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Samenloop voor Hoop Team Moeders 
en Dochters 

 
Nog ruim 2 maanden en dan is het eindelijk 
zover …..  Dat,  waar  we  al  vanaf  oktober  
mee bezig zijn: zoveel mogelijk geld in 
zamelen voor het KWF. We zijn er bijna, 
maar we willen u nog een keer wijzen op de 
komende activiteiten. 
Maandag 6 april, 2e Paasdag, staan we 
met een kraampje bij het paasvuur. We 
verkopen hier zowel warme als koude 
dranken  voor  slechts  €  1,00! 
Vrijdag 24 april hebben we Allard en 
Jacqueline Hingstman van Slijterij Pinotage 
in Annen bereid gevonden om een 
cocktailproeverij voor ons te organiseren. 
Zij zullen ons leren hoe je een cocktail kunt 
samenstellen en ons natuurlijk van alles 
laten proeven. Na afloop krijgt iedereen een 
cocktailboekje mee als naslagwerk. 
Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis. De 
kosten  bedragen  €  17,50  per  persoon.  Er  
hebben zich al wat mensen aangemeld, 
maar er is nog plaats voor een aantal. 
Opgave voor 15 april! 
Zaterdag 2 mei komen we nogmaals huis 
aan huis om te vragen of u nog lege statie-
geld  flessen  voor  ons  heeft.  We  beginnen  ’s  
morgens rond 10 uur. Bent u niet thuis en 
wilt u toch van uw statiegeld flessen af, dan 
kunt u ons ook bellen en dan komen we ze 
op een ander tijdstip halen. Telefoon: 
231372 Rianne of Jeannet Reinders. 
Donderdag 7 mei komt Keurslager Hilbert 
Boxem naar Gasteren om samen met ons 
hapjes en salades te maken. Hij zal ons 
leren hoe je een schaal mooi op kunt 
maken en hoe je er een mooi buffetje van 
maakt. Daarna alles gezellig met elkaar op 
eten natuurlijk! Aanvang 20.00 uur in het 

 

 

 

 

 
 
 
Dorpshuis.  De  kosten  bedragen  €  10,00  per  
persoon. Ook hier geldt dat we nog 
plaatsen over hebben. U leert hier niet 
alleen wat, maar gaat ook lekker eten en 
het belangrijkste: u steunt ons goede doel! 
Opgave voor 1 mei! 
Droge worsten verkoop: Keurslager 
Hilbert Boxem uit Gieten gaat droge 
worsten voor ons maken. Wij verkopen ze 
per  3  stuks  voor  €  7,50  en  ze  zijn  dan  
vacuüm verpakt. Bestellen kan via de mail: 
slvhteamgasteren@hotmail.com of bellen 
naar 231372 (Rianne of Jeannet Reinders).  
Bestellen kan nog tot 1 mei, we zullen ze 
dan zo spoedig mogelijk bezorgen. 

Vereniging Dorpsbelangen 
Jaarvergadering 2015 
Op donderdag 23 april om 20.00 uur 
wordt in het dorpshuis De Gasterije de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering 
van de Vereniging Dorpsbelangen 
Gasteren gehouden.  
In het formele gedeelte presenteert het 
bestuur haar jaarverslag, het financieel 
verslag over 2014 en de begroting voor 
2015. Daarnaast wil het bestuur graag haar 
ideeën met de leden bespreken voor de 
activiteiten van de Vereniging in de 
komende jaren. 
Eén van die ideeën is de aanleg van een 
glasvezelkabel in het dorp voor sneller 
internet. Vorig jaar is in Gasteren, in 
samenwerking met ECO-Oostermoer, een 
Werkgroep Glasvezelkabel opgericht. 
Dorpsbelangen heeft zich volmondig achter 
dit initiatief geschaard. Na het formele 
gedeelte van de jaarvergadering zal de 
Werkgroep haar plannen uiteenzetten en 
met de aanwezigen in gesprek gaan over de 
mogelijkheden, voordelen en kosten van 
een glasvezelverbinding. 
Alle leden worden van harte uitgenodigd om 
de jaarvergadering en de presentatie van 
de Werkgroep Glasvezelkabel bij te wonen. 
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Gasteren weer schoon 
18 Enthousiaste vrijwilligers togen zaterdag 
21 maart, in het kader van de landelijke 
Opschoondag, op pad om de Gasterse 
straten en dreven te ontdoen van zwerfvuil. 
Gewapend met door de gemeente 
verstrekte grijpers en vuilniszakken 
zwermden zij in drie groepen uit over het 
dorp en haar onmiddellijke omgeving. 
Naast de te verwachten blikjes, flesjes en 
snoepzakjes kom je dan toch ook nog 
zaken tegen als keukenbladen, 
kastplanken, autospiegels, en zelfs een hele 
aandrijfstang. Valt dat mee of tegen? Het is 
niet zo dat Gasteren een verloederde 
aanblik bood, maar als je aan het einde van 
de operatie ziet wat er allemaal bij elkaar 
gesprokkeld is, dan is dat toch ook niet 
niks. In gewicht is precies 250 kg. 
verzameld. 
Mooi dus dat alles weer is opgeruimd, en 
Gasteren er weer paasbest bijligt, maar 
beter zou natuurlijk zijn als mensen hun 
rommel gewoon mee naar huis zouden 
nemen. 
Na gedane arbeid werd de vrijwilligers een 
lunch aangeboden in de Pannenkoeken-
boerderij om hun ervaringen uit te wisselen 
en om op verhaal te komen. 
 
