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DDee  eeeerrssttee  NNeeiiss  ooeett  ’’tt  llooeegg van het nieuwe 
jaar. Bij deze iedereen een heel gezond en 
voorspoedig 2011 gewenst. 

 
Verbouwing dorpshuis gaat door! 

Een tijdje geleden hebben wij u  kunnen 

melden we dat de gemeente Aa en Hunze een 

subsidie van maximaal € 20.000 had 

toegezegd voor de verbouwing van ons 

dorpshuis. Recent bereikte ons het bericht dat 

ook de provincie een subsidie geeft van  

€ 25.000! 

Samen met de subsidies van de Rabobank, 

het Oranjefonds, het VSB-fonds  en onze 

eigen bijdrage kunnen we de begroting 

sluitend maken en kan de verbouwing 

doorgaan. We denken aan uitvoering in maart 

en april. Daarbij doen we ook een beroep op 

vrijwilligers uit het dorp voor sloop-, timmer-, 

schilder-, opruim- en schoonmaak-

werkzaamheden en natuurlijk hand- en 

spandiensten. U hoeft niet perse handig te zijn. 

Alle hulp is welkom en de professionals zijn 

aanwezig. 

We zijn druk bezig met de voorbereidingen. 

Het bestuur zal de verbouwing in eigen beheer 

uitvoeren. Er is een bouwcommissie 

samengesteld, bestaande uit het bestuur, 

Henk Stoffers (VOSbouw) en Luuk Smit, voor 

velen een oude bekende. Harry Wolters heeft 

de tekeningen gemaakt. Bouwbedrijf Askes zal 

de bouwmaterialen leveren.  

Graag willen wij als bestuur de inwoners van 

Gasteren de plannen presenteren. We nodigen 

u daarom uit  voor een bijeenkomst op  

1 februari 2011 in het dorpshuis, aanvang 

20.00 uur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuursvacature 
Wegens zeer  drukke werkzaamheden  heeft 

Egbert Tomlow bedankt voor zijn functie in het 

bestuur van de Gasterije.  Egbert blijft als 

vrijwilliger beschikbaar voor hand- en 

spandiensten. Daarmee hebben we een 

vacature. Heb je een technische achtergrond 

en/of bouwkundig inzicht? Meld je dan aan. De 

tijdsinvestering op termijn is beperkt. Nu we 

met de verbouwing bezig zijn kost de functie 

wat extra tijd,  maar na april/mei zal dat 

beperkt zijn. 

 

AED Dorpshuis bedrijfsklaar!! 

Maandag 20 december 2010 is de buitenkast 

voor de AED (Automatische Externe 

Defibrillator) bij de ingang van Dorpshuis 'de 

Gasterije' gemonteerd. Op 23 december is de 

defibrillator in de kast geplaatst en is nu 

bedrijfsklaar. De kast kan worden geopend met 

behulp van een pincode. Aan de cursisten aan 

de reanimatiecursus + AED wordt per e-mail 

de pincode doorgegeven. 
NB: Bij avond zal het witte licht van tijd tot tijd 
aangaan. Niets aan de hand. Bij rood licht of 
een hoorbaar alarm is het gewenst dat één van 
de bestuursleden van Dorpsbelangen wordt 
gewaarschuwd. 
 

Wedstrijden Wintervreugd 
Winterveugd: schaatsen en strijkijzergooien 29 
december 2010. De baan werd geveegd, de 
deelnemers kwamen in actie; onderstaand de 
uitslagen. Schaatsen: 
Groep 1. t/m 6 jr.: 1. Sara Veenhuis, 2. Tiemen 
Stoffers, 3. Roemer Alberts 
Groep 2. 7 t/m 9 jr.: 1. Warner Stoffers, 2. Bas 
Bruins, 3. Benthe Alberts 
Groep 3.10 t/m 15 jr.: 1. Laura Boelens, 2. 
Albert Dekker, 3. Gijs Moek 
Groep 4.16 t/m 62 jr.: 1. Cornee Veenhuis, 2. 
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Harmen Hollander, 3. Flip Moerker (62 jaar !) 
Strijkijzergooien: 1. Nick Bonder, 2. Jantina 
Speelman, 3.Jacob van Rein 
 

