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Gasteren ruimt de omgeving op

Vereniging Dorpsbelangen Gasteren
(VDG) organiseert op zaterdag 10 maart
2018 de jaarlijkse opschoondag.
Dorpsbewoners ruimen die dag met
elkaar het zwerfvuil in en rondom
Gasteren op. Het valt op dat het jaarlijks
opruimen steeds minder bewerkelijk is:
een groeiende groep inwoners van
Gasteren ruimt namelijk gedurende het
gehele haar ‘eigen’ stukje in of het dorp
op. Geweldig, hierop kun je als dorp trots
zijn.
Deze jaarlijkse opschoondag begint om
9.45 uur bij de Pannenkoekenboerderij.
De VDG zorgt voor handschoenen,
grijpers en afvalzakken. Maar ook zorgt
de VDG voor koffie, thee en frisdrank
gedurende de
schoonmaakwerkzaamheden.
Omstreeks 13.00 uur sluiten de
deelnemers de ochtend af met een (door
de Gemeente Aa en Hunze aangeboden)
lunch in de Pannenkoekenboerderij.
Het is in verband met de catering en de
lunch wenselijk dat u zich per e-mail
aanmeldt bij Arnold Tang:
arnold1958tang@gmail.com
Rianne Reinders organiseert
Paasbrunch
Donderdag 7 juni 2018 is het zover: ik ga
dan de Alpe d’Huzes op wandelen. Ik ben
hiervoor al druk aan het trainen, maar ik
ben daarnaast ook druk bezig om mijn
streefbedrag van €2.500,- te halen. In de
nieuwsbrief van februari hebt u er al iets
over kunnen lezen: de Paasbrunch.
Zondag 1 april 2018, echt geen grapje,
organiseer ik met hulp van de beheerders
Marchinus en Miranda Giezen van
Dorpshuis De Gasterije een Paasbrunch.
Om 10.30 uur start er vanaf het
Dorpshuis een wandelpuzzeltocht. Deze

zal ongeveer een uurtje duren. Om 12.00
uur starten we met de brunch. Als u niet
wilt wandelen, zorg dan dat u in ieder
geval tegen 12.00 uur in het dorpshuis
aanwezig bent.
Kosten: kinderen tot de basisschool:
gratis. Kinderen op de basisschool:
€7,50. Kinderen vanaf de basisschool en
volwassenen: €17,50.
De genoemde
prijzen zijn
inclusief
koffie, thee,
melk en
karnemelk. De
overige
consumpties zijn voor eigen rekening.
Betalen kan op 1 april 2018, voorafgaand
aan de activiteit.
Opgeven is mogelijk tot 26 maart 2018.
Dit kan via de mail:
riannerein@hotmail.com of telefonisch
0592-231372. En bent u toevallig de
komende weken in het dorpshuis: dan
kunt u zich ook aanmelden bij Marchinus
of Miranda.
Ik zou het natuurlijk geweldig vinden om
dan zoveel mogelijk mensen te zien, dus
graag tot dan! Groetjes Rianne Reinders
Er gloort weer hoop voor het
paasvuur!
Harm van Rhee heeft toestemming
gegeven om het paasvuur dit jaar op de
Zuides te houden. Er is een verzoek naar
de gemeente gestuurd en het wachten is
op de toestemming van de gemeente en
de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
(RUD). Dit zal enige tijd in beslag nemen
want de RUD moet eerst beoordelen of ze
een ontheffing kunnen geven voor de
plek. Houdt de website in de gaten: zodra
we meer weten leest u dat hier.
Adopteer een fruitboom!
In het laantje tussen de Gagels en de
Brink/Westeinde en op de Zandkampen

staan een aantal vruchtbomen. Deze zijn
daar ooit met medewerking van
Dorpsbelangen geplaatst. Maar de bomen
hebben geen verzorging. Ook in de
Zandkampen
staat een
aantal
dergelijke
fruitbomen.
Vereniging
Dorpsbelangen
zoekt
dorpsgenoten
die een of
meerdere van deze bomen willen
adopteren.
Het is de bedoeling dat u de boom/bomen
1 keer in het jaar snoeit. Het
vruchtgebruik is dan uiteraard voor uzelf.
Uw naam wordt op een plaatje bij de
boom geplaatst. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met: Margriet
Hilbolling, secretaris Dorpsbelangen
Gasteren, 06-33135473 of
dorpsbelangengasteren@outlook.com

4. Jaarverslag van de penningmeester
5. Verslag van de kascommissie
6. Verkiezing lid kascommissie
7. Bestuurswijziging
8. Vaststellen contributie en
donateursbijdragen
9. Sportaanbod: aerobics, biljarten,
volleybal, jeu de boules
10. Mogelijkheden voor 2e biljart
11. Activiteitenprogramma 2018
12. Ingekomen stukken / mededelingen
13. Rondvraag
14. Sluiting

Vrouwen opgelet! Gezellige
biljartavond
Biljarten wordt steeds populairder bij
vrouwen. Met vrouwen die biljarten is het
gezellig. Ze praten rustig door tijdens het
biljarten en ze zijn blij met elke
aanwijzing die ze krijgen om een
moeilijke bal wellicht toch te kunnen
maken.
Daarom is donderdagavond 8 maart om
19.00 uur een vrije inloop biljarten voor
vrouwen. Heb jij ook altijd al willen leren
biljarten? Of ben je al een BiljartQueen
en zoek je een uitdaging? Kom dan langs
bij De Gasterije!
Uiteraard is deze avond alleen
toegankelijk voor vrouwen. Of ben je nu
beginner of gevorderde bent.
!

Jaarvergadering De Rietvogels 2018
Uitnodiging Jaarvergadering
sportvereniging De Rietvogels
Maandag 5 maart a.s. om 20.00 uur in
De Gasterije.
Agenda:
1. Opening
2. Notulen van de jaarvergadering 2017
3. Jaarverslag van de secretaris

Piano af te halen t.e.a.b.
Dorpshuis De Gasterije is enkele jaren
geleden door een schenking in het bezig
gekomen van een piano. Echter… sinds de
piano in de vergaderzaal staat… is deze
nog nooit gebruikt. Het bestuur van het
dorpshuis heeft besloten dat
dorpsgenoten een bod kunnen doen op
de piano. Belangstellenden voor deze
schitterende piano kunnen contact
opnemen met Arno Klee, tel.
0592-238028.

"

Dorpsagenda
5 mrt GFT afval (groene container)
5 mrt Jaarvergadering De Rietvogels
7 mrt Werkgroep Natuurbeheer
8 mrt Biljarten voor vrouwen
9 mrt Samen koken, samen eten
10 mrt Oud papier
10 mrt Gasteren ruimt op
13 mrt PMD afval (oranje container)
14 mrt Werkgroep Natuurbeheer
15 mrt Filmclub
16 mrt Klaverjassen/rummikub
19 mrt GFT afval (groene container)
21 mrt Werkgroep Natuurbeheer
26 mrt Restafval (grijze container)
27 mrt PMD afval (oranje container
1 apr Paasbrunch Rianne Reinders

!

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 .