Aanleveren snoeihout voor de Paasbult 
Pasen staat voor de deur. Op tweede 
paasdag, maandag 6 april, even na 20.00 
uur, kunnen we hopelijk weer genieten van 
een mooi paasvuur. Dit jaar wordt het extra 
gezellig want het Samenloop voor Hoop 
team Gasteren staat bij de paasbult met 
een  kraampje  waar  ze  voor  €  1,00  zowel  
warme als koude drankjes verkopen. Voor 
de juiste sfeer, maar natuurlijk in de eerste 
plaats voor het goede doel. 
Om er een spetterend vuur van te maken 
kunt u uw snoeihout op de bekende plek 
aan de Loeffledder nog aanleveren op:  
Vrijdag 3 april: 14.00 - 16.00 uur  
Zaterdag 4 april: 9.00 - 17.00 uur  
Er zullen vrijwilligers aanwezig zijn om de 
aanvoer in goede banen te leiden en waar 
nodig te assisteren. 
Wellicht ten overvloede wijzen we u erop 
dat alleen snoeihout kan worden 
ingebracht, en dat geverfd hout, 
boomstronken en andere materialen die het 
milieu belasten, niet worden geaccepteerd. 
De vrijwilligers zullen hierop toezien. 
 
Stichting Af en Toe Wat 
Na het verdwijnen van het jaarlijkse 
Zomerfeest heeft de Stichting Zomerfeest 

Gasteren eind vorig jaar en andere naam 
aangenomen:  ‘Stichting  Af  en  Toe  Wat’.   
De nieuwe naam zegt het al: naast het 
organiseren van vaste activiteiten/ 
evenementen voor de inwoners van 
Gasteren, wil het ook – af en toe – nog 
andere activiteiten ondernemen. 
Het eerste vaste evenement, het Winter-
buffet dat samen met Sportvereniging De 
Rietvogels werd georganiseerd, zit er al 
weer op.  
Dit jaar volgen nog de Bloemetjesmarkt en 
de In- en Ontspanningsweek. 
Maar wat er dit jaar nog meer 
georganiseerd wordt is nog niet besloten. 
Het bestuur van de Stichting Af en Toe Wat 
borrelt wel van de ideeën, maar stelt het 
ook zeer op prijs om uw suggesties te 
horen. Heeft u een leuk idee voor een 
gezamenlijke dorpsactiviteit? Mail dit dan 
naar afentoewat@gmail.com of bel 
Roelanda Moek (231453) of Hillie van Wijk 
(231190). U kunt natuurlijk ook een van de 
andere bestuursleden persoonlijk 
aanspreken. Leden van het bestuur zijn: 
Samentha Steenbakkers; Erik de Weme; 
Gert Weggemans; Heidi Bonder; Bennie 
Vrieling; Roelanda Moek; Hillie van Wijk. 
 
