
    December 2012    December 2012

Het jaar 2012 loopt ten einde.Het jaar 2012 loopt ten einde.

Gelukkig is het einde der tijden tot nader Gelukkig is het einde der tijden tot nader 

tijdstip uitgesteld en kunnen we met een tijdstip uitgesteld en kunnen we met een 

gerust gemoed de feestdagen gerust gemoed de feestdagen 

voorbereiden. Bij deze alvast een gezellige voorbereiden. Bij deze alvast een gezellige 

kerst en fijne jaarwisseling gewenst.kerst en fijne jaarwisseling gewenst.  

  

StatutenStatuten

Hulp gezocht herziening statutenHulp gezocht herziening statuten

    Het bestuur van Dorpshuis Gasteren zoekt     Het bestuur van Dorpshuis Gasteren zoekt 

inwoners uit het dorp of andere inwoners uit het dorp of andere 

belangstellenden, die het bestuur willen belangstellenden, die het bestuur willen 

helpen de statuten en het huishoudelijk helpen de statuten en het huishoudelijk 

reglement van Stichting Dorpshuis Gasterenreglement van Stichting Dorpshuis Gasteren  

te herzien. De items waarover nagedacht te herzien. De items waarover nagedacht 

moet worden zijn o.a. taak en functie van moet worden zijn o.a. taak en functie van 

de gebruikersraad en toezicht op het de gebruikersraad en toezicht op het 

bestuur. Enige kennis van juridische zaken bestuur. Enige kennis van juridische zaken 

is wenselijk, maar niet noodzakelijk. is wenselijk, maar niet noodzakelijk. 

    Belangstellenden kunnen contact opnemen     Belangstellenden kunnen contact opnemen 

met de voorzitter van het bestuur van met de voorzitter van het bestuur van 

Stichting Dorpshuis Gasteren, Harrie Stichting Dorpshuis Gasteren, Harrie 

Veldman, tel. 0592-254566Veldman, tel. 0592-254566

    Basketbalveldje uitgebreid    Basketbalveldje uitgebreid

    Het heeft even geduurd, maar het is nu     Het heeft even geduurd, maar het is nu 

zover: het basketveldje op het sportveld is zover: het basketveldje op het sportveld is 

groter gemaakt. Het veld was voor de groter gemaakt. Het veld was voor de 

jeugdige sporters te klein om een goede jeugdige sporters te klein om een goede 

aanloop te kunnen nemen naar de basket. aanloop te kunnen nemen naar de basket. 

Hopenlijk is het nu wel geschikt en wordt erHopenlijk is het nu wel geschikt en wordt er  

vaak op gespeeld. Binnenkort kan het in vaak op gespeeld. Binnenkort kan het in 

gebruik worden genomen.     gebruik worden genomen.     

    Na toestemming van de Boermarke heeft     Na toestemming van de Boermarke heeft 

een aantal vrijwilligers, onder leiding van een aantal vrijwilligers, onder leiding van 

Roelof Bonder, de betegeling van het veldjeRoelof Bonder, de betegeling van het veldje  

met 4 meter uitgebreid. De tegels zijn met 4 meter uitgebreid. De tegels zijn 

beschikbaar gesteld door de familie Buist, beschikbaar gesteld door de familie Buist, 

voor het uitgraven en het weer opvullen voor het uitgraven en het weer opvullen 

met zand hebben Harm Reinders en Harm met zand hebben Harm Reinders en Harm 

van Rhee gezorgd. van Rhee gezorgd. 

    Boermarke, fam. Buist, Harm, Harm,     Boermarke, fam. Buist, Harm, Harm, 

Roelof, Roelof, Arnold, Henk, Yoni en Roelof, Roelof, Arnold, Henk, Yoni en 

Tieme: allemaal hartelijk dank voor jullie Tieme: allemaal hartelijk dank voor jullie 

hulp!hulp!

Bestuur de RietvogelsBestuur de Rietvogels..

Herhalingslessen reanimatieHerhalingslessen reanimatie

Ook deze winter worden er weer Ook deze winter worden er weer 

reanimatie/AED trainingsavonden reanimatie/AED trainingsavonden 

georganiseerd in het dorpshuis.georganiseerd in het dorpshuis.  

