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Dorpsneis oet Gaastern

In deze vakantie-editie van Neis oet 't Loeg onder andere een terugblik op de 

In- en Ontspanningsweek, SUPpen op het Zuidlaardermeer, activiteiten in de 

Huiskamer, nieuws over Gasteren Goed voor Elkaar, en meer... 

In- en Ontspanningsweek 2019

Maandag 17 juni. De kop is er af. OostZa heeft 40 punten gescored met het 

Vissen. Daardoor smaakt OostZa even het genot van

het koploper zijn in het Algemeen Klassement.



Dinsdag 18 juni. De tweede sportdag betekent door een overtuigende winst bij 

het Darten en Biljarten, voor het Westeinde een voorlopige positie als koploper. 

Terwijl BriGOs voor de tweede dag op rij de drager van de Rode Lantaarn is.

Woensdag 19 juni. Na een zeer geslaagde spelletjesmidag voor de kinderen 

(waar meedoen voorop staat) wint BriGOs de  Gezelschapsspelen op de 

avond. Deze verpletterende uitslag draagt echter niet bij aan het kwijtraken van 

de Rode Lantaarn.

Donderdag 20 juni. Een bekend onderdeel (Klootschieten) en twee nieuwe 

onderdelen: Boogschieten en Jeu de Boules. Westeinde staat nog steeds aan 

kop. En een wisseling van de Rode Lantaarn, met overtuiging, overgenomen 

door de BosHoek.

Vrijdag 21 juni. Eventjes, eventjes leek het er op dat de kaarten anders 

geschud zouden worden na het Volleyballen en de Jeu de Boules. Maar toch: 

Westeinde blijft op kop en BriGOs straalt weer/nog met de Rode Lantaarn.

Zaterdag 22 juni. Het kan verkeren: Westeinde eindigde 4 avonden op rij op de 

eerste plaats. En de winnaar van de Playback-show? De BosHoek. En de 

winnaar van de I- en O-week 2019? Ook de BosHoek. GEFELICITEERD!!!

Bekijk hier het volledige scorebord...



Schoonmaak TT-circuit
Maandagavond 1 juli en woensdagochtend 3 juli was het weer zover: de 

schoonmaak van enkele tribunes en de binnenring van het TT-circuit.

Op maandagavond staken ongeveer twintig vrijwilligers de handen uit de 

mouwen om de tribunes schoon te maken. Gewapend met bladharken en maar 

liefst 13 bladblazers werden de tribunes ontdaan van duizenden plastic (lege, 

halfvolle en volle) flesjes, papier, hamburgers, enz. enz. Een gigastofzuiger 

zoog de troep op met als uiteindelijke bestemming VAM. Het was een stoffige 

actie door de droogte en de straffe wind.

Op woensdagmorgen gingen twaalf vrijwilligers op pad voor een 

schoonmaakronde op de binnenring van het circuit. Plastic zakken, flesjes, 

papier, zelfs sigarettenpeuken en kleine motoronderdelen werden met een 

‘prikstok’ of met de hand opgeraapt. Gelukkig in veel kleinere hoeveelheden 

dan op maandagavond op de tribunes en het was lang niet zo stoffig. Maar het 

hele circuit (4,5 km) moest wel afgewerkt worden: een flinke klus die toch wel 

een uurtje of 3 in beslag nam.

Jan en Trijnie verzorgden de catering, op beide dagen.

En wat het oplevert? Voor de Gasterije € 2500,–. Dat is dus de moeite waard.

Tot volgend jaar? Tot volgend jaar!

Kijk ook op ingasteren.nl voor een foto-impressie...

Jacob en Dini 60 jaar 
getrouwd

Loco-burgemeester Henk Heijerman 

feliciteerde woensdag 26 juni 2019 

onze dorpsgenoten Jacob en Dini 

van Rein met hun 60-jarig huwelijk. 

De Redactie van ingasteren.nl en 

Neis sluit zich daar graag bij aan! 



Impuls Welzijn verlengt subsidie aan 
Gasteren Goed voor Elkaar
Gasteren Goed voor Elkaar bestaat alweer zo’n driekwart jaar. Vorig jaar 

oktober startten we met de Huiskamer. Vanaf het begin zijn de tweewekelijkse 

huiskamerbijeenkomsten in de Gasterije goed bezocht. We zijn er dan ook in 

geslaagd om iedere keer weer een leuk programma aan te bieden met 

spelletjes, knutselen, sprekers van binnen en buiten het dorp, en laatst nog met 

een bus-tour langs een keur van kunstenaars in de gemeente in het kader van 

‘Gekleurd Grijs’.



Maar ook van de Vervoersdienst en de Klussendienst wordt in toenemende 

mate gebruik gemaakt. Zo is er door vrijwilligers geholpen met 

computerproblemen, het schoonmaken van een dakgoot, compost ophalen, 

etc. Daarnaast hebben we enkele huisbezoeken afgelegd bij mensen van wie 

omwonenden vermoedden dat zij gebaat zouden kunnen zijn bij de activiteiten 

van Gasteren Goed voor Elkaar. In het algemeen werd dit heel erg 

gewaardeerd en heeft dit ook geleid tot concrete actie.

