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Neis oet ’t Loeg digitaal 
Neis oet ’t Loeg verschijnt vanaf januari 
2019 als e-mail nieuwsbrief, de ‘digitale 
Neis’. De opzet van de nieuwsbrief blijft 
hetzelfde als de papieren versie: een 
maandelijks overzicht van het 
belangrijkste nieuws van de afgelopen 
maand, en aankondigingen van 
activiteiten in de komende maand.  
U kunt zich aanmelden voor de Digitale 
Neis via button op de website 
ingasteren.nl, vul uw e-mailadres, 
naam en adres in, en klik op ‘Abonneren’. 
Uw adres wordt gevraagd zodat er 
bekeken kan worden welke bewoners zich 
al wel of niet hebben aangemeld. Voor de 
dorpsbewoners waar digitaal beslist geen 
oplossing is, zal de Vereniging 
Dorpsbelangen mogelijke oplossingen 
adviseren waar deze bewoners een keuze 
uit kunnen maken (printen via familie, 
vrienden of buren etc.)  
Neis oet ’t Loeg is het maandelijkse huis-
aan-huisblaadje van Gasteren. Dit inhoud 
bestaat uit informatie van Gasterse 
verenigingen, particulieren en bedrijven. 
Alle berichten die u aanlevert bij de 
redactie van Neis het ’t Loeg komen ook 
op de website te staan en alle berichten 
voor de website komen (mits nog 
relevant) in Neis oet ’t Loeg te staan.   

Kerstborrel 2018 
Hallo dorpsgenoten,  
Traditiegetrouw wordt er elk jaar begin 
december een kerstboom op De Brink 
geplaatst. Net als de voorgaande vijf jaar, 
zijn we ook dit jaar van plan om een 
kerstborrel te gaan houden. Dit jaar 
hebben we dit gepland op zondag 23 
december van 16.00 tot ongeveer 
18.00 uur. 
Dat het gezellig is blijkt wel uit het feit 
dat er ieder jaar meer mensen komen  

om onder genot van een borrel even bij 
te praten met dorpsgenoten. Kom dus 
allemaal op 23 december. 
Alvast tot dan, Het Kerstboomteam 

Programma jaarwisseling 2018 
Het programma voor de jaarwisseling 
2018 is bekend!  
Middagprogramma  
Op oudejaarsdag is er ’s middags 
wederom carbidschieten op het sportveld 
in Gasteren (inloop vanaf ca. 14.00 uur). 
Georganiseerd door de jeugd van ‘Keet 
Gasteren’. Ook kunt u vanaf 16.00 uur 
heerlijke snert of mosterdsoep komen 
eten in de Gasterije bij Marchinus en 
Miranda.  
Avondprogramma 
’s Avonds willen we alle inwoners (jong 
en oud) van Gasteren uitnodigen om 
samen de 
jaarwisseling te 
komen vieren in 
dorpshuis De 
Gasterije. Vanaf 
22.30 uur is 
iedereen hier 
van harte 
welkom. Onder 
het genot van een hapje en een drankje 
gaan we er samen weer een gezellige 
avond van maken. Ook dit jaar zal de 
‘Keet Gasteren’ weer op dezelfde plek op 
het sportveld staan als vorig jaar. De keet 
is vanaf 21.00 uur geopend. Vanaf ca. 
24.00 uur kunnen we gezamenlijk 
vuurwerk afsteken op het sportveld. 
Heeft u visite? Neem ze mee! Noteer 
alvast in uw agenda. Komt allen!  
Team oudejaarsactiviteiten & de jeugd 
van ‘Keet Gasteren’  

