
  

Februari 2018 

Inning contributie Vereniging 
Dorpsbelangen  
In de maand februari zal de Vereniging 
Dorpsbelangen weer de jaarlijkse 
contributie innen. Voor de meeste 
inwoners gaat dat automatisch per 
incasso. De jaarlijkse contributie bedraagt 
ook in 2018: €7,50 voor eenpersoons- en 
€15,- voor meerpersoonshuishoudens. Bij 
de inwoners die geen machtiging voor 
incasso hebben aangegeven, komt het 
bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen 
Gasteren de contributie contant ophalen 
rond eind februari. 
Een deel van de contributie (€3,25 
respectievelijk €6,50 komt ten goede aan 
de Stichting Dorpshuis Gasteren, voor de 
instandhouding van ons Dorpshuis.  
De Vereniging Dorpsbelangen zet zich in 
om de belangen van de inwoners te 
behartigen bij o.a. de Gemeente Aa en 
Hunze, voor de leefbaarheid op allerlei 
gebied en voor de communicatie via de 
website www.ingasteren.nl (hier vindt u 
ook veel meer informatie!) en het Neis 
oet ’t Loeg. 

Aanpassing consumptietarieven De 
Gasterije 
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis 
Gasteren heeft in samenspraak met de 
beheerders Miranda en Marchinus Giezen 
besloten om de consumptietarieven van 
De Gasterije met ingang van 1 februari 
2018 aan te passen. De reden voor deze 
aanpassing is dat de inkoopprijzen de 
afgelopen vijf jaren wel gestegen zijn 
maar de verkoopprijzen niet. Ook streven 
de beheerders naar een blijvende en 
hoge kwaliteit van de consumpties. De 
tarieven per 1 februari 2018 zijn als 
volgt: - koffie en thee: €1,50 - frisdrank, 
bier, Radler, wijn en binnenlands 
gedestilleerd: €2,-. 

Kl 

Klaverjassen en rummikub 
Ook in het nieuwe jaar is er weer 
klaverjassen en rummikub in Dorpshuis 
De Gasterije, elke derde vrijdag van de 
maand. Dat zijn de volgende data: - 

vrijdag 16 
februari, vrijdag 
16 maart, vrijdag 
20 april. Aanvang 
steeds om 19.30 
uur. Nieuwe leden 
zijn van harte 
welkom! Als u 

vragen heeft of zich 
wilt opgeven, neem dan contact op met 
Miranda of Marchinus. Tel: 06-22036161 
of 06-53698075, e-mail: 
vofdegasterije@outlook.com. U kunt 
natuurlijk ook gewoon langskomen op 
een van de speelavonden.  

Vereniging zoekt penningmeester 
Vereniging Dorpsbelangen Gasteren zoekt 
een Gastenaar die handig is met financiën  
en ook nog wat tijd over heeft. Het 
bestuur van Dorpsbelangen heeft 
namelijk een vacature, die van 
penningmeester. Belangstellenden voor 
deze functie kunnen zich melden bij 
Margriet Hilbolling, secretaris van de 
vereniging. Haar e-mailadres is: 
dorpsbelangengasteren@outlook.com 
Margriet is telefonisch te bereiken onder 
nummer: 06-33135473. 

Oet Zeeland? 
Het toneel is inmiddels opgebouwd. De 
kleding gepast. Spelers zetten de puntjes 
op de i. Dit alles om u op zaterdag 10 
februari om 20.00 uur weer te laten 
genieten van een blijspel. 
Toneelvereniging Amicitia speelt voor u 
De Zeeuwse gouvernante, geschreven 
door J. Hemmink-Kamp. 
Graag zien we u op 10 februari a.s. om 
20.00 uur in Pannenkoekenboerderij. 

