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De laatste Neis van 2011. Voor ons ligt een 

maand van feestdagen en misschien wel 

winterkou. Iedereen een fijne, gezellige 

decembermaand gewenst. 

 

Nieuws van het Dorphuis 

Het kado dat het Dorpshuis heeft 

ontvangen van Dorpsbelangen bij de 

 opening van het verbouwde dorpshuis, de 

buitenasbak, is door onze beheerder,  Jan 

Tingen, officieel in gebruik genomen.(zie 

foto). Het bestuur wil nogmaals de 

vereniging dorpsbelangen hartelijk 

bedanken voor dit fraaie kado. Voor de 

inhoud van de  enveloppe die wij mochten 

ontvangen van installatiebureau Dijkema en 

Vrieling en schildersbedrijf Martin 

Menninga, zal het bestuur nog een 

passende bestemming zoeken, wij denken 

met name aan iets voor de wand. 

 

Het bestuur wil een ieder er nogmaals op 

wijzen dat in ons Dorpshuis een algeheel 

rookverbod geldt. Voor de duidelijkheid: dit 

geldt voor iedereen op welk tijdstip dan, 

ook bij bijvoorbeeld bij de nazit aan de 

stamtafel. Voorkom dat we overal bordjes 

moeten ophangen en voor politieagent 

spelen ligt het bestuur ook niet zo! 

 

Op dit moment wordt er driftig gewerkt aan 

het opknappen van de kleedkamers, 

douches en wc's. Er komen bij de 

kleedkamers nieuwe toiletten, een zgn. 

hangend toilet. Voor veel mannen is het 

soms moeilijk om precies in de pot te 

plassen, en met dit type toilet is 

schoonmaken een verademing. 

Ook komt er per ruimte een wasbak, deze 

was tot nog toe niet aanwezig, maar het is 

wel zo plezierig dat je na toiletbezoek, je 

handen kunt wassen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De deuren van de toiletten worden 

vervangen (kleur blauw).  Er komen per 

doucheruimte 3 nieuwe douches, voorzien 

van een drukknop systeem en een apparaat 

die de legionella bacterie moet voorkomen.  

In de douche ruimte komt nieuwe 

verlichting. De betegeling wordt waar nodig 

hersteld en opgeknapt en uiteraard zal als 

het bouwkundige- en installatiewerk klaar 

is, het geheel opnieuw worden geschilderd, 

waarbij de stenen muren niet worden 

vergeten. Nieuwsgierig, kom eens langs, 

het wordt prachtig.  
Het Bestuur van het Dorpshuis. 

 

Uitnod iging. 

Afscheid Bram Hadderingh 

Op 1 januari 2012 neemt Bram Hadderingh 

na een dienstverband van ruim 40 jaar 

afscheid van het onderwijs. 

U bent van harte welkom om hem de hand 

te drukken tijdens de informele receptie op 

21 december 2011 tussen 15.00 en 17.00 

uur in de basisschool te Anloo.  

team, OR en MR van OBS Anloo. 

Bezorging Kerststerren en hyacinten  

Geweldig hoeveel bestellingen voor 

kerssterren en hyacinten wij dit jaar 

mochten noteren! Hartelijk dank aan 

iedereen die gymvereniging GAVAS in Anloo 

op deze wijze steunt. 

Zaterdag 10 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 kerssterren 

kunnen wij niet buiten laten staan, deze 

platen zijn temperatuurgevoelig. 

Bent u dan niet thuis, bel dan even Jannes 

Bruins tel 272007 om een bezorgtijd  
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of aflevering op een ander adres, bijv. bij 

uw buren, af te spreken. Het bestuur van 

GAVAS wenst een ieder prettige Kerstdagen 

en een sportief 2012. 

 
Geslaagd biljarttoernooi 

Het biljarttoernooi in de Gasterije dat 

gehouden werd op zaterdag 26 november 

was zeer geslaagd: klein maar fijn. Twaalf 

deelnemers streden om het 

'Kampioenschap van Gasteren'. Elke partij 

ging over 20 beurten en om alle 

deelnemers gelijke kansen te geven werd 

gespeeld met een handicap op basis van 

opgegeven 'moyenne'. 

Nadat ieder twee partijen had gespeeld 

gingen vier deelnemers door naar de 

finaleronde: Jacob van Rein, Roelof Bonder 

sr., Anna Grietje Harms en Ger Dijkstra. De 

laatste twee bereikten uiteindelijk de finale, 

waarin Anna Grietje te sterk bleek voor 

Ger. Zij won het eerste biljarttoernooi van 

Gasteren en mocht de wisselbeker in 

ontvangst nemen van de organisatoren. 

Alle deelnemers waren zeer enthousiast en 

doen volgend jaar zeker weer mee; als 

extraatje kreeg iedereen een rollade mee 

naar huis. 

 
 

 

Toneelvereniging ‘Amicitia’ 

Op 17 maart 2012 hebben wij onze 

jaarlijkse toneeluitvoering in 

Pannenkoekenboerderij Brinkzicht. Deze 

avond zullen wij de klucht Spieker Willem, 

wat heij toch oetvreten? gaan spelen. 

Noteer alvast in de nieuwe agenda: 17 

maart 2012 toneeluitvoering Amicitia!!! 

In januari zullen de leden van Amicitia bij u 

aan de deur komen met de donateurskaart 

voor het seizoen 2011-2012. 

 

 

Opbrengst NSGK collecte 

In de week van 14 t/m 19 november is er 

in Gasteren weer gecollecteerd voor de 

Nederlandse Stichting voor het 

Gehandicapte Kind. Deze collecte heeft het 

mooie bedrag van 345 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 
 

Wintervreugd 

Op  9 december om 20.00 in de Gasterije, 

ledenvergadering  ijsvereniging  

Wintervreugd. 
 

Hartelijk bedankt voor de vele 

kaarten,telefoontjes,bezoeken,e-mails, 

bloemen en fruitmanden, die ik voor, 

tijdens en na mijn ziekenhuisopname van 

jullie kreeg, ook namens Jannie. 

Flip Moerker 

 

Huiskamergesprek in Markezaal 

Maandag 28 november 2011 vond er, zoals 

eerder aangekondigd, een huiskamer-

bijeenkomst plaats in de Markezaal van het 

Dorpshuis. De avond werd georganiseerd 

door het voormalige Vijfsterrenteam. 

Samen met twaalf inwoners van Gasteren, 

jong en oud, kersvers in Gasteren of al lang 

hier geworteld, actief betrokken in 

verenigingen of juist genietend van de rust, 

werden alle sterren nog eens langs de 

meetlat gelegd. Opvallend deze keer, was 

dat vooral ster 1 (ontmoetingsmogelijk-

heden) en  de extra ster (een prachtige 

dorp in de natuurlijke omgeving van de 

Drentsche Aa), veelvuldig besproken werd. 

De uitkomsten van de huiskamerbijeen-

komst zullen over enige tijd te lezen zijn op 

de website.  

Dorpsagenda 

09 december  Jaarvergadering Wintervreugd 
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27 december  Gratis schaatsen Bonte Wever  

18 februari     Gratis schaatsen Bonte Wever 

17 maart        Toneeluitvoering Amicitia 
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donderdag van elke maand (uitgezonderd de 
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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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