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In deze eerste digitale editie van Neis oet 't Loeg onder andere het
Winterbuffet 2019, het oud papier rooster voor dit jaar, de wintercursus
acrylschilderen, eenrichtingsverkeer op de Zandkampen, een verslag van de
kerstborrel, en de dorpsagenda voor januari.

Neis oet 't Loeg digitaal
Dit is de eerste digitale editie van Neis oet 't Loeg: een maandelijks overzicht
van het belangrijkste nieuws van de afgelopen maand, en aankondigingen van
activiteiten in de komende maand. Net als bij de papieren editie kunt u uw
berichten aanleveren via email naar neisoettloeg@ingasteren.nl. Uw bericht
wordt ook op de website ingasteren.nl geplaatst.

Al veel inwoners hebben zich aangemeld voor deze email nieuwsbrief. Kent u
mensen die zich nog niet hebben aangemeld, stuur deze mail dan gerust door.
Aanmelden kan altijd via dit formulier.
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Sportvereniging De Rietvogels
Graag wensen wij iedereen een gelukkig, gezond en vooral sportief 2019!

Winterbuffet 2019
Ook dit jaar organiseren we weer samen met Stichting ‘Af en Toe Wat’ ons
jaarlijkse winterbuffet, met wandeling, en wel op zondag 27 januari. Hou deze
datum alvast vrij in uw agenda. Binnenkort ontvangt u de uitnodiging in de bus
en komen we bij u langs om het opgaveformulier op te halen.

Oud papier
Voor onze vereniging is het ophalen van oud-papier nog steeds zeer de moeite
waard. De opbrengst is per keer ca. €200. We zijn dan ook heel blij met het
grote aantal ophalers (meer dan 20) waar we steeds weer een beroep op
kunnen doen. Toch kunnen we nog wel aanvulling gebruiken: wilt u ook
meedoen: stuur even een mailtje naar b.m.mulder@gmail.com. Het kost u
hooguit een halve zaterdagochtend (9-11 uur), eens in de 2 jaar.
Alle helpers bedankt voor jullie hulp in het afgelopen jaar !

Ook dit jaar komen we het oud-papier weer ophalen op de 2e zaterdag van de
oneven maanden, vanaf 9.00 uur. (Zie hieronder het rooster voor 2019.)

Bestuur De Rietvogels: Klaasje Hollander, Isabel Boomsluiter en Ben Mulder.

Het rooster voor 2019 is als volgt: 
12 januari: Lute Pieters en Jan Woltman (reserve: Harm Hollander)
9 maart: Meindert Krijnsen en Harm van Rhee (reserve: Erik Meerman)
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11 mei: Kas Kooistra en Gert Hilbolling (reserve: Harald Hidding)
13 juli: Fam. Bokern en Jeroen Oomen (reserve: Teunis Homan)
14 september: Fred Dresia en Peter Pasman (reserve: Allard Tiems)
9 november: Bennie Vrieling en Ben Mulder (reserve: Gert Weggemans)

Toneelvereniging Amicitia speelt Schots en
scheef
Toneelvereniging Amicitia speelt dit jaar onder regie van Leny Hamminga het
stuk Schots en scheef. Actuele thema’s  verwerkt in komische situaties. Het
stuk speelt in het dorpscafé en gaat over botsende belangen tussen natuur en
landbouw. Dan breekt de Mekkerziekte uit. Dit zorgt voor de nodige verwarring
en het gemanipuleerd opbloeien van relaties. 
 
De toneelvereniging is ook dit jaar weer te gast in Pannenkoekenboerderij
Brinkzicht. We hebben dit jaar twee speelavonden. Natuurlijk op de zaterdag 9
februari met muziek van Koos Darwinkel. Daarnaast spelen we voor de
bewoners die het graag iets rustiger aan willen doen ook een voorstelling op
woensdag 6 februari. Beide avonden beginnen om 20.00 uur. Beide avonden
ook een verloting met mooie prijzen. 
 



Hebt u geen donateurskaart ontvangen? Kaarten zijn op de avond zelf aan de
zaal verkrijgbaar voor € 5 per stuk. 
 

Inzameling kerstbomen
Als u de inzameling van kerstbomen op 7 januari heeft gemist, dan zijn er nog
twee alternatieven: u kunt de kerstboom naar het afvalbrengstation aan de
Spekstoep in Gieten brengen of u kunt de kerstboom in kleine stukken in de
GFT container doen.

Wintercursus acrylschilderen 
Op maandagavond 14 januari gaat er (weer) een cursus acrylschilderen van
start in de Gasterije.

De ‘wintercursus’ betreft 5 avonden van 19:30 tot 21:30 uur, waarin elke keer
wordt begonnen met een korte opdracht waarna iedereen aan de slag kan met
zijn eigen onderwerp. De begeleiding is in handen van Marjolijn Zwolsman uit
Rolde. Dezelfde cursus wordt ook gegeven in Rolde op de donderdagavond.

Kosten voor de cursus zijn €95,-.

Cursusdata zijn: 14, 21, 28 januari, 11 en 18 februari 2019

Meer informatie en aanmelden kan via de website www.atelierlijn.nl of gewoon
even bellen 06-12526288 of mailen mzwolsman@hetnet.nl
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Eenrichtingsverkeer op de Zandkampen
Het is niet meer toegestaan om vanaf De Zandkampen de Oudemolenseweg in
te rijden.

