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Jaarvergadering DorpsbelangenJaarvergadering Dorpsbelangen

Vanavond donderdag 3 april om 20.00 uur Vanavond donderdag 3 april om 20.00 uur 

wordt de jaarvergadering van de Verenigingwordt de jaarvergadering van de Vereniging

Dorpsbelangen Gasteren gehouden. TijdensDorpsbelangen Gasteren gehouden. Tijdens

deze vergadering zal de eerste officiële deze vergadering zal de eerste officiële 

aanvulling op het boek van Gasteren aanvulling op het boek van Gasteren 

worden uitgereikt. Vervolgens zal na de worden uitgereikt. Vervolgens zal na de 

pauze de voorzitter van de Agrarische pauze de voorzitter van de Agrarische 

Natuurvereniging Drenthe, Bert Wiekema, Natuurvereniging Drenthe, Bert Wiekema, 

een toelichting geven op de doelstelling en een toelichting geven op de doelstelling en 

activiteiten van deze vereniging. Iedereen activiteiten van deze vereniging. Iedereen 

is van harte welkom om zowel de is van harte welkom om zowel de 

vergadering als deze interessante lezing bij vergadering als deze interessante lezing bij 

te wonen.te wonen.
Vereniging Dorpsbelangen GasterenVereniging Dorpsbelangen Gasteren

  

In- en Ontspanningsweek 2014In- en Ontspanningsweek 2014  
Om alvast in uw agenda te noteren:

De in- en ontspanningsweek zal dit jaar 
gehouden worden van 18 t/m 23 augustus.

Zoals aangekondigd zal vanaf dit jaar de 
Stichting Zomerfeest de organisatie van 

deze in- en ontspanningsweek op zich 
nemen.
St. Zomerfeest Gasteren

Gratis groenafval brengenGratis groenafval brengen

Nog twee dagen duurt de gratis takken-Nog twee dagen duurt de gratis takken-

week. Tot en met zaterdag 5 april 2014 week. Tot en met zaterdag 5 april 2014 

kunnen alle inwoners van de gemeente Aa kunnen alle inwoners van de gemeente Aa 

en Hunze hun groenafval gratis aanbieden en Hunze hun groenafval gratis aanbieden 

bij het Afvalbrengstation (ABS) aan de bij het Afvalbrengstation (ABS) aan de 

Spekstoep 27 in Gieten.Spekstoep 27 in Gieten.

        Enkele spelregels:        Enkele spelregels:  

Let op, er geldt een aparte route op het Let op, er geldt een aparte route op het 

        ABS tijdens de gratis takkenweek.        ABS tijdens de gratis takkenweek.

        Neem uw afvalpas mee. Toegang tot het         Neem uw afvalpas mee. Toegang tot het 

ABS wordt net als gebruikelijk verkregen ABS wordt net als gebruikelijk verkregen 

met de afvalpas.met de afvalpas.

Het groenafval wordt tijdens de gratis Het groenafval wordt tijdens de gratis 

takkenweek niet gewogen. Wij willen u wel takkenweek niet gewogen. Wij willen u wel 

vragen om per gebrachte vracht alleen vragen om per gebrachte vracht alleen 

groenafval aan te bieden. Indien u tochgroenafval aan te bieden. Indien u toch

        meerdere soorten afval aanbiedt moet u        meerdere soorten afval aanbiedt moet u

rekening houden met het in- en uitwegenrekening houden met het in- en uitwegen

                

        en de normale route op het ABS.        en de normale route op het ABS.

Om misverstanden te voorkomen gelden deOm misverstanden te voorkomen gelden de

normale regels van het ABS. Alleen normale regels van het ABS. Alleen 

personenauto’s met aanhanger worden personenauto’s met aanhanger worden 

toegelaten, dus geen landbouwvoertuigen.toegelaten, dus geen landbouwvoertuigen.

Openingstijden ABS:Openingstijden ABS:

*  vrijdag van 12.30 tot 16.00 uur*  vrijdag van 12.30 tot 16.00 uur

*  zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur*  zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur

PaasvuurPaasvuur
Het Paasvuur wordt ontstoken op Paas-

maandag 21 april om 20.15 uur door de
basisschoolkinderen van groep 8 met

zelfgemaakte fakkels. De fakkels worden
onder leiding van het bestuur van Dorps-

belangen aangestoken en zullen na het 
aansteken in het vuur worden geworpen.

In verband met de brandveiligheid wordt
verzocht geen licht ontvlambare kleding te

dragen. Het stoken van andere vuurtjes in
de buurt van het Paasvuur is niet toege- 

staan. De ouders van kinderen wordt
verzocht hier mede op toe te zien.

Het aanleveren van snoeihout voor het
Paasvuur is mogelijk op de volgende data:

zaterdag 12 april van 9.00 tot 17.00
uur

(Goede) vrijdag 18 april van 14.00 tot 
16.00 uur

zaterdag 19 april 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.
Vereniging Dorpsbelangen Gasteren

Reumafonds bedankt Gasteren
Het Reumafonds bedankt alle collectanten 

en en bewoners van Gasteren, voor de 
inzet en bijdrage aan de collecte in de 

landelijke collecteweek .
In totaal is er € 267,44 opgehaald. Hiermee

levert Gasteren  een belangrijke bijdrage 
aan de Reumabestrijding in Nederland.