Aan de inhoud van deze avonden worden Aan de inhoud van deze avonden worden 

deze keer een aantal EHBO onderwerpen deze keer een aantal EHBO onderwerpen 

toegevoegd. Zoals onder andere toegevoegd. Zoals onder andere 

'brandwonden', 'kneuzingen en botbreuken''brandwonden', 'kneuzingen en botbreuken'  

en 'een beroerte'. De trainingsavonden zijn en 'een beroerte'. De trainingsavonden zijn 

zowel voor mensen die bekend zijn met hetzowel voor mensen die bekend zijn met het  

reanimeren, als voor hen die hier nog niet reanimeren, als voor hen die hier nog niet 

mee bekend zijn.mee bekend zijn.

Deze avonden worden verzorgd door Deze avonden worden verzorgd door 

ervaren trainers van BHV Noord Nederland.ervaren trainers van BHV Noord Nederland.

De kosten:De kosten:   20 euro per persoon. 20 euro per persoon.

Data:Data:                   woensdagavond 9 januari 2013 woensdagavond 9 januari 2013

                                   of donderdag 17 januari 2013 of donderdag 17 januari 2013

Tijd:Tijd:                     19.30 uur - 22.00 uur 19.30 uur - 22.00 uur

U kunt zich opgeven voor 1 van deze U kunt zich opgeven voor 1 van deze 

avonden bijavonden bij  annet.adema@home.nlannet.adema@home.nl

Voor informatie kunt u ook bellen met Voor informatie kunt u ook bellen met 

Annet Adema tel.nr 06-46564500Annet Adema tel.nr 06-46564500

Harm van Rhee biljartkampioen 2012Harm van Rhee biljartkampioen 2012

Op zaterdag 24 november werd in de Op zaterdag 24 november werd in de 

Gasterije voor de tweede keer het open Gasterije voor de tweede keer het open 

biljartkampioenschap van Gasteren biljartkampioenschap van Gasteren 

gehouden. Winnaar Harm van Rhee mocht gehouden. Winnaar Harm van Rhee mocht 

na afloop van een zeer geslaagd toernooi na afloop van een zeer geslaagd toernooi 

de wisselbeker in ontvangst nemen.de wisselbeker in ontvangst nemen.

De 14 deelnemers speelden op basis van De 14 deelnemers speelden op basis van 

een zelf opgegeven moyenne elk 2 partijen een zelf opgegeven moyenne elk 2 partijen 

van 20 beurten in de voorronden, waarna van 20 beurten in de voorronden, waarna 

de beste vier over gingen naar de halve de beste vier over gingen naar de halve 

finales. In deze ronde werden de finalisten finales. In deze ronde werden de finalisten 
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van vorig jaar (Anna Grietje Harms en Ger van vorig jaar (Anna Grietje Harms en Ger 

Dijkstra) verslagen door de twee Dijkstra) verslagen door de twee 

'nieuwkomers' Lute Pieters en Harm van 'nieuwkomers' Lute Pieters en Harm van 

Rhee.  In de finale was Harm met een Rhee.  In de finale was Harm met een 

aantal mooie series  te sterk voor Lute.aantal mooie series  te sterk voor Lute.

IJsvereniging Wintervreugd GasterenIJsvereniging Wintervreugd Gasteren

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Hierbij wordt u uitgenodigd voor de 

algemene ledenvergadering van de algemene ledenvergadering van de 

ijsvereniging Wintervreugd opijsvereniging Wintervreugd op

vrijdag 14 december 2012 om 20.00 uur in vrijdag 14 december 2012 om 20.00 uur in 

de Gasterije.de Gasterije.

AgendaAgenda

1. Opening.1. Opening.

2.Notulen vergadering december 2011.2.Notulen vergadering december 2011.

3.Jaarverslag 2011/2012.3.Jaarverslag 2011/2012.

4.Financieel verslag penningmeester.4.Financieel verslag penningmeester.

5.Verslag kascommissie: dhr. L. Pieters en 5.Verslag kascommissie: dhr. L. Pieters en 

dhr. F. Moerker.dhr. F. Moerker.

6.Verkiezing kascommissielid, aftredend: 6.Verkiezing kascommissielid, aftredend: 

dhr. L. Pieters.dhr. L. Pieters.

7.Bestuursverkiezing. Aftredend volgens 7.Bestuursverkiezing. Aftredend volgens 

het rooster en herkiesbaar de heren:het rooster en herkiesbaar de heren:  R. R. 

Bonder,Bonder,  H. Hollander,H. Hollander,  H. StoffersH. Stoffers  en G. en G. 

