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WWeebbssiittee  iinn  ddee  lluucchhtt  
DDee  WWeeiiddeevvooggeell  BBeesscchheerrmmiinngg  GGrrooeepp  
GGaasstteerreenn  ggeeeefftt  mmeett  bblliijjddsscchhaapp  kkeennnniiss  vvaann  
hheett  ffeeiitt,,  ddaatt  zziijj  nnuu  ooookk  zzeellff  eeeenn  wweebbssiittee  
hheeeefftt..  OOpp  ddeezzee  wweebbssiittee  zzaall  ddee  bbeezzooeekkeerr  nnoogg  
uuiittvvooeerriiggeerr  ggeeïïnnffoorrmmeeeerrdd  wwoorrddeenn  oovveerr  ddee  
aaccttiivviitteeiitteenn  vvaann  ddee  ggrrooeepp  iinn  hheett  
wweeiiddeevvooggeellggeebbiieedd  GGaasstteerreenn  ee..oo..  OOookk  ffoottoo’’ss,,  
wwaaaarrnneemmiinnggeenn,,  hheett  jjaaaarrvveerrssllaagg  eenn  aannddeerree  
wweetteennsswwaaaarrddiigghheeddeenn  zziijjnn  oopp  ddee  wweebbssiittee  ttee  
vviinnddeenn..  KKiijjkk  oopp  
wwwwww..wweeiiddeevvooggeellggaasstteerreenn..112233wweebbssiittee..nnll  
 
Oud papier 
Op zaterdag 9 maart wordt er weer oud 
papier opgehaald. 
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 
de sportvereniging. 
De helpers op 9 maart zijn M.Bonder en 
Fam. Boelens. 
Het oud papier graag voor 9 uur bij de weg 
zetten. 
Namens het bestuur alvast hartelijk dank. 
 
Paasvuur 
Het Paasvuur wordt ontstoken op 
Paasmaandag 1 april om 20.15 uur door de 
basisschoolkinderen van groep 8 met 
zelfgemaakte fakkels. De fakkels worden 
onder leiding van het bestuur van 
Dorpsbelangen met hulp van Harm 
Reinders en Janny van Rhee aangestoken  
en zullen na het aansteken in het vuur 
worden geworpen. In verband met de 
brandveiligheid wordt verzocht geen licht 
ontvlambare kleding te dragen. Andere 
vuurtjes stoken in de omgeving van het 
Paasvuur zijn niet toegestaan. Wij 
verzoeken de ouders van kinderen hier 
mede op toe te zien. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanleveren snoeihout 
Het aanleveren van snoeihout voor het 
Paasvuur is mogelijk op: zaterdag 23 maart 
van 9.00 tot 17.00 uur, (Goede) vrijdag 29 
maart van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
Zaterdag 30 maart van 9.00 tot 17.00 uur. 
Autobanden, geverfd hout, boomstronken 
en andere materialen, die het milieu 
belasten, worden niet geaccepteerd. Hierop 
zal worden toegezien. 
Bestuur Dorpsbelangen 
 
Rommelmarkt 
De al eerder aangekondigde rommelmarkt 
van Sportvereniging de Rietvogels vindt 
plaats op zondag 14 april. 
Bewaart u alvast spullen voor ons? Wij zijn 
vooral geïnteresseerd in klein, bruikbaar 
materiaal dat er nog goed uitziet, zoals 
kleding, boeken, speelgoed, huis-, tuin-,  
en keukenspullen, etc.  
Begin april april komen we bij u langs om 
een en ander op te halen. Binnenkort hoort 
u meer van ons: hou de brievenbus in de 
gaten. Bestuur de Rietvogels. 
 
