
Neis oet 't Loeg - December 2019
Dorpsneis oet Gaastern

In deze editie van Neis oet 't Loeg onder andere nieuws over kerst- en
oudejaars-activiteiten in en om het dorpshuis en op andere plaatsen binnen en
buiten ons dorp. 
Verder berichten over een glasvezeldonatie, de uitslag van het biljarttoernooi,
de aankondiging van de website Historisch Gasteren, de huiskamer-
activiteiten en nog veel meer.

Al weer bijna aan het einde van dit jaar wenst de redactie van Neis oet ’t Loeg
alle Gastenaren en andere lezers van deze nieuwsbrief hele fijne feestdagen,
een spetterend uiteinde van 2019 en alle goeds voor 2020, met veel
leesplezier.



Kerstboomborrel: zondag 15 december
Hallo dorpsgenoten en andere liefhebbers!

Op zondag 15 december wordt – net als ieder jaar – bij de kerstboom weer een
borrel gedronken, of warme chocola met slagroom.
De kerstboomborrel is voor menigeen alweer een vaste traditie. Dit jaar zal die
zijn op zondag 15 december van 16.00 tot 18.00 uur.
Komt dus allen!! Zeker de moeite waard, afgaand op de reacties in voorgaande
jaren.

Met vriendelijke groet, 
Het Kerstboom team

 

De feestdagen in en rond het dorpshuis
Er is dit jaar in en rondom het dorpshuis de Gasterije weer van alles te beleven
en te genieten.
* Zondag 22 december organiseren Miranda en Marchinus een uitgebreide

https://ingasteren.nl/20093-2/


Kerstbrunch. De kosten bedragen: €17,50 p.p.; kinderen tot 12 jaar: €10,-.
Reserveren is gewenst; Marchinus: 06-53698075.
* In navolging van voorgaande jaren is het dorpshuis ook op Oudejaarsdag
geopend.
Vanaf 16.00 uur is iedereen van harte welkom. Vanaf 17.00 uur is de soep
warm.
Het dorpshuis blijft deze avond en ook tijdens de jaarwisseling open.
Miranda en Marchinus wensen u bij deze alvast fijne kerstdagen en een goed
2020 toe!
* Op Oudejaarsdag organiseert de ‘Jeugd Gasteren’ ook dit jaar weer
carbidschieten op het sportveld. Het carbidschieten begint om 13 uur en
iedereen is welkom om er samen met hen, onder het genot van een hapje en
drankje, een gezellige middag van te maken.

Feestelijke uitreiking glasvezeldonaties
Namens stichting Drents Glasvezel Collectief (DGC) reikten op woensdag 27
november Meindert Krijnsen (Voorzitter DGC), Eddy Veenstra (Directeur
RENDO) en Piet Grootenboer (directeur Glasvezel buitenaf) cheques uit aan
maar liefst 38 verenigingen dorpsbelangen in Noordoost Drenthe. Alle dorpen
waren vertegenwoordigd om de donatie feestelijk in ontvangst te nemen.

Lees het volledige artikel...

https://ingasteren.nl/feestelijke-uitreiking-glasvezeldonaties/


Biljarttoernooi 2019: de uitslagen
Een perfect georganiseerd biljarttoernooi op vrijdag 22 en zaterdag 23
november trok dit jaar negentien deelnemers uit Gasteren en omgeving.
Verdeeld over vier (!) biljarts op drie locaties (fam. Van der Molen, fam. Pieters
en de Gasterije) vertoonden de mannen (waar waren de vrouwen?) hun
kunsten in het libre-spel. Er werd niet gestreden om wie de meeste caramboles
scoorde maar wie het best presteerde naar verhouding van zijn historisch
moyenne.
Na de loting en de groepsindeling werden vrijdagavond de eerste partijen
gespeeld. Openlijke teleurstelling en ingetogen tevredenheid waren daarbij
waar te nemen bij de deelnemers. Wordt het zaterdag beter of, kan ik dit niveau
zaterdag vasthouden?
Zaterdagmorgen gingen de spelers opnieuw aan de gang met hun keu en
rolden de rode, witte en gele ballen van 61 millimeter weer over het groene en
blauwe laken. Na een prima lunch bestaande uit een kom heerlijke erwtensoep
van Miranda, begeleid door een worstenbroodje speelden de vier besten een
finalepartij.
De uiteindelijke winnaar, Roelof Moek, kreeg uit handen van Sinterklaas de
beker uitgereikt (jammer dat Chiel Mulder dit niet mee kon maken!). Tweede
werd Harm van Rhee, derde Ger Dijkstra en vierde Bennie Vrieling. De
winnaars gingen naar huis met vleesprijzen, wijn, worst en pannenkoeken,