WeggemansWeggemans

8.Tegenkandidaten kunnen zich een 8.Tegenkandidaten kunnen zich een 

kwartier voor aanvang van de vergadering kwartier voor aanvang van de vergadering 

aanmelden bij de voorzitter de heer J. aanmelden bij de voorzitter de heer J. 

Oomen.Oomen.

9.Vaststellen contributie 2012/ 2013.9.Vaststellen contributie 2012/ 2013.

10.Mededelingen.10.Mededelingen.

11.Rondvraag.11.Rondvraag.

12.Sluiting12.Sluiting

Tevens delen wij u mede dat wij een dezer Tevens delen wij u mede dat wij een dezer 

dagen de ledenkaart weer bij u brengen.dagen de ledenkaart weer bij u brengen.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Bestuur WintervreugdBestuur Wintervreugd..

  
Opbrengst NSGK collecte

In de week van 12 t/m 17 
november is er in Gasteren 

weer gecollecteerd voor de 
Nederlandse Stichting voor 

het Gehandicapte Kind. De NSGK steunt 
jaarlijks honderden projecten voor kinderen 

en jongeren met een handicap. 
De collecte heeft het mooie bedrag van 353 

euro opgebracht! Namens de NSGK 
hartelijk dank aan alle gulle gevers en 

collectanten voor jullie bijdrage.
Marian Mulder

Oproep aan de Jeugd van Gasteren (15 Oproep aan de Jeugd van Gasteren (15 

t/m 19 jaar.) t/m 19 jaar.) 

Op het laatste gebruikersoverleg in ons Op het laatste gebruikersoverleg in ons 

Dorpshuis kwam het idee naar voren om deDorpshuis kwam het idee naar voren om de  

jeugd van Gasteren, jullie dus, te vragen jeugd van Gasteren, jullie dus, te vragen 

om eens een activiteit te organiseren voor om eens een activiteit te organiseren voor 

de bewoners van Gasteren. In de discussie de bewoners van Gasteren. In de discussie 

die daarop volgde, kwam al snel naar die daarop volgde, kwam al snel naar 

voren, niet aan beginnen, wordt toch niets voren, niet aan beginnen, wordt toch niets 

enz. Maar er waren er ook, die zeiden de enz. Maar er waren er ook, die zeiden de 

jeugd neemt deze uitnodiging graag aan! jeugd neemt deze uitnodiging graag aan! 

Laten we eens kijken wie er gelijk krijgt. Laten we eens kijken wie er gelijk krijgt. 

We stellen ons voor dat we een avond in We stellen ons voor dat we een avond in 

ons dorpshuis beleggen met diegene, die ons dorpshuis beleggen met diegene, die 

zeggen: dit gaan we doen.zeggen: dit gaan we doen.

Stuur een mailtje naar Stuur een mailtje naar hveldman-hveldman-

harrie@wxs.nlharrie@wxs.nl, met je naam, welke avond , met je naam, welke avond 

van de week je goed zou kunnen en met van de week je goed zou kunnen en met 

hoeveel personen je komt. Ik zal dan hoeveel personen je komt. Ik zal dan 

iedereen uitnodigen en het overleg in goedeiedereen uitnodigen en het overleg in goede  

banen trachten te begeleiden.banen trachten te begeleiden.

Jullie gaan dan gezamenlijk bekijken of dit Jullie gaan dan gezamenlijk bekijken of dit 

iets kan worden, uiteraard is dit nog geheeliets kan worden, uiteraard is dit nog geheel  

vrijblijvend, of je meedoet besluit jezelf aanvrijblijvend, of je meedoet besluit jezelf aan  

het eind van de avond.het eind van de avond.
Stichting Dorpshuis Gasteren.Stichting Dorpshuis Gasteren.

DorpsagendaDorpsagenda

20 december 20 december Vrouwen van Gasteren: KerstVrouwen van Gasteren: Kerst  

28 december 28 december Vrij schaatsen Bonte WeverVrij schaatsen Bonte Wever   

20132013

27 januari27 januari Wandeling en winterbuffetWandeling en winterbuffet   

02 februari     Toneeluitvoering Amicitia02 februari     Toneeluitvoering Amicitia

16 februari16 februari Vrij schaatsen Bonte WeverVrij schaatsen Bonte Wever   

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 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 
laatst de kopij ook op de homepage www.ingasteren.nl
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