Op vrijdagmorgen 14 december 2018 plaatste een medewerker van de
Gemeente Aa en Hunze verkeersborden waarmee een tijdelijke maatregel
“eenrichtingsverkeer” van kracht werd. Het betreft een proef tot 1 maart 2019
om te onderzoeken of deze maatregel de verkeersveiligheid ten goede komt;
een enquete zal de proef afsluiten. Er is gekozen voor een maatregel met
borden omdat dat snel en goedkoop realiseerbaar is.

De verkeersveiligheid in Gasteren is al jaren een onderwerp van gesprek
tussen Dorpsbelangen en de gemeente. Wat de Zandkampen betreft: struiken
ontnemen het zicht voor het verkeer vanaf De Zandkampen en het verkeer op
de Oudemolenseweg passeert de kruising met een te hoge snelheid.

Voor vragen naar aanleiding van deze maatregel, kunt u contact opnemen met
de heer J. Meirink van het Team Ruimtelijk Beheer van de Gemeente Aa en
Hunze (tel.: 0592 267818).



Gezellige Kerstborrel met hoorngeschal
Als het iets kouder was geweest dan hadden we sneeuw gehad, nu moesten
de bezoekers van de Kerstborrel het stellen met lichte regen bij een voor dit
jaargetijde aangename temperatuur. Dat heeft natuurlijk ook z’n voordelen en
gelukkig had het Kerstboomteam zich goed voorbereid op de nattigheid. Want
naast de prachtige kerstboom op de Brink stond een grote, gezellig verlichte
tent. Ruim genoeg om het halve dorp te herbergen en die was er dan ook. Het
was gezellig druk en met een glühweintje of warme chocolademelk in de hand
werden de laatste dorpsnieuwtjes, of de eerste wensen voor het nieuwe jaar
uitgewisseld.

Om dit genoeglijke samenzijn op te luisteren gaven de alphoornblazers van
Joseph AG Alphoornisten, kampioen van Nederland, hun oerklanken ten beste
zoals dat ooit bij een midwinterfeest hoorde. Een indrukwekkend concert dat
met een instemmend applaus werd beloond.

Wat prachtig toch dat door de onbaatzuchtige inspanning van het
Kerstboomteam deze jaarlijkse Kerstborrel zo snel is uitgegroeid tot een breed
omarmde dorpstraditie.



Fruitbomen geadopteerd
Goed nieuws! De appelbomen in het paadje tussen het Westeinde en de
Gagels (het Pieterpaadje?) zijn geadopteerd door het bedrijf Opgeruimd Buiten,
hovenier en meer uit Gasteren. De bomen zijn door de afwezigheid van
natuurlijke ouders/verzorgers geheel op hun eigen wijze gaan groeien. Hierdoor
is veel waterlot ontstaan. En dat is niet goed voor een fruitboom. Henk Vrieling
en Leon Swaving hebben met zaag en snoeischaar de bomen weer in een
goede vorm gesnoeid. Wat bij het oude blijft: de rijpe appels mogen door
iedereen geplukt worden!

P.S. We zoeken nog vrijwillige snoeiers voor de fruitbomen in de Zandkampen.



Werkgroep glasvezel bedankt Gasteren en
Balloërveld
U heeft het overal kunnen lezen: het is gelukt. De wervingscampagne is
geslaagd: heel Noordoost Drenthe, inclusief Annen, krijgt glasvezel. De vlag
kan in top.

Dankzij de tomeloze inzet van de vele vrijwilligers/ambassadeurs en natuurlijk
de medewerkers van Glasvezel buitenaf en de providers hebben we dit kunnen
bereiken. Maar de belangrijkste reden voor het welslagen van de hele
onderneming is dat iedereen in de dorpen zo positief heeft gereageerd. Meer
dan 50% van de adressen doet mee, een geweldig resultaat.

En voor Gasteren + Balloërveld was het helemaal fantastisch: meer dan
76% van de huishoudens doet mee. De werkgroep glasvezel wil bij deze
iedereen van harte bedanken die heeft bijgedragen aan dit resultaat.
Geweldig!

Lees verder op de website

http://ingasteren.nl/werkgroep-glasvezel-bedankt-gasteren-en-balloerveld/


Dorpsagenda januari 2019
 
ma 7 jan Groene container
wo 9 jan Huiskamerbijeenkomst
do 10 jan Oranje container
do 10 jan Samen Koken, Samen Eten
za 12 jan Oud papier
ma 14 jan Cursus acrylschilderen
do 17 jan Filmclub
vr 18 jan Grijze container
ma 21 jan Groene container
ma 21 jan Cursus acrylschilderen
wo 23 jan Dorpsloket
do 24 jan Oranje container
zo 27 jan Winterbuffet
ma 28 jan Cursus acrylschilderen
ma 4 feb Groene container
wo 6 feb Huiskamerbijeenkomst
wo 6 feb Toneelvoorstelling Amicitia
do 7 feb Oranje container
za 9 feb Toneelvoorstelling Amicitia
ma 11 feb Cursus acrylschilderen

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!

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

Kopij inleveren tot uiterlijk maandag 4 februari, via email naar neisoettloeg@ingasteren.nl

Lees deze nieuwsbrief in de browser

Printversie dorpsagenda
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