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Neis oet ’t Loeg gaat digitaal
Neis oet ’t Loeg gaat vanaf begin 2019
als e-mail nieuwsbrief worden verspreid.
De redactie van ingasteren.nl werkt op
dit moment aan de opzet van deze
digitale nieuwsbrief, die net als de
papieren editie een samenvatting blijft
geven van het belangrijkste nieuws uit de
afgelopen maand, met een vooruitblik op
de komende maand. In de volgende Neis
meer informatie over hoe u zich kunt
abonneren, en hoe de bewoners die geen
beschikking hebben over e-mail
geïnformeerd blijven over ‘Dorpsneis oet
Gaastern’.
Ook in 2018 weer bladbakken
Ook dit jaar gaat Harm Reinders weer
bladbakken neerzetten op de bekende
plaatsen in Gasteren.
Recentelijk heeft de Gemeente besloten
het ‘Bladruimen’ voor 2 jaar door te laten
lopen: dat betekent dat Harm van Rhee
het in Gasteren verzamelde blad op zijn
land zal verwerken.
Dat bespaart de
Gemeente geld,
levert de Vereniging
Dorpsbelangen
Gasteren juist wat
geld op en is ook
nog eens gunstig
voor het milieu.
Het legen van de bladbakken loopt door
tot eind 2018. Ze worden vlak voor
Oudjaarsdag verwijderd. Daarna kunt u
geen blad meer aanbieden en moet u de
bladeren zelf verwerken of afvoeren.
(bijv. In de groene container).
BELANGRIJK: Juist omdat Harm van
Rhee het verzamelde blad als
organische meststof zal verwerken is
het belangrijk om alleen blad aan te
leveren en geen takken, gras of

ander (tuin)afval. De Vereniging
Dorpsbelangen Gasteren rekent hierbij op
uw medewerking.
Inloopbijeenkomsten Glasvezel
Op woensdagavond 7 en
donderdagmiddag 8 november
organiseert de werkgroep glasvezel
Gasteren twee inloopbijeenkomsten in
dorpshuis De Gasterije. De
werkgroepleden zijn dan beschikbaar om
informatie te geven over het
glasvezelproject, en ook de bedrijven
Computerservice Assen en DvC-IT uit
Annen zijn present. Medewerkers van
deze bedrijven staan voor klaar om te
helpen bij het kiezen van de provider die
het best bij u past en helpen u bij het
invullen van de aanmelding. Zij hebben
ook oplossingen paraat voor de
aansluitingen van tv en computer bij u
thuis.
In het eerste half uur van beide
bijeenkomsten is er een korte presentatie
van de werkgroep over de aanpak van
Drents Glasvezel Collectief en Glasvezel
buitenaf en is er gelegenheid tot het
stellen van vragen. Daarna is er ‘vrije
inloop’ en staan werkgroepleden en de
medewerkers van de bedrijven voor u
klaar om al uw glasvezel-vragen te
beantwoorden. Kom gewoon langs
wanneer het u schikt. Plaats en tijd:
woensdagavond 7 november, 19.30 22.00 uur; vrije inloop vanaf 20.00 uur.
Donderdagmiddag 8 november, 15.00 17.30 uur; vrije inloop vanaf 15.30 uur.
Plaats: dorpshuis De Gasterije.
NB: De aanmelding voor een
glasvezelabonnement bij Glasvezel
buitenaf sluit op maandag 17
december, daarna zijn de aansluitkosten
voor eigen rekening.
Werkgroep glasvezel Gasteren: Anetta
Boonstra, Meindert Krijnsen, Martien van
de Poll, Otto de Boer, Arnold Tang en Ben

Mulder; e-mailadres:
glasvezel@ingasteren.nl
NSGK collecte 2018
In de week van 12 t/m 17 november
wordt ook in Gasteren weer gecollecteerd
voor de Nederlandse
Stichting voor het
Gehandicapte Kind.
Met uw bijdrage
steunt de NSGK
jaarlijks honderden
projecten voor
kinderen en
jongeren met een handicap. Voor meer
informatie zie www.nsgk.nl

Drenthe hun stem hadden uitgebracht op
onze verenigingen. In totaal had de bank
ruim €150.000,- beschikbaar gesteld om
te verdelen over plaatselijke
verenigingen/stichtingen. De deelname
was enorm: maar liefst 386 verenigingen
deden mee aan de campagne.
Elk lid van de Rabobank kon 3 stemmen
uitbrengen op een of meer van de
deelnemende verenigingen/stichtingen.
Voor Gasteren betekende dit: 44
stemmen voor de Rietvogels (€398,-) en
39 stemmen voor Wintervreugd (€352,-).
Voor ons als kleine verenigingen is dit
veel geld en we zijn er dan ook erg blij
mee. Hartelijk dank voor het stemmen op
ons! En natuurlijk hartelijk dank aan de
Rabobank voor hun prachtige initiatief.
Sportvereniging de Rietvogels en
IJsvereniging Wintervreugd.

Biljarttoernooi 2018
Op vrijdag 23 en zaterdag 24 november
organiseert sportvereniging de Rietvogels
weer het jaarlijkse biljarttoernooi om het:
Open Kampioenschap van Gasteren.
Dit jaar is de opzet hetzelfde als vorig
jaar. Vrijdagavond en zaterdag overdag
worden de voorrondes gespeeld; daarna
volgt ’s middags de finale. Wie kan er
meedoen? Iedereen die in Gasteren
woont, zowel dames als heren. Leden van
de Rietvogels die buiten Gasteren wonen
zijn natuurlijk ook van harte welkom om
mee te spelen. Iedere deelnemer speelt 4
partijen van 20 beurten aan de hand van
een vooraf opgegeven moyenne. Het
inschrijfgeld bedraagt €5,-. Meer
informatie kunt u vinden op de website.
Aanmelding kan tot uiterlijk maandag 19
november op de aanmeldingslijst in de
Gasterije of via e-mail, met vermelding
van zijn of haar moyenne, bij: Lute
Pieters (lpgpieters@gmail.com).
Iedereen heeft evenveel kans op te
winnen, dus meld je aan!
Rabo-Clubkas Campagne
De Rabobank Clubkas Campagne heeft
ook in 2018 weer een prachtig resultaat
opgeleverd voor Gasteren.
Sportvereniging de Rietvogels en
IJsvereniging Wintervreugd mochten
maandagavond 1 oktober samen maar
liefst een bedrag van €750,- in ontvangst
nemen bij de opening van de week van
de Coöperatie in de Nieuwe Kolk in Assen.
Dit bedrag werd verkregen doordat leden
van de Rabobank Assen en Noord-

Oud papier
Op zaterdag 10 november wordt het oud
papier weer opgehaald. Zoals gebruikelijk
vanaf 09.00 uur.
!

"

Dorpsagenda
1 nov. Lezing Het Waterschap
5 nov. Restafval (grijze container)
6 nov. PMD afval (oranje container)
7 nov. Huiskamerbijeenkomst Gasteren
Goed voor Elkaar
8 nov. Samen Koken, Samen eten
9 nov. Bingo
10 nov. Oud papier
11 nov. Lampionbuffet
12 nov. GFT afval (groene container)
15 nov. Filmclub
16 nov. Klaverjassen en rummicub
20 nov. PMD afval (oranje container)
21 nov. Huiskamerbijeenkomst Gasteren
Goed voor Elkaar
Dorpsloket
26 nov. GFT afval (groene container)
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