
   Januari 2013   Januari 2013

NieuwjaarNieuwjaar

De wereld verging niet, dus voor ons ligt De wereld verging niet, dus voor ons ligt 

weer een geheel nieuw jaar.weer een geheel nieuw jaar.

Met misschien nog winterweer, of een vroegMet misschien nog winterweer, of een vroeg  

voorjaar en een geweldige zomer.. voorjaar en een geweldige zomer.. 

Maar voor iedereen een gezond en gelukkigMaar voor iedereen een gezond en gelukkig  

2013 gewenst. Mogen alle goede 2013 gewenst. Mogen alle goede 

voornemens slagen.voornemens slagen.

  

Bewogen ruimteBewogen ruimte

Gasteren en haar buren - De ruimtelijke Gasteren en haar buren - De ruimtelijke 

ontwikkeling rond een Drents esdorp. Kom ontwikkeling rond een Drents esdorp. Kom 

luisteren naar de boeiende inleiding van luisteren naar de boeiende inleiding van 

Bernhard Hanskamp, planoloog van de Bernhard Hanskamp, planoloog van de 

provincie Drenthe, over de ruimtelijke provincie Drenthe, over de ruimtelijke 

ontwikkeling van Drenthe van 1942 - 1970.ontwikkeling van Drenthe van 1942 - 1970.

Datum: Donderdag 24 januari 2013Datum: Donderdag 24 januari 2013

Plaats: De GasterijePlaats: De Gasterije

Tijd: 20:00 – 22:00 uurTijd: 20:00 – 22:00 uur

Toegang: € 2,50 p.p. (incl. koffie)Toegang: € 2,50 p.p. (incl. koffie)

  

Nieuwe tarieven dorpshuis
Zaalhuurtarieven per 1 januari 2013. Het 

bestuur zal m.i.v. 1 januari 2013 de 
zaalhuurtarieven moeten aanpassen, dit is 

gemeld op het afgelopen gebruikersoverleg. 
Er zijn drie redenen voor deze wijzigingen :

- Minder huurinkomsten door teruglopende 
activiteiten in het dorpshuis zoals o.a. 

bibliotheek, stopzetten korfbal.
- Verhoging van diverse kosten zoals 

Buma/Stemra, assurantiebelasting, BTW 
verhoging, nieuwe energiebelasting.

- Wijziging bijdragen door de gemeente Aa 
en Hunze. De regeling voor groot 

onderhoud gaat van 90% naar 70% 
vergoeding. Dit betekent dat we meer 

moeten reserveren voor bijvoorbeeld een 
dakvernieuwing.

Een overzicht van de nieuwe huren:
Markezaal/Peuterzaal 

€ 3,75 per uur. Hele dag  € 25,00 

(+avond  + € 5,00)
GastenZo  € 4,00                                  

Grote zaal  € 7,25*per uur. 
Hele dag € 50,00 (+ avond  + € 10,00)

Markezaal in combinatie met GastenZo ;  € 
5,50 per uur, € 35,00 voor de hele dag  

(+avond+ € 7,00)
*met een minimum van € 10 per 

reservering
Bovenstaande tarieven zijn voor niet-

commerciële activiteiten, georganiseerd 
voor de inwoners van Gasteren.Alle overige 

(commerciële) tarieven zijn op aanvraag bij 
de beheerder/bestuur Dorpshuis te 

verkrijgen. Deze tarieven zullen afhankelijk 
van de te houden activiteit 50% tot 100% 

hoger liggen dan genoemde tarieven. 
Indien er sprake is van een meerdaagse 

aaneengesloten activiteit kan het bestuur 
een afwijkend tarief vaststellen.

Let op: Het tarief voor de zaalhuur voor 
bestuursvergaderingen is € 0.

Het betreft hier vergaderingen van eigen 
aan het dorp verbonden verenigingen, 

stichtingen en activiteiten- commissies.
Ook een vergadering van een buurt valt 

hieronder, maar de daaruit voortvloeiende 
activiteit in het Dorpshuis niet. Ook een 

vergadering met daaraan gekoppeld een 
activiteit valt niet onder de vrijstelling.

Bij verschil van inzicht beslist in alle 
gevallen het bestuur van het Dorpshuis.

