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In deze editie van Neis oet 't Loeg onder andere de Jaarvergadering
Dorpsbelangen, allerlei activiteiten in de Gasterije en in de buitenlucht, nieuws
van de Huiskamer, Uniepenning voor Henk Doeven, terugblikken op de
Opschoondag en de Werkgroep Natuurbeheer, en nog veel meer...

Jaarvergadering vereniging Dorpsbelangen
Gasteren 11 april
Op donderdag 11 april om 20:00 uur houdt de Vereniging Dorpsbelangen
Gasteren haar jaarlijkse Algemene LedenVergadering in De Gasterije. Tijdens
het formele gedeelte presenteert het bestuur haar jaarverslag, het financieel
verslag over 2018 en de begroting voor 2019. Klik op de volgende links voor:

de Agenda Jaarvergadering 2019
het Jaarverslag Dorpsbelangen 2018
de Notulen Jaarvergadering 2018

De financiële stukken zijn op te vragen bij onze penningmeester Iris Koffijberg
(iris.koffijberg@gmail.com).

Tijdens de jaarvergadering zullen we alle stukken projecteren op een groot
scherm zodat eenieder mee kan lezen. Na de pauze informeert een
medewerker van het Waterschap Hunze en Aa’s de vergadering over de
beekaanpassingen rond Gasteren.

Wordt u nieuwsgierig en wilt u meedenken? Het bestuur nodigt u van harte uit
om de jaarvergadering bij te wonen.
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Nieuws van de Rietvogels

Sportdag

Sportvereniging De Rietvogels organiseert op zondag 7 april 2019 een
sportochtend op het sportveld en in dorpshuis de Gasterije. De ochtend begint
om 9:30 uur met een ATB-clinic, begeleid door leden van toerfietsclub De
Dobberieders uit Zuidlaren, geschikt voor jong en oud, beginners en/of ervaren
mountainbikers. Aansluitend gaan de deelnemers samen op pad voor een ATB-
tocht, ook weer onder begeleiding van de Dobberieders.

Verder is deelname mogelijk aan: jeu de boules en biljarten; voor de
schooljeugd is er pannavoetbal.

Deelnemen aan de ATB-clinic of –tocht of aan het jeu-de-boule-toernooi?
Aanmelden kan nog steeds; stuur een e-mailbericht aan
b.m.mulder@gmail.com.

Let op: het programma van de sportdag is iets aangepast t.o.v. de vorige
aankondiging. Klik hier voor meer informatie...

Berging dorpshuis opgeruimd

Het bestuur van De Rietvogels heeft, ondersteund door enkele vrijwilligers,
begin maart de berging van het dorpshuis gereorganiseerd. Nieuwe stellingen

https://ingasteren.nl/met-de-rietvogels-in-actie-zondagmorgen-7-april/


maken een overzichtelijke opslag mogelijk voor de kleine sportmaterialen. Ook
is er ruimte gemaakt voor de berging van stoelen en tafels en voor een tweede,
verrijdbaar, biljart. Het ziet er weer goed uit!

Lees hier verder...

Verrijdbaar biljart in gebruik genomen

Op woensdagavond 3 april werd door de biljarters van de Rietvogels het
nieuwe verrijdbare biljart officieel in gebruik genomen met de jaarlijkse
wedstrijd tussen de maandagavondgroep (Het Losse Polsje) en de
woensdagavondgroep (Van Alles Wat). Vooraf werden de ontwerpers (en
makers) van dit prachtige systeem in het zonnetje gezet door het bestuur van
de Rietvogels. Met dank voor hun ingenieuze, maar vooral handzame
constructie!
Vervolgens konden er tussen half acht en twaalf uur maar liefst 20 partijen
worden gespeeld, waarbij Van Alles Wat dit keer de glorieuze overwinnaar
werd.

Nieuws van de Huiskamer

De Huiskamer bij de tijd gebracht

In de Huiskamerbijeenkomst van 20 maart hield Arno Klee een boeiend betoog
over “Horloges en zo”. Een verhaal over tijd, tijdmeting, klokken en horloges.
Zijn belangstelling voor uurwerken, zo legde hij uit, komt eigenlijk door een

https://ingasteren.nl/goed-nieuws-vanuit-sv-de-rietvogels/


erfelijke belasting omdat hij kleinzoon is van een horlogemaker.