NEIS OET ‘T LOEG 
D o r p s n e i s  o e t  G a a s t e r n
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Rianne doet mee aan de Alpe d’HuZes 
Hallo dorpsbewoners, mijn naam is 
Rianne Reinders, ben 22 jaar en woon 
aan de De Brink in Gasteren. Nadat ik 
een aantal jaren als verzorgende heb 
gewerkt, ben ik nu weer aan de studie 
voor verpleegkundige. Dit doe ik op het 
Drenthe College en hier kwam ik in 
contact met de Stichting Alpe d’HuZes. 
Deze stichting houdt zich bezig met het 
inzamelen van geld voor 
kankerbestrijding. Er zijn veel mensen die 

deze zieke 
niet overleefd 
hebben, maar 
door 
onderzoek 
komen er 
toch steeds 
meer 

middelen die maken dat mensen wel 
beter kunnen worden. Samen met 4 
klasgenootjes ga ik geld inzamelen en de 
berg beklimmen onder het motto: 
Opgeven is geen optie! Mijn doel is om 
€2.500,- in te zamelen. Ik heb ik 
december een kniepertjesactie gehad en 
wil graag in Gasteren een statiegeldactie 
houden. Op zaterdag 24 februari 2018 
kom ik tussen 10 en 12 uur langs om 
lege statiegeldflessen op te halen en ik 
zou het fijn vinden als u lege flessen voor 
mij hebt. 
Op zondag 1 april 2018 (Eerste Paasdag) 
komt er een Paasbrunch, maar daarover 
komt in de volgende nieuwsbrief meer. 
Wilt u geld doneren? Heel graag! Dat kan 
op mijn persoonlijke pagina: https://

deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/

riannereinders Alvast bedankt en tot gauw!  
Groetjes Rianne 

Gasteren ruimt de omgeving op  
Vereniging Dorpsbelangen Gasteren 
organiseert op zaterdag 10 maart 2018 
de jaarlijkse opschoondag. 
Dorpsbewoners ruimen die dag met 
elkaar het zwerfvuil in en rondom 
Gasteren op.  
De dag begint om 09.45 uur en eindigt 
rond 13.00 uur. 
U kunt zich hiervoor per e-mail 
aanmelden bij Arnold Tang: 
arnold1958tang@gmail.com.  

Nadere info hierover volgt in het volgende 
Neis. 

De Gasterije laat u whisky proeven 
Op donderdag 22 februari 2018 nemen 
Dorpshuis De Gasterije en Slijterij 
Pinotage (Annen) u mee op een whisky-
tour door Schotland. Gedurende deze 
tour leert u over de verschillende smaken 
van diverse types whisky. Het is geen 
droge tour: u krijt ook de gelegenheid om 
diverse whisky’s te proeven. De tour is 
een unieke gelegenheid om onder de 
bezielende begeleiding van een vakman 
whisky’s te proeven en te leren welke u 
lekker vindt. 
Aanvang is 20.00 uur; de zaal is vanaf 
19.30 uur geopend.  
De deelnamekosten: €17,50 p.p. incl. 
bites. De proeverij gaat door zodra er 
zich minimaal 15 deelnemers hebben 
aangemeld. Om iedereen voldoende 
aandacht te kunnen geven, is 30 
deelnemers het maximum. Aanmelding is 
noodzakelijk: bij Marchinus 06-53698075 
of vofdegasterije@outlook.com  

!  
Dorpsagenda 
  5  febr  GFT afval (groene container) 
  7  febr  Werkgroep Natuurbeheer 
  8  febr  Samen koken, samen eten  
10  febr  Toneeluitvoering  
11  febr  ATB-tocht de Dobberieders  
13  febr  PMD afval (oranje container) 
14  febr  Werkgroep Natuurbeheer 
15  febr  Filmclub 
16  febr  Klaverjassen/rummikub 
19  febr  GFT afval (groene container) 
21  febr  Werkgroep Natuurbeheer 
22  febr  Whisky proeverij  
24  febr  Statiegeldflessen voor Rianne 
26  febr  Restafval (grijze container)  
27  febr  PMD afval (oranje container) 
28  febr  Werkgroep natuurbeheer 
10  mrt   Opschoondag  
"
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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