
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOkkttoobbeerr  22001155  

  

‘‘VVooggeellvvlluucchhtt’’  bbiijjnnaa  tteenn  eeiinnddee  

Zaterdag 19 september 

ging de openlucht 

theatervoorstelling 

Vogelvlucht van de 

Peergroup in première. 
Het stuk, met naast 

professionele acteurs 

ook spelers en 

figuranten uit Gasteren, speelt zich af op 
het prachtig uitgelichte sportveld met 

spannende bosrand achter de Gasterije. In 

de tragikomische en beeldende voorstelling 

staat het aloude generatieconflict, het 
uitvliegen uit het ouderlijk nest, centraal. 

Samen met de figuranten hebben zo’n 80 

vrijwilligers uit het dorp meegeholpen om 

deze onderneming tot een groot succes te 

maken. 
De voorstelling speelt nog tot en met 

zaterdag 3 oktober. U kunt nog kaarten 

kopen, online op www.peergroup.nl, en ook 

bij de verkooppunten Primera Klingenberg 
in Gieten en Jobing Antiek en Tuin (alleen 

contant) in Gasteren. 

Zonnepanelen op de Gasterije 

Afgelopen maandag en dinsdag op 14 en 15 
september zijn de zonnepanelen op het dak 

van de Gasterije geplaatst. Een speciale 

hulpconstructie was nodig om de belasting 

gelijkmatig te verdelen. De hulpconstructie 
was enkele weken eerder al geplaatst. Er 

zijn in totaal 35 panelen geplaatst in 12 

rijen. Op donderdag 17 september is de 

omvormer geïnstalleerd en aangesloten. 

De omvormer is in de hal geplaatst, zodat 
iedere bezoeker van de Gasterije kan zien 

wat er qua energieopwekking gebeurt.  

Steun met uw stem de renovatie van 

De Gasterije 
Rabobank Assen en Noord-Drenthe draagt 

het verenigingsleven een warm hart toe en 

voert dit jaar de Rabobank Clubkas 

 

 

 

 

 

 

Campagne in. Stichting Dorpshuis Gasteren 

heeft zich voor deze campagne 
ingeschreven en probeert op die manier 

extra geld te ontvangen voor de renovatie 

van de voorkant van de Gasterije. 

Elke stem is geld waard!  
De waarde van een stem wordt bepaald 

door het totaal beschikbare bedrag van 

€ 65.000 te delen door het aantal 

uitgebrachte stemmen. Wij, Stichting 

Dorpshuis Gasteren ontvangen het aantal 
op ons uitgebrachte stemmen maal het 

bedrag dat een stem waard is. 

Hoe werkt het stemmen en wanneer is 

de stemperiode?  
Alleen klanten van de Rabobank die voor 1 

augustus 2015 lid zijn, ontvangen bij 

aanvang van de stemperiode een stemkaart 

met daarin een unieke persoonlijke code 
waarmee zij kunnen stemmen. Via een 

stemtool kunnen leden tijdens de 

stemperiode hun stem(men) uitbrengen op 

de vereniging/stichting van hun voorkeur. 
De stemperiode loopt van 1 tot en met 13 

oktober 2015. Als u niet zo goed met 

internet overweg kunt dan kunnen wij u 

natuurlijk helpen om uw stem uit te 

brengen. Laat dat aan ons weten; Arno 
Klee: 238028, Berry Tiems: 231258 of Jan 

Post: 859742. 

Noot van de Redactie: heeft u buiten 

Gasteren wonende vrienden/familie die lid 
van de Rabobank zijn ... vraag hen dan om 

hun stem op De Gasterije uit te brengen. 

 

Eetclub Gezellig 
We gaan op 21 oktober beginnen met 

”Eetclub Gezellig”. Het is de bedoeling om 

samen een eenvoudige maaltijd met een 

lekker toetje te maken en dat gezellig met 

z’n allen op te eten.  
We gaan dat doen op iedere 3e woensdag 

van de maand en we beginnen om 11 uur ’s 

ochtends. De Gasterije is open vanaf 10.30 

uur. De deelnemers bepalen samen het 
menu voor een volgende keer. Het is 

bedoeld voor senioren, alleenstaanden of 

echtparen die de gezelligheid zoeken van 
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samen iets te bereiden, te koken en te 

eten. De prijs voor deelname is geschat op 

€ 7.50. Drankjes moet iedereen apart 

bestellen bij Jan of Trijnie.  
U kunt zich aanmelden bij Trijnie Tingen 

(tel: 231342) of Karin van der Touw (tel: 

0615683957). 

Is vervoer een probleem? Dan wordt halen 
en thuisbrengen geregeld. 
Trijnie en Karin 

 

DDoorrppssbbeellaannggeenn  llaaaatt  wweeeerr  bbllaaddbbaakkkkeenn  

ppllaaaattsseenn  

DDee  zzoommeerr  iiss  vvoooorrbbiijj,,  ddee  eeeerrssttee  bbllaaddeerreenn  

ddwwaarrrreelleenn  aall  ddoooorr  ddee  lluucchhtt..  ZZooaallss  iieeddeerr  jjaaaarr  

hheeeefftt    DDoorrppssbbeellaannggeenn  vviieerr  bbllaaddbbaakkkkeenn  

ggeeppllaaaattsstt  wwaaaarr  mmeennsseenn  hhuunn  bbllaadd  iinn  kkuunnnneenn  

ddeeppoonneerreenn..  DDee  ggeemmeeeennttee  zzaall  ddeezzee  

rreeggeellmmaattiigg  lleeggeenn..  ZZiijj  hhaanntteeeerrtt  ddaaaarrbbiijj  ggeeeenn    

vvaasstt  sscchheemmaa..  HHeett  lleeggeenn  ggeebbeeuurrtt  nnaaaarr  

bbeehhooeeffttee  eenn  wwaannnneeeerr  ddaaaarr  ttiijjdd  vvoooorr  iiss..  