Er zijn nu al meer dan 30 vrijwilligers ingeschreven op wie we een beroep 

kunnen doen. Daar zijn we heel blij mee. Nog niet iedere vrijwilliger heeft al iets 

kunnen doen, maar dat komt vast nog. Het lijkt erop dat mensen ons steeds 

beter weten te vinden.

Kortom, het gaat best goed. Dat vindt ook stichting Impuls Welzijn die ons 

voor het eerste halfjaar subsidie verstrekte. Met de belofte dat, als de 

voorgenomen activiteiten ook daadwerkelijk zouden aanslaan, we ook voor het 

tweede halfjaar op subsidie mochten rekenen. Onlangs heeft Impuls laten 

weten dat ze daartoe besloten heeft. We zijn daarom heel blij dat we onze 

activiteiten gewoon kunnen blijven voortzetten.

Gasteren Goed voor Elkaar richt zich op alle dorpsbewoners – jong of oud, met 

of zonder beperkingen – die tijdelijk dan wel langdurig ondersteuning nodig 

hebben om goed en zelfstandig te kunnen (blijven) functioneren. Als u denkt 

dat wij u daarbij kunnen helpen kunt u op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 

uur bellen met 06-20122349 of een mailtje sturen aan 

gasterengoedvoorelkaar@ingasteren.nl.



Volop activiteit in de Huiskamer

Franse sferen
Op een zomermorgen in de schaduw van de bomen met elkaar gezellig 

keuvelen en jeu de boules spelen! Maar zo ver als Frankrijk gingen de 

bezoekers van de Huiskamer op 26 juni jl. niet. Zij speelden op de jeu-de-

boules-baan naast de Gasterije en dronken na afloop geen wijn maar 

zelfgemaakte smoothies. Hoe goed kan het leven zijn in Gasteren. 

Smeuïge verhalen
“Mot je es effe luistere …….” klonk het woensdag 10 juli in onvervalst 

Amsterdams aan de koffietafel in de Gasterije. En geluisterd werd er. Van 

Annie M.G. Schmidt werd het verhaal van de Miesmuizers voorgelezen en zo 

waren we getuige van het gesprek in de tram tussen een Amsterdamse 

volksvrouw en een nette mijnheer. Verder lieten de bezoekers van de 

Huiskamer zich boeien door verhalen in het Drents; van Jans Polling en Gerard 

Nijhuis. Zoals het verhaal over Ameisen die geen aambeien bleken te zijn. Ook 

het prachtige Drentse gedicht van Vasalis over haar moeder maakte indruk. En 

natuurlijk waren er weer nieuwe Elfjes van Anna die werden voorgelezen. 

Portugese toestanden
Woensdagmorgen 24 juli waren het Portugese toestanden in de Huiskamer in 

de Gasterije. De temperatuur buiten liep op tot 37 graden. Binnen lieten zo’n 20 

bezoekers zich informeren over het Portugal van Maria Dijkstra. Op 

aanstekelijke wijze gidste zij ons over de kaart van Portugal. Onderweg werden 



we meegenomen naar prachtige steden die de rijke cultuur van de late 

middeleeuwen illustreren. Maar ook vertelde Maria ons over het Portugese 

platteland waar armoede en gastvrijheid onlosmakelijk met elkaar verbonden 

zijn. Wie onverwacht gasten krijgt deelt altijd en overvloedig zijn aardappelen, 

groenten, vlees, vis en wijn met hen.

Na de presentatie van Maria was er een kleine wijnproeverij van Portugese 

wijnen. Buiten bereidde Ger een Portugese specialiteit: een in alcohol 

geflambeerde worst. Er werd heerlijk genipt en gesmikkeld. En zo werd het 

vanzelf tijd voor een siësta en keerden allen voldaan weer huiswaarts.

SUP-clinic op het Zuidlaardermeer

Op zaterdag 1 juni organiseerde sportvereniging de Rietvogels een SUP-clinic 

op het Zuidlaardermeer onder leiding van instructeur Haaije van Zwol. SUPpen 

– standup paddling – is een mooie rustige vorm van surfen: lekker peddelen 

rechtop staand of op de knieën op een groot surf-board. Een tiental 

deelnemers kon volop genieten van deze prachtige water-sport. Lekker weertje, 

heerlijk ontspannen. Prachtig om te zien dat elke deelnemer uit Gasteren het 

surf-board op zijn of haar eigen manier weet te gebruiken; liggend kan ook: 

lekker luieren op het water.

Dorpsgenoten die er niet bij waren weten niet wat ze gemist hebben. Misschien 



komt er nog eens een herkansing.

Kijk ook op ingasteren.nl voor een foto-impressie...

Dorpsagenda augustus
wo 7 aug Huiskamerbijeenkomst

do 8 aug Oranje containter

ma 19 aug Groene container

wo 21 aug Huiskamerbijeenkomst

do 22 aug Oranje container

vr 30 aug Grijze container

ma 2 sep Groene container

wo 4 sep Huiskamerbijeenkomst

do 5 sep Oranje container
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