aangeboden door de middenstand. Er waren geen verliezers.
Het was een mooi toernooi. Voor de foto's, zie de site.

Website Historisch Gasteren
Vanaf  half november 2019  heeft de werkgroep Historisch Gasteren een
eigen website. Dat is niet alleen goed nieuws voor de leden van de werkgroep,
maar zeker ook voor alle mensen in én buiten Gasteren die belangstelling
hebben voor de geschiedenis van ons fraaie esdorp.

De opbouw van de website is vergelijkbaar met die van de dorpswebsite
InGasteren. De inhoud van de nieuwe website is nog bescheiden – die moet in
de loop van de tijd flink gaan groeien.
Wat er al wél op te vinden is zijn Gasterense verhalen, de
bewoningsgeschiedenis van het dorp en veel oude foto’s, waaronder alle foto’s
die op de CD staan die samen met het boek ‘Gasteren’ in 2003 werd
uitgebracht.

Het adres van de website is historisch.ingasteren.nl. 

De werkgroep hoopt dat de nieuwe website (oud-)dorpsgenoten zal inspireren
om ook eens in het verleden van Gasteren te duiken.

https://ingasteren.nl/biljarttoernooi-2019-fotos/
http://historisch.ingasteren.nl/
http://historisch.ingasteren.nl/


Wat gebeurde er de afgelopen maand in de
Huiskamer? 
Klompenmuseum in Eelde
Op woensdag 27 november reisden 12 man- en vrouwluu uit Gasteren al
vroeg af naar het Klompenmuseum in Eelde. Daar werden ze allerhartelijkst
ontvangen met koffie en cake, en tijd om even bij te praten.
Daarna volgde een uitleg over het ontstaan van dit museum en het reilen en
zeilen sindsdien. De rondgang door de werkplaats bood een mooie
geschiedenis van het edele handwerk naar het gebruik van steeds
geavanceerdere machines. Het leverde bij de oudere Gastenaren nog
herkenning op aan vroegere tijden waarin sommige dorpsbewoners in
Gasteren ook nog klompen maakten.
Lees hier het hele verslag ...

Proefles ‘zitdansen’
Woensdag 13 november kregen de bezoekers van de Huiskamer een
proefles ‘zitdansen’ onder leiding van Marijke Kruunenberg.
Bij zitdansen moet men uitgaan van een ritmische beweging van het lichaam
op de maat van muziek vanuit je stoel. Marijke had gezellige (bekende) muziek
uit diverse landen meegebracht, waarop we zittend op een stoel, gingen
dansen. Na een korte warming-up dans, kwamen al veel spieren aan bod.
Lees hier het hele verslag ...

De volgende Huiskamerbijeenkomst, al weer de laatste van dit jaar, vindt
plaats op woensdag 11 december. Dan gaan we kerstballen maken met vilt
en glitter.
U bent van harte welkom!
En wat staat er volgend jaar op stapel in de Huiskamer? Bekijk het programma
hieronder.
Een folder met uitgebreidere informatie over ieder programmaonderdeel ligt
voor u klaar in dorpshuis de Gasterije en wordt binnenkort ook op de website

https://ingasteren.nl/de-huiskamer-in-het-klompenmuseum-eelde/
https://ingasteren.nl/proefles-zitdansen-in-de-huiskamer/


InGasteren.nl gepubliceerd.