Ophalen oud papier 2011 
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 onze sportvereniging. Het oud 
papier wordt tweemaandelijks 
opgehaald en wel op de tweede zaterdag van 
de oneven maanden, vanaf 9 uur 
's morgens. Ook dit jaar hebben we een aantal 
leden en ouders van jeugdleden 
bereid gevonden het papier op te halen; zie 
onderstaand lijstje. Mocht u als helper op de 
betreffende dag niet kunnen dan vragen wij u 
zelf voor een vervanger te zorgen, bijvoorbeeld 
door te ruilen met een van de ophalers voor de 
volgende maanden. Voor meer informatie: Ger 
Dijkstra, tel. 231658; email: 
gl.dijkstra@worldonline.nl 
Namens het bestuur van de Rietvogels alvast 
hartelijk dank voor uw medewerking. 
08 jan. Fam. Hollander (Westeinde) en 
 Fam. Mantouw 
12 maart Fam. Boonstra (Westeinde) en 
 Fam. Hogendorf 
14 mei  Fam. Boelens en en Fam. Eggink 
09 juni  Fam. Jansen (Zandkampen)en 
 Fam. Bonder(Oosteinde) 
10 sept. Fam. Weggemans (Bosakkers) en   
Fam. Smits 
12 nov. Fam. Tingen en Fam. van Wijk / 
Homan 
 

Winterbuffet: 30 januari 
Net zoals in vorige jaren is er ook dit jaar weer 
een winterbuffet, met wandeling en andere 
activiteiten; het zal zijn op zondagmiddag 30 
januari in dorpshuis De Gasterije. De 
organisatie van deze middag is, zoals altijd, in 
handen van de Stichting Zomerfeest Gasteren 
en Sportvereniging De Rietvogels; het buffet 
wordt verzorgd door slagerij Boxem uit Gieten. 
Reserveer deze dag in uw agenda; het wordt 
vast weer gezellig. Binnenkort krijgt u een 
aanmeldingsformulier in de bus, met meer 
informatie over de activiteiten die er op deze 

middag georganiseerd worden. 

14 0592: nieuw telefoonnummer 

gemeente Aa en Hunze 

Vanaf 1 januari 2011 is de gemeente Aa en 

Hunze bereikbaar via het nieuwe 

telefoonnummer: 14 0592  Dit nummer 

vervangt het algemene telefoonnummer (0592) 

26 77 77. 

DDoorrppssaaggeennddaa  22001111  

JJaannuuaarrii  

2200  jjaannuuaarrii  --    VVVVGG  JJaaaarrvveerrgg..  MMww..  SSmmaaaall  vveerrtteelltt                              

oovveerr  sscchhooeenneenn      

3300  jjaannuuaarrii  --    WWiinntteerrbbuuffffeett  //  wwaannddeelliinngg      

FFeebbrruuaarrii  

0011  ffeebbrruuaarrii  --      PPrreesseennttaattiiee  ppllaannnneenn  vveerrbboouuwwiinngg  

ddoorrppsshhuuiiss    

1177  ffeebbrruuaarrii  --      VVVVGG::  CCoobbyy  ggeeeefftt  lleezziinngg  oovveerr  

ddeemmeennttiiee      

  

MMaaaarrtt  

0055  mmaaaarrtt  --    TToonneeeelluuiittvvooeerriinngg  AAmmiicciittiiaa      

1177  mmaaaarrtt  --    VVVVGG::  HHuuiiddvveerrzzoorrggiinngg  eenn  ooppmmaakkeenn  

vvoooorr  5500--pplluusssseerrss::  MMeevvrr..  IInnaa  HHeennddrriikkss      

3311  mmaaaarrtt  --    JJaaaarrvveerrggaaddeerriinngg  VVeerr..  

DDoorrppssbbeellaannggeenn;;  nnaa  ddee  ppaauuzzee::    

HHaarrttvveeiilliigg  DDrreenntthhee      

  

AApprriill  

2211  aapprriill  --  VVVVGG::  ......  oonnddeerrwweerrpp  nnoogg  nniieett  bbeekkeenndd    

  

MMeeii  

2277  mmeeii  --  2299--0055  ZZoommeerrffeeeesstt  GGaasstteerreenn      

  

SSeepptteemmbbeerr  

1155  sseepptteemmbbeerr  --    VVVVGG::  DDrreennttssee  ddoorrppeennqquuiizz  

ddoooorr  ddee  hheeeerr  JJ..  WWeeiittss    

  

OOkkttoobbeerr  

2200  ookkttoobbeerrbbeerr  --  VVVVGG::  NNaattuuuurrffoottooggrraaaaff  KKllaaaass  

KKaanniiss  oovveerr  DDrreenntthhee  eenn  44  jjaaaarrggeettiijjddeenn  

  

NNoovveemmbbeerr      

1177  nnoovveemmbbeerr  --  SSttiinneett  LLuutthh::  LLeezziinngg  eenn  ddiiaa''ss  

oovveerr  ppooppppeennddookktteerr  ppooppppeennssttiijjnn      
  

DDeecceemmbbeerr  

1155  ddeecceemmbbeerr  --  VVVVGG::  DDeeeennssee  kkeerrsstt  mmeett  MMeevvrr..  

HHaaaaiijjeerr    

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

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 homepage 
www.ingasteren.nl 

mailto:gl.dijkstra@worldonline.nl
mailto:neisoettloeg@ingasteren.nl
http://www.ingasteren.nl/


  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  
 


