
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maart 2009  
 
Jaarvergadering Dorpsbelangen 
De jaarvergadering van Vereniging 
Dorpsbelangen Gasteren wordt 
gehouden op donderdag 12 maart 2009 
in het Dorpshuis 'de Gasterije'. 
Aanvang 20.00 uur.  
Na de jaarvergadering vertelt kunstenaar 
Cees Drubbel uit Annen over zijn passie. 
Hij werkt al 2 jaar aan een project om 
van alle 40 dorpen en buurtschappen 
van de gemeente Aa en Hunze een 
schilderij te maken. 
 
Rectificatie 
Landelijke Opschoondag zaterdag  
21 maart. 
De landelijke opschoondag wordt dit 
jaar gehouden op zaterdag 21 maart 
a.s. Ook de Vereniging Dorpsbelangen 
Gasteren zal hieraan haar medewerking 
verlenen. Wij zoeken hiervoor vele 
vrijwilligers. Aanmelden bij Jan Huizinga, 
tel. 231395 of per e-mail 
janhuizinga@gmail.com. 
Vertrek om 9.00 uur bij de 
pannenkoekenboerderij. Voor een goede 
begeleiding en verzorging ( koffie en 
lunch) zal worden gezorgd. Meldt u aan! 
Op deze manier kan Gasteren in 2009 
weer schoon voor de dag komen. 
Bestuur Vereniging Dorpsbelangen 
 
Paasactiviteiten 
Het voorjaar kriebelt, voorzichtig wordt 
er weer in de tuin gerommeld. Snoeihout 
kan Goede vrijdag 10 april en de 
zaterdag daarna weer worden gestort 
bij de Loefvledders. 
Palmpasen vieren we 5 april meer info. 
volgt. 
 
Jeugdwerk Gasteren 
Hallo jeugd in Gasteren. We hebben 6 
maart voor jullie een dropping 
georganiseerd, op een geheime locatie. 
Introducés zijn welkom! Dit keer geen 
inleggeld. Vertrek vanaf de  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gasterije om 19.30 uur. Komt allen, we 
weten zeker dat het geslaagd zal zijn.  
See you 6 maart. 
Jeugdsoos Gasteren. 
 
Toneeluitvoering Amicitia 
Wie wil er nu niet in zo’n heerlijk huisje 
buiten wonen? George en Ina Tazelaar 
wonen heerlijk afgelegen. Hij werkt als 
tandarts in de stad en zij is schrijfster 
van kinderboeken. Op een dag komt een 
stadse vriendin van Ina langs met haar  
dochter. Mary schildert en ligt overhoop 
met haar echtgenoot. Zij hoopt tijdelijk 
onderdak te vinden bij de Tazelaars. 
Eenmaal binnen, begint het donder waar 
wel eens een rampzalig eind aan kon 
komen! Wilt u weten waartoe de wensen 
van een kunstenares kunnen leiden, 
kom dan naar de jaarlijkse 
uitvoering op zaterdag 7 maart a.s. 
om 20.00 uur in 
Pannenkoekenboerderij Brinkzicht.  
Dit jaar spelen we de komedie Zo’n 
heerlijk huisje buiten van D.J. Eggengoor  
Voor informatie over donateurkaarten of 
kaartverkoop aan de kassa kunt u 
contact opnemen met Ina Stoffers, 
(0592-231232). 
Tot ziens op 7 maart!!!   
 
