Buurtbewoners noemen dit de 

3e Gagels. 

Vanaf Westeinde: richting Koningskuil 

(honden vrij buiten bebouwde kom). 

Voor Koningskuil links af, pad volgen tot 

aan Meestersbosje. Hier kun je linksaf 

naar de Schipborgerweg, maar ook nog 

rechtdoor tot aan de Schipborgerweg 

(nabij Burgvallen) weer terug richting 

Gasteren 

 

Nieuwe bestuursleden voor het 

dorpshuis 

Op het zgn gebruikersoverleg van de 

Stichting Dorpshuis Gasterije, heeft het 

bestuur twee nieuwe bestuurskandidaten 

voorgesteld. Egbert Tornlow is 

toegetreden als technisch coördinator. 

Egbert woont aan de Gagels 31 en hij 

heeft een technische (!) achtergrond. 

Daarnaast is toegetreden tot ons bestuur 

Jan Post, wonende aan de Zandkampen 

7  hij is directeur van de school in 

Annen. Jan zal de functie van secretaris 

op zich nemen. 

Nu nog een tweetal dames en het 

bestuur is weer compleet! 

Dames bel of mail even voor een 

bestuursfunctie met Harrie Veldman 

tel.354566 

 

Collecte NSGK 

In de week van 15 t/m 20 november 

wordt ook in Gasteren weer 

gecollecteerd voor de Nederlandse 

Stichting voor het Gehandicapte 

Kind. Met uw bijdrage ondersteunt de 

NSGK jaarlijks honderden projecten voor 

kinderen en jongeren met een handicap.  

Voor meer informatie zie www.nsgk.nl 

KKeerrssttsstteerrrreennaaccttiiee  22001100  GGaavvaass  

Net zoals in voorgaande jaren 

organiseert gymnastiekvereniging 

GAVAS ook dit jaar weer 

de kerststerrenactie. De opbrengst komt 

geheel ten goede aan de 

gymnastiekvereniging waarvan de leden 

uit Anderen, Anloo en Gasteren wekelijks 

in Anloo gymles krijgen. Het geld wordt 

besteed aan o.a. nieuwe materialen en 

de jaarlijkse gymuitvoering.  

Om minder afhankelijk te zijn van 

weersinvloeden en om aan de juiste 

vraag te kunnen voldoen hebben, maken 

wij weer gebruik van een 

bestelformulier. Dit formulier wordt in 

week 45 rondgebracht in Anloo, Anderen 

en Gasteren. 

In week 46 (15 t/m 22 november) 

komen wij uw bestelling ophalen.  

U mag uw bestelling uiteraard ook bij 

één van de onderstaande coördinatoren 

afgeven. De kerststerren en/of hyacinten  
worden op zaterdagmorgen 12 december  

tussen 09.30 en 11.00 uur bij u thuis 

bezorgd. Anloo en Gasteren: Jannes 

Bruins tel. 272007 

Anderen: Jantje Regien tel. 243228 of 

geef u bestelling voor 22 november door 

via info@gavas.nl. 

 

 

AAggeennddaa  

1133  nnoovveemmbbeerr      OOuudd  ppaappiieerr  

1155  nnoovveemmbbeerr      RReeaanniimmaattiiee  AAEEDD  

1188  nnoovveemmbbeerr      VVVVGG,,  ddhhrr  ddee  JJoonngg//uuiilleenn  

2233  nnoovveemmbbeerr      PPllaassttiicc  aaffvvaall  

2255  nnoovveemmbbeerr      RReeaanniimmaattiiee  AAEEDD  

1100  ddeecceemmbbeerr      JJaaaarrvveerrgg..  WWiinntteerrvvrreeuuggdd  

2211  ddeecceemmbbeerr    PPllaassttiicc  aaffvvaall  

2233  ddeecceemmbbeerr      VVVVGG  kkeerrssttvviieerriinngg  

  

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 

http://www.nsgk.nl/
mailto:neisoettloeg@ingasteren.nl
http://www.ingasteren.nl/


  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

 