Via het slingeruurwerk van Christiaan Huygens kwamen we bij de klok van
Anna Vedder. Anna vertelde dat het uurwerk zelf gekocht was maar dat de kast
erom heen helemaal door haar man was gezaagd, gedraaid, gevijld en
geschuurd.

Lees hier het volledige verslag...

Huiskamerprogramma voor het 2e kwartaal

De Huiskamerbijeenkomsten die Gasteren Goed voor Elkaar sinds oktober
vorig jaar om de andere week organiseert op de woensdagmorgens, worden
goed bezocht. Het is er dan ook erg gezellig en iedere keer is er iets nieuws te
horen of te doen. Het eerste kwartaal zit er dit jaar al weer bijna op. Voor het
komende kwartaal is het volgende programma vastgesteld.

17 april:               Paaseieren vilten
1 mei:                  Spelletjes: koersbal, rummicub en hersengymnastiek
15 mei:                Natuurquiz
29 mei:                Maria Dijkstra over Portugal (met wijnproeverij en hapjes)
12 juni:                Workshop zingen
26 juni:                Jeu de Boules 

GGvE legt flyers neer voor belangstellenden in De Gasterije. Het volledige
programma, ook voor de zomerperiode, vindt u op de flyer, hier te downloaden.

Iedereen is welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig. Aan deelname zijn geen
kosten verbonden. Als u wel wilt komen maar geen vervoer heeft, dan kunt u
een of enkele dagen van tevoren tussen 10.00 en 17.00 bellen naar 06-
20122349.

https://ingasteren.nl/de-huiskamer-bij-de-tijd-gebracht/
https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2019/03/Flyer-27032019-A3.pdf


Paasvuur

Vereniging Dorpsbelangen Gasteren heeft ook voor 2019 weer een vergunning
aangevraagd bij de Gemeente Aa en Hunze voor het mogen aansteken van het
Paasvuur. Harm van Rhee heeft wederom zijn medewerking toegezegd. Dat er
nog geen vergunning is verstrekt betekent niet dat het Paasvuur niet door gaat.
Ook zijn er geen aanwijzingen dat er geen Paasvuur komt!!! Zodra er antwoord
van de Gemeente binnenkomt, is dat te lezen op ingasteren.nl.

Themabijeenkomst over zin en onzin van
bacteriën

Dorpsgenoot Martien van de Poll neemt u op woensdag 24 april 2019 vanaf
19:15 uur mee in de wereld van de bacteriën: een eencellig organisme dat zo
klein is dat het alleen met een microscoop te zien zijn. Bacteriën kunnen zich
snel vermenigvuldigen en hebben geen kern in hun cel, vaak beschouwd als
een bron van ellende.

Maar is dat wel zo?

Martien Van de Poll, gepensioneerd ziekenhuisapotheker, vertelt een boeiend
verhaal over de werking (ook positief) van bacteriën op ons lichaam. Welke
invloed hebben ze op de effectiviteit van medicijnen en van
voedingssupplementen en hoe verrassend beïnvloeden ze onze fysieke en
mentale fitheid? De thema-avond wordt gehouden in het Trainingsadvies- &

https://ingasteren.nl/


Testcentrum Sportsvision, Westeinde 5 te Gasteren en is na opgave gratis
bij te wonen. Opgave kan via de intekenlijst in het centrum en via e-mail:
tamara-sportsvision@online.nl voor 22 april 2019.

Andere activiteiten

IJsvereniging Wintervreugd; ingelaste vergadering    
IJsvereniging Wintervreugd nodigt haar leden uit voor een ingelaste
vergadering op vrijdag 5 april 2019 om 20.00 uur in de Gasterije. De
onderwerpen zijn: lidmaatschap KNSB en van het Gewest, zomeractiviteiten
2019  en toekomstig beleid van de vereniging.
 
Magnusfair op 6 april
De rommelmarkt van de Magnuskerk, sinds acht jaar beter bekend als
de MAGNUSFAIR, is een begrip in Anloo en omstreken en vindt dit jaar plaats
op zaterdag 6 april. Wilt u meer weten of spullen inbrengen? Lees dan hier
meer...