NEIS OET ‘T LOEGNEIS OET ‘T LOEG
D o r p s n e i s  o e t  G a a s t e r n



Uitbreiding van de redactie

De redactie van onze dorpswebsite 
InGasteren.nl heeft sinds begin februari 

versterking gekregen van Herman Roepman
(Gagels 27). De overige redactieleden zijn 

hier erg blij mee. Anderen hebben nu iets 
meer tijd voor het up-to-date houden van 

de vaste verenigingsinformatie en voor het 
(nog) beter laten functioneren van de site, 

bijvoorbeeld met nieuwe rubrieken.

De redactie is nu als volgt samengesteld: 

Tineke Boerma, Jan Huizinga, John van der 
Kaap, Peter Pasman, Herman Roepman en 

Ben Mulder.
Een aantal redactieleden zorgt er als 

‘redacteur van de week’ voor dat het 
binnenkomende nieuws op de site wordt 

gezet. Daarnaast nemen John en Ben de 
techniek van de site voor hun rekening. 

Stenny Nicolai zorgt er voor dat de 
berichten op de site ook in  de papieren 

uitgave van Neis oet ’t Loeg worden 
geplaatst.

Graag doen we nog eens een oproep aan 
verenigingen, bedrijven, maar ook aan alle 

andere dorpsbewoners: heeft u iets 
wetenswaardigs of gewoon iets aardigs te 

melden of heeft u mooie dorpsfoto's: laat 
het ons weten. Email: 

deredactie@ingasteren.nl 
Wij staan voor u klaar!
Redactie www.ingasteren.nl

Ubbink-bos 75 jaar
Noteer zaterdagmiddag 21 juni in uw 

agenda om naar het bos te gaan aan het 
Oosteinde. Het bos bestaat dit jaar 75 jaar 

en wij, familie Ubbink, willen dit niet 
ongemerkt voorbij laten gaan.

We willen dit met u vieren en u komt meer 
te weten over de mysterieuze kanten van 

dit bos ...... Wij houden u op de hoogte, 
meer informatie volgt.

Ook zijn wij op zoek naar herinneringen, 
verhalen, verslag van spannende 

gebeurtenissen en foto's , die te maken 
hebben met het bos.

De bedoeling is om foto's en verhalen op de
website van Gasteren te plaatsen.

Wilt u meer weten, heeft u foto's of 
verhalen, neem dan contact met mij op via 

telefoon of mail.
Hartelijke groet,

Hermie Ubbink  tel. 0592-853254

E-mail: h.k.ubbink@gmail.com

Uitslag verkiezingen gemeenteraad

De uitslag van de verkiezingen voor de 
gemeentraad Aa en Hunze luidt voor wat 

betreft het stembureau Gasteren is als 
volgt:

Tussen haakjes de uitslag van de vorige 

verkiezingen van de gemeenteraad.

Aantal stemgerechtigden: 352 (335)
Aantal uitgebrachte stemmen: 247 (207)

Opkomstpercentage: 70,2 % ( 61,8 %)

Gemeentebelangen: 91 (71) stemmen = 
36,8 % (34,3 %)

Groen Links: 46 (29) stemmen = 18,6 % 
(14,0 %)

PvdA: 44 (48) stemmen = 17,8 % (23,2 %)
VVD: 27 (23) stemmen = 10,9 % (11,1 %)

D66: 23 (27) stemmen =   9,3 % (13,0 %)
CDA: 16  (9)  stemmen =   6,5 % (4,3 %)

 
De definitieve uitslag van de  

gemeenteraadsverkiezingen 2014 van 
de gemeente Aa en Hunze is als volgt:

Gemeentebelangen : 8 zetels (was 7)

Partij van de Arbeid : 4 zetels (was 5)
VVD : 3 zetels (was 4)

GroenLinks :2 zetels (was 2)
CDA : 2 zetels (was 2)

D66 : 2 zetels (was 1)

DorpsagendaDorpsagenda

03 april     Jaarvergadering Dorpsbelangen03 april     Jaarvergadering Dorpsbelangen

04 april     Gratis groenafval brengen04 april     Gratis groenafval brengen

05 april     Gratis groenafval brengen05 april     Gratis groenafval brengen

12 april     Snoeihout Paasvuur 9.00-17.00 12 april     Snoeihout Paasvuur 9.00-17.00 

15 april     Plastic afval15 april     Plastic afval

17 april     VVG: Blindengeleidehond17 april     VVG: Blindengeleidehond

18 april     Snoeihout Paasvuur 14.00-16.0018 april     Snoeihout Paasvuur 14.00-16.00

19 april     idem 09.00-17.00 uur19 april     idem 09.00-17.00 uur

21 april     Paasvuur (Paasmaandag)21 april     Paasvuur (Paasmaandag)

10 mei      Oud papier10 mei      Oud papier

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 op de eerste 

donderdag van elke maand (uitgezonderd de 
zomervakantie). 

Kopij inleveren in de laatste week van de maand bij Kopij inleveren in de laatste week van de maand bij 

voorkeur per e-mail : voorkeur per e-mail : neisoettloeg@ingasteren.nlneisoettloeg@ingasteren.nl (let  (let 

op de dubbele ‘t’) op de dubbele ‘t’) De Redactie van Neis oet t' Loeg De Redactie van Neis oet t' Loeg 

plaatst de kopij ook op de website  plaatst de kopij ook op de website  www.ingasteren.nlwww.ingasteren.nl

http://www.ingasteren.nl/
mailto:neisoettloeg@ingasteren.nl
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