
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januari 2008 
  

Dorpsbelangen 
Wenst u veul heil en zegen in het nieuwe 
jaar 2008. 
 
In september van het vorige jaar hebben 
wij de lidmaatschapskaarten aan onze 
leden aangeboden. Wij hebben u toen 
vriendelijk verzocht ons voor de 
toekomst te machtigen de contributie 
automatisch te incasseren. 
Een kleine 80% van de leden heeft 
hieraan meegewerkt, waarvoor onze 
hartelijke dank. 
Wij zullen in de loop van februari aan de 
overige ruim 20% de 
lidmaatschapskaarten tegen betaling 
aanbieden en zullen hen nogmaals 
vragen over te gaan tot automatisch 
incasso. 
Eind februari zal automatisch worden 
geïncasseerd, waarna tegen eind maart 
de lidmaatschapskaarten zullen worden 
verspreid. 
Alvast onze dank voor uw medewerking. 
Bestuur Ver. Dorpsbelangen 
  

BestelbiebBestelbieb  
De bestelbieb is verhuisd naar de hal van 
‘de Gasterije’. 
Dit is fijn, want zo kan de grote zaal 
optimaal gebruikt worden en hebben  
we geen last van elkaar. 
Door het geringe aantal bezoekers, zijn 
ook de openingstijden gewijzigd. 
Nieuwe openingstijden van de 
bestelbieb: 
Maandag vanaf 19.00 uur  
Donderdag vanaf 16.00 uur  
We hopen u in het komende jaar vaak in 
de bestelbieb te zien en wensen u een 
gelukkig en ontspannen nieuwjaar 
met heel veel leesplezier. 
De vrijwillgers van de bestelbieb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SV. ”de Rietvogels”  
We staan weer aan het begin van een 
nieuw jaar, 2007 hebben we weer 
afgesloten met de oudejaarsactie. 
Iedereen die ons gesteund heeft met 
deze actie hartelijk dank. 
Het bestuur wenst iedereen toe dat 2008 
een zeer gezond,vreugdevol en sportief 
jaar zal worden. 
 
Onze jaarvergadering houden we   
11 februari as. in de kantine van ‘de 
Gasterije” 
 
Agenda 

1. Opening 
2. Behandeling notulen van de 

jaarvergadering 2007. Verslag 
van de secretaris 

3. Verslag van de penningmeester 
4. Verslag van de kascommissie 
5. Verkiezing van de kascommissie 
6. Bestuursverkiezing 

Bestuursleden aftredend en niet 
verkiesbaar; Jeroen Steffers 
(penningmeester), Stenny Nicolai 
(gymfunctionaris) en  Beanca 
Hollander (secretaris). 
 
Michiel Sicking(voorzitter) en 
Janneke Smits zijn voornemens te 
blijven. 
Nieuwe bestuursleden; 
Klaasje Hollander heeft zich 
aangeboden om het 
penningmeesterschap op zich te 
nemen. Ger Dijkstra is inmiddels 
ook al druk doende in de 
vereniging. 
Er staan nog twee vacatures open 

 
     7. Vaststellen van de contributie en 

donateurgelden 
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8.  Ingekomen stukken en mededelingen 
9.  Rondvraag 
10.Sluiting 
 
Oud Papier 
Sportvereniging de Rietvogels wil 
iedereen die in 2007 geholpen heeft om 
oud papier op te halen heel erg 
bedanken. Er is weer een nieuwe lijst 
rond gebracht, waarop staat wie 
wanneer zal helpen om oud papier op te 
halen. Op 12 januari is het weer zover!! 
De helpers zijn de familie Scholma en de 
familie Mantouw.  
  
Stamppotbuffet 
St.Zomerfeest en de Rietvogels 
organiseren weer een stamppotbuffet op 
zondag 27 januari as. 
Schrijf deze datum in uw nieuwe agenda! 
Meer info volgt. 
 
Vrouwen van GasterenVrouwen van Gasteren  

Het Het komendekomende programmajaar is  programmajaar is 

weer klaarweer klaar , , we hopen dat uwe hopen dat u   zal zal 

komen en komen en ervan zal genieten. ervan zal genieten. 

Nieuwe leden zijn van harte Nieuwe leden zijn van harte 

welkom.welkom.  

Het bestuur wenst u een heel goed Het bestuur wenst u een heel goed 

2008.2008.   
Programma 2008: 
17 januari Jaarvergadering 
Na de pauze komt Gerda Bruintjes over 
haar werk vertellen. 
21 februari; lezing meldkamer Drenthe 
20 maart; creatieve avond 
17 april; verrassingsavond 
18 september; lezing over slaap apneu 
oktober; naar Anloo 
20 november; lezing sledetochten door 
Lapland 
18 december; kerstviering met Iraans 
tintje 
 
Natuurfilm over Drentsche Aa    
In de komende maanden wordt in het 
ICO in Assen een prachtige natuurfilm 
vertoond over het Drentsche Aa gebied.  
Deze film is gemaakt door Henk Bos en 
Janetta Veenhoven, die eerder ook al 
een film maakten over het Balloërveld en 
over de natuur rondom Assen. De film 
over het Balloërveld werd in delen 
vertoond op TV Drenthe. 

De nieuwe film over het Drentsche Aa 
gebied heet "In het land van de 
Drensche Aa" en is een natuurfilm over 
deze omgeving tussen Deurze en 
Paterswolde. De film laat de 
verscheidenheid aan dieren zien in dit 
gebied, maar ook hoe fraai het 
landschap is. Omdat Gasteren midden in 
dit gebied ligt, zullen er ongetwijfeld 
beelden te zien zijn van het Gasterense 
Diep en de omliggende natuur. 
De film wordt vertoond in het ICO te 
Asssen op 8, 9, 10 en 29 februari en op 
8 maart. Kaarten zijn verktijgbaar bij het 
ICO.  
 
Kerststerrenactie GAVAS 
Ook in 2007 hebben velen in Anloo, 
Gasteren en Anderen onze vereniging 
gesteund door kerststerren en/of 
hyacinten te kopen in december. 
Het Bestuur GAVAS wil u daar hartelijk 
voor bedanken en wenst iedereen een 
sportief en gezond 2008. 
 
Agenda 
12 januari       Oud papier 
17 januari  Jaarvergadering 
   Vrouwen v. Gasteren  
        Stamppotbuffet 
11 februari     Jaarvergadering  
   SV ‘de Rietvogels’ 
21 februari     Vrouwen v. Gasteren 
6   maart  Jaarvergadering 
   Ver. Dorpsbelangen 
8   maart  Toneeluitvoering 
20 maart  Vrouwen v. Gasteren 
17 april  Vrouwen v. Gasteren 
20 april  Rommelmarkt 
 
 
 
  
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 in de 
eerste week van elke maand (uitgezonderd de 
zomervakantie).   
Kopij inleveren in de laatste week van de maand 
bij voorkeur per e-mail : neisoettloeg@gasteren.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 
De redactiee redactie 