DDeezzee  wweeeekk  zzaall  HHaarrmm  RReeiinnddeerrss  bbaakkkkeenn  oopp  ddee  

vvoollggeennddee  llookkaattiieess  ppllaaaattsseenn::  

--    HHooeekk  vvaann  BBrriinnkk--OOuuddeemmoolleennsseewweegg  

--    HHooeekk  vvaann  BBrriinnkk--GGaaggeellss  

--    HHooeekk  vvaann  OOoosstteeiinndd--BBoossaakkkkeerrss  

--    GGaaggeellss  

EErr  zziijjnn  ooookk  eennkkeellee  ppaarrttiiccuulliieerreenn  ddiiee  

bbllaaddbbaakkkkeenn  ppllaaaattsseenn,,  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  bbiijj  HHooeekk  

2255..  OOookk  ddeezzee  bbaakkkkeenn  wweerrddeenn  ddee  aaffggeellooppeenn  

jjaarreenn  aallttiijjdd  ddoooorr  ddee  ggeemmeeeennttee  ggeelleeeeggdd..  WWee  

ggaaaann  eerrvvaann  uuiitt  ddaatt  ddiitt  ooookk  ddiitt  jjaaaarr  wweeeerr  hheett  

ggeevvaall  zzaall  zziijjnn..  DDee  bbllaaddbbaakkkkeenn  wwoorrddeenn  oomm  

oovveerrllaasstt  ttee  vvoooorrkkoommeenn  wweeeerr  vveerrwwiijjddeerrdd  vvllaakk  

vvòòòòrr  ooff  oopp  oouuddeejjaaaarrssddaagg..  

UU  wwoorrddtt  mmeett  kklleemm  vveerrzzoocchhtt  aalllleeeenn  bbllaadd  iinn  

ddee  bbaakkkkeenn  ttee  ddeeppoonneerreenn  eenn  ggeeeenn  aannddeerr  

((ttuuiinn))aaffvvaall..  

  

Biljarttoernooi Gasteren 2015 

Op zaterdag 28 november a.s. wordt het 
5e libre-biljarttoernooi voor dames en heren 

gehouden om het Open kampioenschap 

van Gasteren. 

Ook dit jaar worden de voorrondes            
’s morgens gehouden, te beginnen om 9.00 

uur. We spelen weer op 3 biljarts: in de 

Gasterije, bij fam. Pieters en ……. bij de 

fam. Van der Molen. Nu het biljart van de 

fam. Van Rein niet meer beschikbaar is zijn 
we zeer verheugd op dit mooie biljart aan 

de Brink te mogen spelen. Onze hartelijke 

dank! 

De finalepartijen worden ’s middags in de 
Gasterije gespeeld. 

Net als vorig jaar starten we op vrijdag-

avond 27 november, 19.30 uur met:  

 Demonstratie van de heer en mevrouw 

Davids van de gelijknamige biljartschool 

uit Assen.  

 Loting voor de poule-indeling van het 
toernooi. 

Het eerste deel van deze avond wordt zeer 

de moeite waard: eerst zal Freddy Davids 

uitleg geven over een paar grondbeginselen 
van het biljarten; daarna spelen de heer en 

mevrouw Davids een demonstratiepartij 

tegen elkaar en tenslotte zal Freddy Davids 

een demonstratie verzorgen van bijzondere 
stoten. Echt topniveau! Zorg dat je er bij 

bent. 

Iedereen die in Gasteren woont, zowel 

dames als heren, kan meedoen aan het 

toernooi. Ook leden van de Rietvogels die 
buiten Gasteren wonen zijn natuurlijk van 

harte welkom. 

Iedere deelnemer speelt 2 partijen van 20 

beurten aan de hand van een vooraf opge-
geven moyenne. De 4 best presterende 

spelers gaan naar de finaleronde. 

Er is geen inschrijfgeld en de winnaar krijgt 

de wisselbeker, maar er zijn ook prijzen 
voor de deelnemers aan de finaleronde, 

beschikbaar gesteld door sponsoren. 

Vind je biljarten leuk: doe dan mee! 

Opgave tot uiterlijk maandag 23 
november op de inschrijvingslijsten bij de 

plaatselijke biljarts of via email, met 

vermelding van zijn of haar moyenne bij:  

Lute Pieters (lpgpieters@gmail.com) of  

Ger Dijkstra (gldijkstra@worldonline.nl).  
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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 zomer-

vakantie). Kopij inleveren in de laatste week van de 
maand bij voorkeur per e-mail : 

neisoettloeg@ingasteren.nl (let op de dubbele ‘t’). 
De Redactie van Neis oet t' Loeg plaatst de kopij ook 

op de website www.ingasteren.nl . 

Eventueel kunt u kopij ook aanleveren bij  Stenny 
Nicolai, Oosteinde 18.  
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