Foto-expositie Iris Koffijberg
Tot en met zondag 5 januari is de abstracte waterfoto expositie van
plaatsgenoot Iris Koffijberg (www.koffijberg.com) nog te zien in
het bezoekerscentrum Dollard van het Groninger Landschap in Termunten.

http://www.koffijberg.com/


Het bezoekerscentrum is elke zaterdag en zondag geopend van 12.00 tot
16.00 uur. Het bezoekerscentrum is gehuisvest aan Dallingeweersterweg
30 in Termunten.

Op de laatste dag van de expositie op zondag 5 januari wordt er een
bijzondere wandeling georganiseerd over de Punt van Reide, een beschermd
gebied waar je anders niet mag komen. Een mooie mogelijkheid om foto’s te
kijken, te wandelen en af te sluiten met snert. Er zijn geen kosten aan
verbonden. Opgave kan bij Iris Koffijberg (iris.koffijberg@gmail.com). Er is een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Lees het volledige artikel...

Korte berichten

Opbrengst NSGK collecte
In de week van 11 t/m 16 november is er in
Gasteren weer gecollecteerd voor de
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte
Kind. De NSGK steunt jaarlijks honderden
projecten voor kinderen en jongeren met een
handicap.De collecte heeft het prachtige bedrag
van 418 euro opgebracht en daar is de NSGK
opnieuw heel blij mee!
Voor meer informatie zie de site van NSGK.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers en
collectanten voor jullie bijdrage.
 

Kerstmis over grenzen heen
Op vrijdag 13 december is er een 'ander'
kerstconcert in de Magnuskerk in Anloo. Dat
'ander' is het thema van dit concert: aandacht
voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en
geweld in deze wereld.

Lees het volledige artikel...

mailto:iris.koffijberg@gmail.com
http://ingasteren.nl/foto-expositie-iris-koffijberg-in-termunten/
https://www.nsgk.nl/
http://ingasteren.nl/kerstmis-over-grenzen-heen/


Herderswandeling in de
kerstnacht
Voorafgaand aan de kerstnachtdienst in de
Magnuskerk op dinsdag 24 december is er een
sfeervolle avondwandeling met schaapskudde
het Stroomdal, voor jong en oud. 

Lees het volledige artikel...

De oudste film van Drenthe 
Op veler verzoek haalt het Drents Archief in
Assen de oudste film van Drenthe weer van de
plank. De opnames zijn gemaakt in 1927 en
daarmee is deze film de oudste in de collectie
van het archief. 
De film is te zien van dinsdag 3 december t/m
vrijdag 3 januari in  het Drents Archief in
Assen. 

Lees het volledige artikel...

Dorpsagenda december

Ma 9 dec:    Groene container
Wo 11 dec:  Huiskamerbijeenkomst
Do 12 dec:   Oranje container
Do 12 dec:   Samen koken samen eten
Vrij 13 dec:  Kerstmis over grenzen heen – Anloo
Vrij 13 dec:  Jaarvergadering Wintervreugd
Zo 15 dec:   Kerstboomborrel op de Brink
Vrij 20 dec:  Grijze container
Zo 22 dec:   Kerstbrunch in de Gasterije
Ma 23 dec:  Groene container
Di 24 dec:    Herderswandeling in de Kerstnacht - Anloo
Za 28 dec:   Oranje container
Di 31 dec:    Oud en nieuw in de Gasterije, met carbidschieten
t/m 5 jan:     Foto expositie Iris Koffijberg in Termunten

Printversie dorpsagenda

http://ingasteren.nl/herderswandeling-in-de-kerstnacht/
http://ingasteren.nl/de-oudste-film-van-drenthe/
https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2019/12/Dorpsagenda-december-2019.pdf


Neis oet ’t Loeg wordt uitgegeven door de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren.
De volgende uitgave van deze maandelijkse email-nieuwsbrief verschijnt begin januari 2020.

Kopij inleveren via email naar deredactie@ingasteren.nl

Lees deze nieuwsbrief in de browser
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