Met de bus naar Euroborg 

 

Prachtig! Het is gelukt. We gaan weer 
samen met de bus naar de Euroborg, naar 
de halve finale bekerwedstrijd van Fc 
Groningen tegen Excelsior. Er hebben zich 
maar liefst 50 deelnemers gemeld en 
daarmee is de bus precies vol. 
En het wordt een spektakel in een bomvolle 
Euroborg. Iedereen wil erbij zijn nu FC 
Groningen voor het eerst in een kwart eeuw 
de kans heeft zich te plaatsen voor de 
bekerfinale. Aan alles is te merken dat de 
cup-koorts heeft toegeslagen bij de FC en 
bij alle fans. De kaarten die beschikbaar 
waren voor de vrije verkoop waren in een 
dag uitverkocht. 
Maar goed dat wij onze kaarten al eerder 
besteld hadden: de tickets werden vorige 
week door een naaste medewerker van 
Hans  Nijland  zelfs  persoonlijk  bezorgd,  ’s  
morgens om 8 uur.  
Er is nog een kleine kans dat door 
omstandigheden er een paar plaatsen vrij 
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komen. Wil je alsnog mee, dan graag een 
telefoontje of mailtje naar Ben Mulder (tel. 
238033, email: b.m.mulder@gmail.com). 
De wedstrijd is op woensdag 8 april, 
20.00 uur; we vertrekken om 18.15 uur 
uur vanaf de Gasterije. 
Bestuur de Rietvogels. 

Uitslag verkiezingen in Gasteren 

 
Woensdag 18 maart vonden landelijk de 
verkiezingen plaats voor de Provinciale 
Staten en de Waterschappen. U hebt vast 
met spanning de uitslagen gevolgd. Bent u 
benieuwd hoe de inwoners van Gasteren 
gestemd hebben? Jan Huizinga stuurde ons 
de uitslagen in Gasteren. 
 
Verkiezing Provinciale Staten:  
Aantal stemgerechtigde kiezers: 349  
Opkomst: 235 - Opkomstpercentage: 67,33 
 aantal 

stemmen 
percent 

PvdA 50 21,3 
VVD 49 20,8 
CDA 6 2,6 
PVV 13 5,5 
SP 30 12,8 
D66 24 10,2 
Christen Unie 10 4,3 
Groen Links 25 10,6 
50 Plus 12 5,1 
SGP 1 0,4 
Sterk Lokaal 10 4,3 
Senioren Belangen 
Noord 

5 2,1 

Totaal 235 100 
 
Verkiezing Waterschap Hunze en Aa's:  
Aantal stemgerechtigde kiezers: 349  
Opkomst: 229 - Opkomstpercentage: 65,62 
 aantal 

stemmen 
percent 

Water Natuurlijk 77 33,6 
PvdA 24 10,5 
CDA 7 3,1 
VVD 49 21,4 
Christen Unie 8 3,5 
Alg. Waterschaps-
partij 

20 8,7 

PvdD 22 9,6 
50 Plus 15 6,6 
Blanco 4 1,7 
Ongeldig 3 1,3 
Totaal 235 100 
 

Collecte Amnesty International 
De collecte voor Amnesty International 
2015 heeft in Gasteren €  245,35 
opgebracht. Namens Amnesty International 
hartelijk dank voor uw gift! 
Collectanten Gasteren 
 
Filmavonden in de Gasterije een succes 
De nieuwe filmclub die maandelijks een 
filmvertoning verzorgt in de Gasterije is een 
groot succes. Niet zozeer wat grote 
aantallen bezoekers betreft, dat schommelt 
tussen de 15 en 20, maar wel wat betreft 
de kwaliteit van de films, de gezelligheid en 
de nagesprekken. Tot de zomer zijn er nog 
drie voorstellingen: 
Donderdag 23 april : 19.30 
Donderdag 28 mei : 19.30 
Donderdag 25 juni : 19.30 
De entree, inclusief een consumptie, 
bedraagt  €  3,00.  Wilt  u  weten  welke film er 
draait? Zie dan de poster in de Gasterije. 
 
 
 
 

 
Dorpsagenda 
03/04  april Snoeihout brengen  
06       april   Paasvuur + kraampje Samen- 
  loop voor Hoop 
08       april  Met de bus naar Euroborg 
09       april Samen koken, samen eten 
14/18 april Gratis groenafval brengen 
23 april Filmavond in de Gasterije 
23 april Jaarvergadering Ver. 

Dorpsbelangen 
24   april    Cocktailproeverij 
28 april Plastic afval 
 
02 mei Inzameling lege flessen 
07 mei Hapjes & salade in Gasterije 
 
 
 

 
NEIS  OET  ‘T  LOEG  ©  wordt uitgegeven onder 
verantwoordelijkheid van de Vereniging Dorpsbelangen 
Gasteren.  
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 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. De Redactie van Neis oet t' Loeg 
plaatst de kopij ook op de website  www.ingasteren.nl 
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