998 ... 999 ... 1000 ! 
De website InGasteren heeft een mooie 
mijlpaal bereikt.  
Sinds de herstart van onze dorpswebsite in 
januari 2007 heeft de redactie1000 
artikelen mogen publiceren.  En dat hebben 
we met veel plezier gedaan. 
De meeste berichten hadden te maken met 
het verenigingsleven in Gasteren.  
Daarom onze hartelijke dank aan alle 
dorpsbewoners die hieraan hebben 
meegewerkt door het aanleveren van 
nieuws of het maken en opsturen van 
foto’s. Wij willen graag een actuele 
nieuwssite zijn en blijven voor ons dorp. 
Daarom vragen wij u ons hierbij te blijven 
helpen.  
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Heeft u een bericht dat interessant is voor 
dorpsgenoten,  heeft  u  leuke  foto’s  of  een  
filmpje van een evenement?  
Stuur het naar deredactie@ingasteren.nl ; 
grote kans dat het nog dezelfde dag 
geplaatst wordt. De redactie: Tineke, Peter, Jan, 
John en Ben. 
 
Collecte Amnesty International 2013 
heeft  in  Gasteren  €  272,55  opgebracht.  
Namens Amnesty International hartelijk 
dank voor uw gift. Veel acties van Amnesty 
zijn succesvol. 
Een gewetensgevangene wordt vrijgelaten, 
een  ‘verdwenen’  persoon  komt  terecht,  een  
zieke gevangene krijgt medische 
verzorging, een geïsoleerde gevangene 
krijgt bezoek van familie of een advocaat, 
of een doodvonnis wordt omgezet of 
uitgesteld. Jaarlijks komt  
Amnesty International honderden keren 
bliksemsnel in actie omdat iemands leven in 
acuut gevaar is, bijvoorbeeld omdat 
marteling  of  ‘verdwijning’  dreigt. 
Collectanten Gasteren 
 
Peuters gezocht voor Ukkie 
Samen spelen is leuk! Peuters gezocht voor 
Ukkie. De peuters van Peuterspeelzaal 
“Ukkie”  komen  uit  Anderen,  Gasteren,  
Anloo, Schipborg en de omliggende dorpen. 
 
Er is 1 peutergroep op de maandag- en 
donderdagochtend van 8.45 tot 11.45 uur 
onder begeleiding van één gediplomeerde 
leidster en één hulpleidster. 
Vanaf twee jaar tot en met de dag dat uw 
peuter vier jaar wordt, is uw peuter van 
harte welkom op onze groep. 
We proberen een zo gevarieerd mogelijk 
aanbod aan speelopties aan te bieden, zoals 
puzzelen, tekenen, verven, kleien, lezen, 
etc. Leren ontdekken staat voorop en we 
proberen de peuters zo veel mogelijk in hun 
ontwikkeling te stimuleren. De peuters 
leren zo spelenderwijs speelgoed delen, 
samen spelen en ruzies oplossen. 
Trefwoorden zijn dan ook: spelen, 
ontmoeten en ontwikkelen. 
Ongeveer halverwege de ochtend eten de 
peuters gezamenlijk hun meegebrachte 
fruit op. Als we zo gezellig bij elkaar zitten 
wordt er gezongen, gepraat of voorgelezen. 
Peuterspeelzaal Ukkie valt onder Stichting 
Welzijn Aa en Hunze in Gieten. Op de 
website www.welzijnaaenhunze.nl treft u 
recente informatie aan. 
Namens de oudercommissie psz Ukkie. 

Collecte Reumafonds 
Het Reumafonds strijdt al meer dan 85 jaar 
voor een beter leven met reuma vandaag 
en een leven zonder reuma morgen. Het 
financiert onafhankelijk wetenschappelijk 
onderzoek, geeft voorlichting en komt op 
voor mensen met reuma. Het reumafonds 
krijgt geen geld van de overheid en is dus 
afhankelijk van de inkomsten uit de 
collecte. De reumafondscollecte is van 
11 t/m 16 maart 
 
Dorpsagenda 
09 maart    Oud papier 
19 maart    Plastic afval 
21 maart    VVG paasstukjes maken 
23 maart    Aanleveren snoeihout 
29 maart    Aanleveren snoeihout 
30 maart    Aanleveren snoeihout 
 
01 april      Paasvuur 
14 april      Rommelmarkt 
18 april      VVG Jans Polling 
 
11 mei       Oud papier   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
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 website  
www.ingasteren.nl 
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