
Neis oet 't Loeg - Februari 2019
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In deze editie van Neis oet 't Loeg onder andere een terugblik op de papieren
Neis, berichten uit De Huiskamer, aankondigingen van Dorpsbelangen,
terugblik op de Winterwandeling, de Dorpsagenda, en nog veel meer...

Caroline: bedankt!
Het maandelijkse huis-aan-huis-blaadje van Gasteren: Neis oet ’t Loeg, is sinds
januari geen huis-aan-huis-blaadje meer. We gaan met onze tijd mee en ook
het Neis blijft niet achter. Dat betekent dat we voortaan het Digi-Neis hebben:
de digitale versie van Neis oet ’t Loeg.

Dat betekent ook dat er een verschuiving in de redactie heeft plaatsgevonden.
Het digitale Neis wordt vormgegeven door de redactie van de website. De
vereniging Dorpsbelangen is hen hier heel dankbaar voor!
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Op deze plaats willen we ook Caroline Harmanni noemen. Zij heeft de
afgelopen anderhalf jaar het papieren Neis ‘in elkaar gezet’ en dat ziet er
gemakkelijker uit dan het is.

Gasteren produceert een aardige stroom aan nieuwsberichten en het was voor
Caroline soms een pittige puzzel om alle aankondigingen, artikelen, de
dorpsagenda, enz, op een dubbelzijdig A-4-tje te krijgen. Maar het lukte haar
iedere maand weer er wat moois van te maken. Daarvoor onze grote dank!

We hopen dat alle dorpsgenoten die vroeger uitkeken naar het papieren Neis,
nu uitkijken naar het Digi-Neis. En als u die nog niet ontvangen heeft, meld u
dan even aan op de website.

Vereniging Dorpsbelangen.

Berichten voor Neis oet 't Loeg kunt u sturen naar deredactie@ingasteren.nl.

De eerste opvoering is al geweest, maar op zaterdag 9 februari 2019 speelt
Toneelvereniging Amicitia voor de tweede keer "Schots en Scheef" in de

pannenkoekenboerderij. Lees verder...

mailto:deredactie@ingasteren.nl
https://ingasteren.nl/amicitia-speelt-schots-en-scheef/
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Gerard en Nettie te gast in De Huiskamer
Op woensdag 20 februari 2019 zijn Gerard en Nettie van der Woude in De
Huiskamer te gast. Zij nemen de bezoekers mee in de wereld van de paarden
en dan speciaal de afdeling aangespannen rijden of te wel mennen. Gerard en
Nettie zijn in 1986 begonnen met het rijden onder het zadel maar in 1989
overgestapt naar de mensport. De eerste stap was het behalen van het
koetsiersbewijs om met de aanspanning op de weg te mogen rijden. En daarna
met het volgen van menles om te kunnen deelnemen aan wedstrijden. Met als
resultaat: Nederlands Kampioenschap klasse ZZ met 1 paard 3e prijs en met
kampioenschap 2-span pony’s klasse 3 en 2-maal reservekampioen van
Nederland. Thans zijn Gerard en Nettie nog druk als recreatiemenner en met
het verzorgen van de pony’s.

Interesse? Op woensdag 20 februari 2019 doen zij hun verhaal in De
Huiskamer, aangevuld met wedstrijdbeelden.

Op woensdag 9 januari 2019 is De Huiskamer het nieuwe jaar gestart met
Vondel. Lees hier de terugblik...

https://ingasteren.nl/de-huiskamer-start-het-nieuwe-jaar-met-vondel/


Op woensdag 23 januari 2019 stond De Huiskamer in het teken van REUK.
Lees hier de terugblik...

Klik hier voor een actueel overzicht van alle aankomende bijeenkomsten van
De Huiskamer.

Vereniging Dorpsbelangen int contributie
In de maand februari 2019 zal de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren weer de
jaarlijkse contributie innen. Voor de meeste inwoners gaat dat automatisch per
incasso. De jaarlijkse contributie bedraagt ook in 2019 weer €7,50 voor
eenpersoons- en €15,00 voor meerpersoonshuishoudens. Bij nieuwe
bewoners en bewoners die aangegeven hebben liever contant te willen
betalen, komt het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren langs.

Een deel van de contributie (€3,25 respectievelijk €6,50) komt ten goede aan
de Stichting Dorpshuis Gasteren, voor de instandhouding van ons Dorpshuis.
De Vereniging Dorpsbelangen zet zich in om de belangen van de inwoners te
behartigen voor de leefbaarheid op allerlei gebied o.a. bij gemeente Aa en
Hunze en Staatbosbeheer.

https://ingasteren.nl/de-huiskamer-in-geuren-en-kleuren/
https://ingasteren.nl/datums-huiskamer-en-dorpsloket/


Gasteren maakt de omgeving schoon
Vereniging Dorpsbelangen organiseert op zaterdag 23 maart 2019 weer een
OPSCHOONDAG in en rond ons dorp. We gaan weer gezamenlijk het
zwerfvuil opruimen. Het wordt steeds minder werk, omdat een flinke groep
inwoners van Gasteren door het jaar heen op hun “eigen” stukje in of bij het
dorp rotzooi opruimt. Hierbij sluiten zich steeds meer inwoners aan!