Vertrek voorzitter Dorpshuis

Het was mij een grote eer en een genoegen 
dat ik in de afgelopen vijf jaar een bijdrage 

heb mogen leveren aan het updaten en in 
stand houden van ons dorpshuis. Per april 

2013 zal ik stoppen met mijn 
bestuursactiviteiten voor de Stichting 

Dorpshuis Gasteren. Ik ga mijn energie 
ergens anders op richten. Het was een 

leuke tijd, maar ik ga te vaak naar huis als 
het hoogtepunt van het feest is geweest. 

NEIS OET ‘T LOEGNEIS OET ‘T LOEG
D o r p s n e i s  o e t  G a a s t e r n



Deze keer wil ik dat eens niet doen. Ik stel 

u nu al op de hoogte zodat kandidaten voor 
een bestuursfunctie zich tijdig kunnen 

melden. Graag even een mail naar de 
secretaris Jan Post. Uiteraard blijf ik tot het 

overleg met de Gebruikersraad in april 
2013 even actief voor ons dorpshuis als 

altijd.
Harrie Veldman.

Hondenloslooproute rond Gasteren 
blijft gehandhaafd

In 2010 is in goed overleg tussen 
Vereniging Dorpsbelangen Gasteren en 

Staatsbosbeheer een  ‘hondenloslooproute’ 
afgesproken door de natuurgebieden rond 

het dorp Gasteren. In week 49 zijn door 
ons borden geplaatst met een verkeerde 

tekst (geen honden toegestaan). Wij 
werden hierop opmerkzaam gemaakt via 

Twitter. Op woensdag 12 december hebben 
wij de borden onmiddellijk verwijderd. 

Staatsbosbeheer biedt haar 
verontschuldigingen aan voor deze 

menselijke fout.
Er worden nieuwe borden besteld met de 

goede tekst. In overleg met het bestuur 
van de Dorpsvereniging is besloten deze 

korte toelichting te schrijven.
Kees van Son, Boswachter Staatsbosbeheer Drentsche 

Aa

Nieuws van de RietvogelsNieuws van de Rietvogels
Allereerst wensen wij al onze leden, 

donateurs en alle andere dorpsgenoten een 
sprankelend, gezond, maar vooral sportief 

2013!
Verder hebben wij een paar mededelingen 

over activiteiten in het nieuwe jaar:

- Winterbuffet

Ons jaarlijkse winterbuffet (met 

wandeling), dat we samen met de 
commissie Zomerfeest organiseren, is dit 

jaar op zondag 27 januari. Binnenkort 
ontvangt u de uitnodiging in de bus en 

komen we bij u langs om het 
opgaveformulier weer op te halen. De 

kosten zijn hetzelfde als vorig jaar.
- Rommelmarkt

Afgelopen najaar hebben we geen loterij 

gehouden. In plaats daarvan zijn we van 
plan in het voorjaar een rommelmarkt te 

organiseren. Bewaart u alvast ‘materiaal’ 
voor ons? Wij zijn vooral geïnteresseerd in 

kleine spullen die er nog goed uitzien; 
geen meubels of ander groot materiaal.
Bestuur sportvereniging de Rietvogels.

Oud papierOud papier

Op zaterdag 12 januari 2013 wordt het oud Op zaterdag 12 januari 2013 wordt het oud 

papier weer opgehaald. Uw oud papier papier weer opgehaald. Uw oud papier 

graag om 9.00 uur aan e weg.graag om 9.00 uur aan e weg.

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 bij avonden 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

Er zijn op beide avonden nog een paar Er zijn op beide avonden nog een paar 

plaatsen vrij. Dus wees er snel bij!plaatsen vrij. Dus wees er snel bij!

DorpsagendaDorpsagenda

9 januari       Herhalingsles Reanimatie9 januari       Herhalingsles Reanimatie

12 januari     Oud papier12 januari     Oud papier

17 januari     Herhalingsles Reanimatie17 januari     Herhalingsles Reanimatie

27 januari     Wandeling en winterbuffet27 januari     Wandeling 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 
plaatst de kopij ook op de website  www.ingasteren.nl

mailto:annet.adema@home.nl
http://www.ingasteren.nl/
mailto:neisoettloeg@ingasteren.nl