Parels in het park wandeling
Rotary Zuidlaren-Anloo organiseert op zondag 14 april 2019 een benefiet
wandeling voor Humanitas Tynaarlo door het prachtige natuurgebied tussen
Anloo en Schipborg. De route zit vol bijzonderheden; niet alleen de
heidevelden, het Strubbenbos en beekdal tonen hun schoonheid. Onderweg
zijn eigentijdse (culturele) verrassingen aan het parcours toegevoegd.‘Parels in
het park’ beoogt bezoekers op een verrassende manier door het prachtige
natuurgebied te voeren en geeft tegelijkertijd de zwakkeren in onze omgeving
een steun in de rug door de goede doel bestemming van Humanitas. Klik hier
voor meer informatie...

Palmpasen in Anloo
Er komt weer een Palmpasen optocht in Anloo! Op zondag 14 april om 10.30
uur, voor alle kinderen van basisschool Anloo en hun broertjes of zusjes,
en voor alle kinderen uit Anloo, Anderen en Gasteren van t/m 12 jaar, en voor
de ouders / oma’s / opa’s is er koffie, thee en iets lekkers. Verzamelen op het
schoolplein van obs Anloo. Neem je eigen versierde Palmpasen stok met
haantje mee! Na de optocht eieren zoeken en eitje tik! Prijsuitreiking voor de
winnaars!
 

mailto:tamara-sportsvision@online.nl
https://ingasteren.nl/magnusfair-op-6-april/
https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2019/03/Parels-in-het-park-flyer.pdf


Paasbrunch in De Gasterije
Zondag 21 april 2019 organiseert Dorpshuis De Gasterije een Paasbrunch. De
aanvang is 11:00 uur. Deelnamekosten bedragen €15 per persoon.
Aansluitend neutieschieten. Aanmelding: Gasterije: 0592 231289 / Marchinus:
0653698075 / Miranda: 0622036161.
 

Laat uw creativiteit in De Gasterije zien
Schilderen, plexiglas zagen, dichten, diorama’s bouwen, ei-schalen schilderen,
beeldhouwen, fotograferen, een muziekinstrument bespelen, toneel spelen,
teksten schrijven, glas-in-lood fabriceren, in een koor zingen, bloemschikken,
origami , poppenhuizen inrichten … er is een grote kans dat er voor elk van
deze vormen van creativiteit wel een beoefenaar uit Gasteren te vinden is. De
ene beoefent zijn/haar hobby in stilte terwijl de andere dorpsgenoot er (bijna)
zijn/haar beroep van maakt.

Marchinus en Miranda van Dorpshuis De Gasterije willen al deze vormen van
creativiteit voor het voetlicht brengen. Op zondag 26 mei 2019 organiseren zij,
gelijktijdig met een grote Jaarmarkt op De Gagels, een creatieve markt in de
sporthal. De dorpshuisbeheerders nodigen alle dorpsgenoten met een
creatieve hobby uit, contact op te nemen en (een deel van) een tafel te
reserveren. Aan deze reservering zijn geen kosten verbonden. Aanmelding,
uiterlijk 30 april 2019, bij Marchinus (0653698075) of Miranda (0622036161).



Uniepenning
waterschappen voor
Henk Doeven
Het “waterschap” is voor velen een
vèr-van-m’n-bed-show. En misschien
dat het daardoor velen ontgaan is
dat juist onze plaatsgenoot Henk
Doeven de slechts zeldzaam uit te
reiken Uniepenning heeft ontvangen.
Het waterschap heeft zo’n 23 jaar
zijn speciale aandacht gehad. Op de
website van Waterschap Hunze En
Aa’s staan de kwaliteiten van Henk
Doeven genoemd: “De heer Doeven
is loyaal, rustig, ingetogen als
persoon en als bestuurder. Hij straalt
verbondenheid uit met ons
waterschap.“. Zo’n 12 jaar heeft hij
eerst de belangen uit de categorie
“Gebouwd” behartigd en sinds 2008
die van “Bedrijven” (namens de
Kamer van Koophandel). Op de
volgende websites staat meer
informatie over de sporadische
toekenning van de Uniepenning:

Dagblad van het Noorden
Waterschap Hunze En Aa’s.

https://www.dvhn.nl/groningen/Henk-Doeven-krijgt-Uniepenning-uitgereikt-bij-afscheid-als-bestuurder-Hunze-en-Aa%E2%80%99s-Update-24305293.html
https://www.hunzeenaas.nl/actueel/nieuws/Paginas/Bijzonder-afscheid-voor-Henk-Doeven.aspx


Gasteren weer schoon

Zaterdag 23 maart presenteerde zich een team van wel bijna 30
dorpsbewoners om ons dorp weer de jaarlijks opschoonbeurt te geven. Ook de
kleintjes lieten zich daarbij niet onbetuigd. Na voorzien te zijn van hesjes,
grijpers, vuilniszakken en grondige instructies, splitste het team zich op in
kleinere groepen die uitwaaierden over het dorp en de omliggende wegen en
paden. Op zoek naar achteloos achtergelaten zwerfvuil. Dat werd nog flink
speuren want in vergelijking met voorgaande jaren lag er eigenlijk niet zoveel.
De aanvankelijke teleurstelling daarover maakte al snel plaats voor het besef
dat dit natuurlijk een heel goed teken is. Zouden de vervuilers dan eindelijk tot
inkeer zijn gekomen? Laten we het hopen. Dat er toch niet voor niets is
gespeurd blijkt wel als de totale opbrengst in het aanhangwagentje is
samengebracht.

Een beetje moe en toch wel voldaan verzamelde de groep zich in het dorpshuis
om zich tegoed te doen aan een uitgebreide en zeer goed verzorgde lunch. Met
dank aan Miranda en haar team, en ook de gemeente die deze lunch aanbood.



Werkgroep Natuurbeheer Gasteren stopt er
even mee

De lente zit er nou toch echt aan te komen. Eind februari al werd het eerste
kievitsei gevonden en ook andere vogels hebben hun nestjes klaar gemaakt
voor de eerste leg. Kortom, het broedseizoen staat voor de deur. Dat vraagt om
ongestoorde rust. Reden voor de werkgroep Natuurbeheer Gasteren om het
bijltje er – tijdelijk – bij neer te gooien. Tot 4 september houden we ons koest
om daarna weer met frisse moed onze werkzaamheden te hervatten.

Lees hier verder voor een uitgebreide terugblik...

De redactie wenst u alvast fijne paasdagen

https://ingasteren.nl/werkgroep-natuurbeheer-gasteren-stopt-er-even-mee/


Dorpsagenda april 2019
 

vr 5 apr Wintervreugd ledenvergadering
za 6 apr Magnusfair Anloo
zo 7 apr Sportdag De Rietvogels
do 11 apr Samen Koken, Samen Eten
do 11 apr Jaarvergadering Dorpsbelangen
vr 12 apr Grijze container
zo 14 apr Palmpasen optocht Anloo
zo 14 apr Parels in het park wandeling
ma 15 apr Groene container
wo 17 apr Huiskamerbijeenkomst
do 18 apr Oranje container
do 18 apr Filmclub in de Gasterije
zo 21 apr Paasvuur (onder voorbehoud!)
zo 21 apr Paasbrunch
wo 24 apr Lezing over bacteriën, SportsVision
wo 1 mei Huiskamerbijeenkomst
do 2 mei Oranje container

 
Kijk ook de website voor meer informatie over tijd en plaats. Of klik hieronder op
Printversie om een pdf te downloaden van de agenda die u makkelijk kunt
afdrukken en ophangen!

Printversie dorpsagenda

https://ingasteren.nl/dorpsagenda/
https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2019/04/Dorpsagenda-april-2019.pdf


Neis oet ’t Loeg wordt uitgegeven door de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren.
De volgende uitgave van deze maandelijkse email-nieuwsbrief verschijnt op donderdag 2 mei.

Kopij inleveren tot uiterlijk maandag 29 april, via email naar deredactie@ingasteren.nl

Lees deze nieuwsbrief in de browser
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