We verzamelen om 9:45 uur bij de Pannenkoekboerderij. Voor handschoenen,
grijpers en afvalzakken wordt gezorgd. Zo ook voor koffie, thee of frisdrank
onderweg. Afsluitend lunchen we samen om ongeveer 13:00 uur in de
pannenkoekboerderij. Deze lunch wordt ons door de gemeente aangeboden.

Graag tevoren even een mailtje voor wie meedoet i.v.m. de catering en de
lunch aan: iris.koffijberg@gmail.com

Winterwandeling en winterbuffet:

mailto:iris.koffijberg@gmail.com?subject=Opschoondag


nat en lekker
Het KNMI had het zondagochtend al aangekondigd: het blijft bewolkt met
verspreid buiige regen. En de dagen ervoor: stevige regen. Des te
opmerkelijker is het dat ongeveer zestig dorpsgenoten zich om twee uur
hadden gemeld bij de SBB-ers Kees van Son en Wolter Winter voor de
traditionele winterwandeling. Dat hadden Kees en Wolter niet gedacht. Wisten
zij meer? Want wat als ‘lekker samen wandelen’ was aangekondigd (goed
gedaan, Ben!) bleek zich al snel te ontwikkelen tot een soort spannende
overlevingstocht. Nat van boven, nat van onderen. Niks gezapig de gids volgen
maar al wikkend en wegend de best begaanbare route proberen te vinden
zonder een kletspoot op te lopen. Bijna net zo kronkelend als de Drentse Aa
zelf.

Kort nieuws
 
Jaarvergadering De Rietvogels
Het bestuur van sportvereniging de Rietvogels nodigt haar leden graag uit voor
de jaarvergadering op maandag 25 februari, 20.00 uur in dorpshuis de
Gasterije. De agenda voor deze vergadering verschijnt binnenkort op onze
dorpswebsite.
 
Korenavond in de Gasterije
Op zaterdag 2 maart 2019 verzorgen het smartlappenkoor De Laatste Snik uit
Zuidlaren en popkoor NiceAn'Loose uit Anloo een avondvullend programma in
De Gasterije. Meer over deze avond binnenkort op de website!
 
De Minibieb in De Gasterije is vernieuwd
De De Minibieb-beheerders hebben De Minibieb opgeschoond door boeken,
CD’s en DVD’s te verwijderen, nieuwe exemplaren daarvoor in de plaats te
zetten en het geheel weer netjes te maken. Lees verder...
 
Bewoningsgeschiedenis Gasteren vernieuwd
De bewoningsgeschiedenis van Gasteren is weer aangepast. Op ingasteren.nl
is de nieuwe versie van de bewoningsgeschiedenis geplaatst die tot en met
2018 is bijgewerkt. Bekijk hier de nieuwste versie...

Bekijk de fotoreportage

https://ingasteren.nl/de-minibieb-in-de-gasterije-is-vernieuwd/
https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2019/01/BEWONINGSGESCHIEDENIS-2018-versie-januari.pdf
https://ingasteren.nl/winterwandeling-en-buffet-fotos/


 
Werkgroep Natuurbeheer Gasteren weer aan de slag
Na een kort kerstreces – waarin het natuurbeheer zich beperkte tot de zorg
voor de binnen opgetuigde kerstboom – ging de werkgroep Natuurbeheer
Gasteren begin januari weer van start. Lees verder...
 
De RABO VTT start in Gasteren
Op zondag 10 februari 2019 organiseert FietsToerClub De Dobberieders
(Zuidlaren) weer de jaarlijkse RABO VeldToerTocht. Aan deze veldtoertocht
nemen naar verwachting weer honderden mountainbikers deel. Lees verder...
 
Gasteren en het openbaar vervoer
Gasteren, een prachtig vijfsterrendorp op de Drentse heide. Een goedlopend
verenigingsleven. Centraal gelegen in de natuur van het Nederlands Beek- en
Esdorpen Landschap De Drentse Aa. Inkoopcentra onder handbereik. Vanaf
medio 2019 middels glasvezel de beschikking over een razendsnel aansluiting
op het wereldwijdeweb. En … ’s avonds en in het weekend onbereikbaar. Lees
verder...

Dorpsagenda februari 2019
 
za 9 feb Toneeluitvoering Amicitia
zo 10 feb ATB Tourtocht
ma 11 feb Wintercursus acrylschilderen
do 14 feb Samen Koken, Samen Eten
vr 15 feb Grijze container
ma 18 feb Groene container
ma 18 feb Wintercursus acrylschilderen
wo 20 feb Dorpsloket en Huiskamerbijeenkomst
do 21 feb Oranje container
do 21 feb Filmclub in de Gasterije
vr 22 feb Bingo
ma 25 feb Jaarvergadering De Rietvogels
za 2 mrt Korenavond
ma 4 mrt Groene container
wo 6 mrt Huiskamerbijeenkomst
do 7 mrt 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
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afdrukken en ophangen!

Neis oet ’t Loeg wordt uitgegeven door de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren.
De volgende uitgave van deze maandelijkse email-nieuwsbrief verschijnt op donderdag 7 maart.

Kopij inleveren tot uiterlijk maandag 4 maart, via email naar deredactie@ingasteren.nl

Lees deze nieuwsbrief in de browser

Neis oet 't Loef archief (vanaf 2015)
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U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of u afmelden voor deze nieuwsbrief.

Printversie dorpsagenda
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