Harry Wolters biljartkampioen 2018 
Ook dit jaar organiseerde De Rietvogels 
weer een biljarttoernooi om het Open 
Kampioenschap van Gasteren. De start, 
met 21 deelnemers, was op vrijdagavond 
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23 november met een loting voor de 
indeling in 3 groepen, beginners en 
gevorderden 
door elkaar. De 
wedstrijden 
werden gespeeld 
op 3 tafels: 1 
van de Gasterije, 
1 bij de familie 
Van der Molen 
(dank!) En 1 bij 
de familie Pieters (dank!). Op 
vrijdagavond spelen de deelnemers ieder 
2 partijen. Op zaterdag 4 partijen, 
inclusief een heerlijke lunch, verzorgd 
door Marchinus en Miranda. Tranen van 
vreugde en verdriet want geluk en pech 
lagen vlak bij elkaar. Reputaties werden 
waargemaakt en reputaties werden 
verloten. Kortom, de emoties speelden 
ook bij dit prachtige toernooi een rol. 
Roelof Moek had met het oog op zijn 
prognose over zes partijen het beste 
resultaat maar in de afsluitende 
finalepartij bleek Harry Wolters de beste. 
Hij de kampioen van 2018. Runner-up is 
Roelof Moek. Gefeliciteerd! 

Glasvezel: nog een scorebord in het 
dorp  
Twee scoreborden voor glasvezel, en nog 
verschillend ook? Dat is vast uw eerste 
reactie bij het zien van het nieuwe 
glasvezel-scorebord naar het huis van de 
familie Reinders. We leggen het graag uit. 
Het scorebord op de Brink waaraan u 
ondertussen gewend bent, toont het 
aantal aanmeldingen voor Gasteren. Dit 
staat sinds 21 november op meer dan 55.  
Volgens afspraken met de andere dorpen 
is onze taakstelling: 81, dus het gaat zeer 
goed. Naast de 55 inschrijvingen hebben 
we nog meer dan 30 toezeggingen voor 
deelname van dorpsgenoten die nog 
tussen de providers moeten kiezen of die 
bezig zijn met hun aanmelding.  
Op het scorebord op het erf van de 
familie Reinders staat het percentage 
aangegeven voor ons hele Noordoost 
Drenthe-gebied. Ondertussen staat dit op 
16% en elke dag komt er minstens een 
procent bij. Dus een mooie gestage groei. 
Als dit zo door gaat halen we ons 
percentage van 45% op 17 december! 

Wilt u zich aanmelden, maar heeft u nog 
vragen?  
Neem dan contact op met een van onze 
werkgroepleden, en als zij er niet 
uitkomen verwijzen zij u graag verder 
naar de juiste kanalen. 
Een mailtje naar 
glasvezel@ingasteren.nl en u krijgt 
een vlotte reactie van ons. 
Meer weten over de voor- en nadelen van 
glasvezel? Kijk dan eens naar het filmpje 
op onze website, gemaakt door Ronald 
Lutjes uit De Groeve. 
Werkgroep Glasvezel Gasteren 

Het wordt een vrolijke boel in De 
Filmclub  
Na een aarzelend begin, draait De 
Filmclub op donderdag 20 december 
2018 een Nederlands Meesterwerk. 
Vanwege de BUMA-rechten mag De 
Filmclub de naam niet van de daken 
schreeuwen, geen affiches op bomen 
plakken, zelfs geen Hints spelen. Echter, 
op de deur van De Gasterije hangt aan de 
BINNENKANT een affiche met de naam 
van de kaskraker van deze maand. Of u 
stuurt een e-mailbericht aan 
filmclub@ingasteren.nl Als extra 
verloot De Filmclub onder de bezoekers 
een mini-kerstpakket.  

!
Dorpsagenda 
    7  dec.  Jaarvergadering Wintervreugd  
  10  dec.  GFT afval (groene container) 
  13  dec.  Samen Koken, Samen eten  
  18  dec.  PMD afval (oranje container)  
  19  dec.  Dorpsloket /    
Huiskamerbijeenkomst GGvE  
  20  dec.  Filmclub 
  23  dec.  Kerstborrel  
  24  dec.  GFT afval (groene container) 
  31  dec.  Restafval (grijze container)  
  10  jan.  Samen Koken, Samen eten  
!
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 tot de laatste 
donderdag (12.00 uur) 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 . 
!
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