Reumafonds 
De jaarlijkse landelijke collecte van het 
reumafonds staat voor de deur. In de 
week van 8 tot en met 14 maart zal 
een van de collectanten ook bij u langs 
komen om geld in te zamelen voor de 
bestrijding van reuma. Een ingrijpende 
vaak onzichtbare ziekte die in Nederland 
1 op de 5 mensen boven de 20 jaar treft. 
In totaal ruim 2,3 miljoen mensen, die 
als gevolg van reuma leven met pijn, 
vermoeidheid en stijfheid. Onderzoek en 
en ontwikkeling van behandeling en 
medicijnen kunnen op termijn leiden tot 
genezing. Daar is nog veel geld voor 
nodig. Ook uw steun! 
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Oud papier 
Ook in maart wordt er weer oud papier 
opgehaald! Zaterdag 14 maart. 
Helpers; de familie Hogendorf en de 
familie Eggink. Succes en alvast 
bedankt! 
Sportvereniging de Rietvogels 

Programma laatste zaalwedstrijden 
AKC ’54 

Het zaalseizoen is al bijna weer ten 
einde. Alle teams doen goed hun best 
om doelpunten te scoren. Zowel de D’s 
als de E’s strijden mee om het 
kampioenschap. Kom kijken tijdens de 
wedstrijden en moedig ze aan.  
7-3-09 Noordenveld D2 – AKC ’54 D1 
11.05 uur te Roden 
7-3-09 WSS C2 – AKC ’54 C1  
12.30 uur te Oude Pekela 
7-3-09 Halen F1 – AKC ’54 F1  
13.00 uur te Westerbork 
8-3-09 Roreko – AKC’54/SPES (E)  
12.45 uur te De Wijk 
14-3-09 AKC ’54 E1 – SPES (E) E1  
9.55 uur te Annen 
14-3-09 AKC ’54 D1 – DES (N) D1  
11.00 uur te Annen 
14-3-09 AKC ’54 C1 – Rodenburg C2 
13.00 uur te Annen 
15-3-09 AKC’54/SPES (E) 2 – Moedig 
Voorwaarts 2 14.10 uur te Annen 

Playbackavond in Oes Stee op  
27 maart 
Op vrijdag 27 maart wordt onze 
jaarlijkse playbackavond weer gehouden. 
Het begint om 19.30 uur. Iedereen is 
van harte welkom. 

Vrouwen van Gasteren 
Donderdag 19 maart gaan we een 
paasstukje maken met Corrie Kloots 

Inloopuurtje De Gasterije   
Aangezien  a.s. zaterdagavond onze 
toneelclub haar jaarlijkse optreden heeft 
in de Pannekoekenboerderij, zaal open 
om 19.00 uur, heeft het bestuur van de 
Gasterije besloten om deze maand geen 
inloopuurtje te houden in het dorpshuis. 
Volgend inloopuurtje vindt plaats 
zaterdag 4 april van 17.00 tot 18.00 
uur, noteert U vast in agenda, het is 
altijd reuze gezellig  

 
 
 
 

 
Discussieavond inrichting en beheer 
Balloërveld   
Op woensdagvond 18 maart zijn 
omwonenden en belangstellenden 
welkom op een discussieavond over het 
Balloërveld. Staatsbosbeheer organiseert 
de bijeenkomst om een tussenstand te 
geven van het project voor het nieuwe 
inrichtings- en beheerplan. En om de 
ideeën van bewoners te horen. De 
bijeenkomst is café-restaurant ‘De 
Aanleg’ in Deurze en start om 20.00 uur. 
De zaal is open vanaf half acht. 
 
Agenda 
06 maart - Dropping 
007 7 maart maart –– Toneeluitvoering Toneeluitvoering  

12 12 maart maart –– Jaarvergadering  Jaarvergadering 

dorpsbelangendorpsbelangen  

14 14 maart maart --  Oud papier Oud papier   

18 maart 18 maart –– Discussieavon Discussieavondd Balloërveld 

19 19 maart maart --  Vrouwen v. Gasteren Vrouwen v. Gasteren    

21 maart 21 maart ––  OOpschoondagpschoondag  

04 april   04 april   --    Inloopuurtje Inloopuurtje                 

005 5 april   april   --     PalmpasenPalmpasen  

13 april   13 april   --   Paasvuur  Paasvuur   
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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@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 homepage <www.ingasteren.nl> 


