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In deze editie van Neis oet 't Loeg onder andere een oproep van De Speulkoel,
touwtrekken, volleybal en fietsen, terugblikken op de creatieve markt en
natuuractiviteiten, de agenda van de In- en Ontspanningsweek, en meer...

(afbeelding: de boekerij zutphen)

Speulkoel: podium voor talenten
Op zaterdag 22 juni biedt De Speulkoel in Anloo een podium voor talenten in
de regio. Er zijn al aanmeldingen: muziek, dans, improvisatietoneel, circus-acts
en meer. Maar voor wie wil meedoen is er nog ruimte! Kun je iets leuks laten
zien (of horen), neem dan snel contact op!
De leukste act wint een prijs. De jury bestaat uit blueszanger Bé Hegen en
wethouder Co Lambert.

http://www.rondommagnus.nl/evenementen/podium-voor-talenten/


Het programma begint om 17.00 uur en loopt door tot uiterlijk 22.00 uur.
Tussendoor is er iets te eten en te drinken.
Deelnemers en begeleiders hebben natuurlijk vrij toegang. Bezoekers betalen
€ 7,50 (voorverkoop bij Alldro Annen € 5,-).

Touwtrekwedstrijden in Gasteren

Zaterdag 15 juni organiseert Touwtrekvereniging Schaafma uit Huis ter heide
in samenwerking met dorpshuis de Gasterije touwtrekwedstrijden. Het gaat om
officiële competitiewedstrijden waaraan zo’n 10 teams uit Drenthe en Overijsel
deelnemen. Het spektakel begint om 19.30 uur. Wees er bij om deze
krachtmeting te aanschouwen en de teams aan te moedigen.



Voorbereiding kerstboomplaatsing
Terwijl de mussen door de hitte van het dak vallen, is ons aller Kerstboomteam
al weer aan het voorbereiden voor de volgende Kerstboomborrel. De grote buis
ten behoeve van de plaatsing van de kerstboom, verdiende enige aandacht.
Met kennis en ervaring is een nieuwe buis geplaatst en met beton vastgezet.
Het Kerstboomteam en Gasteren kan weer jaren vooruit. Op naar de volgende
Kerstboomborrel!



Vroeg in de ochtend, voor de opruimwerkzaamheden (Rob van Ekeren)

Ook in Gasteren stormschade

In de nacht van 4 op 5 juni raasde over Gasteren een kortstondig stormfrontje
met onweer en soms heftige rukwinden. Elders in het land had dit front al tot de
nodige storm- en waterschade geleid en ook hier kwamen we er niet
ongeschonden vanaf. Op de weg naar Anloo, even voorbij de boerderij van
fam. Hollander, moesten acht flinke bomen het ontgelden. Gelukkig kwam de
wind uit het zuiden zodat ze niet over de weg vielen en het verkeer er daarom
geen hinder van ondervond.

Creatieve markt in De
Gasterije
Als aanvulling op de jaarlijkse markt op 26 mei in
Gasteren hadden Marchinus en Miranda die dag
een creatieve markt georganiseerd in de
Gasterije. De bedoeling was dat inwoners van
Gasteren en naaste omgeving iets van hun
hobby’s konden laten zien aan dorpsgenoten en
andere marktbezoekers. Vaak zijn mensen
binnen de muren van hun huis bezig met een
liefhebberij en hebben anderen er geen weet van
wat voor moois daar gemaakt wordt. Nu dus een
mooie gelegenheid om kennis te maken met



onvermoede talenten van dorpsgenoten.

Lees hier het volledige verslag...

Aanleg glasvezelnetwerk gestart: schop in de
grond
Maandag 27 mei 2019 was voor het Drents Glasvezel Collectief (DGC) een
gedenkwaardige dag. Samen met Glasvezel buitenaf, Rendo, de deelnemende
gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Assen en aannemer Allinq werd ‘de
eerste schop in de grond’ gezet als symbolisch startpunt van de aanleg van het
glasvezelnetwerk in de dorpen en het buitengebied van Noordoost Drenthe.

Deze ingewikkelde operatie (een hele rij mensen aan de schop en onze
dorpsgenoot Meindert Krijnsen op de graafmachine) vond plaats op de kruising
van de Voetakkers en Ronkelskamp vlakbij het zwembad in Annen, de plek
waar een paar weken eerder het echte werk al was begonnen met de
voorbereiding voor het plaatsen van het eerste verdeelstation (POP).

Gasteren staat voor volgend voorjaar in de planning: vanaf februari 2020
wordt de geul gegraven, vanaf mei worden de huisaansluitingen gemaakt.

Lees het volledige artikel...

https://ingasteren.nl/creatieve-markt-in-de-gasterije/
https://ingasteren.nl/aanleg-glasvezelnetwerk-gestart-schop-in-de-grond/


Plantenexcursie met Kees van Son
Een wandeling met Kees van Son door de prachtige natuur rondom Gasteren is
altijd bijzonder. Zo ook de plantenexcursie op donderdagavond 23 mei, vanaf
parkeerplaats Gasterse Duinen.

Een avond om in te lijsten: 20°C, zonnetje, weinig wind, een aangenaam
gezelschap van zo’n 20 deelnemers uit het dorp. De route was eenvoudig en
vrij kort: eerst door het Westertseveld, daarna de oversteek naar de Heest en
via het Westertseveld weer terug, maar wat hebben we veel gezien en geleerd!

De wandeling was (gelukkig) minder spectaculair dan in januari, toen het bijna
niet lukte om met droge voeten weer thuis te komen. Sterker nog, de sporen
van de droogte waren goed te zien: onder andere in onvolgroeide orchideeën,
en onverwachte verschillen in plantengroei. Toch kon Kees ons veel laten zien
van en vertellen over het bodemleven, de effecten van kwelwater op het
voorkomen van soorten, het begin van heidegroei in het Westertseveld en het
effect van verschraling op de plantendiversiteit. Met name wat dit laatste betreft
is er een spectaculaire toename van soorten te zien in het hele Drentsche Aa-
gebied in de afgelopen 20 jaar.

Lees hier het volledige verslag...

https://ingasteren.nl/plantenexcursie-met-kees-van-son-verslag-en-fotos/


Leerzame natuurquiz in de Huiskamer
Het was om 10.00 uur in de ochtend nog best koud voor een lentemorgen.
Maar binnen, in de Gasterije, had Marchinus de koffie al klaar staan. Met een
lekkere kop koffie, gezellig met elkaar rond de tafel, werden we vanzelf warm.
De medewerker van het Dorpsloket was er ook. We wisselden de laatste
wetenswaardigheden met haar uit, en ze vertelde dat de organisatie van
Attenta nu op volle sterkte is en helemaal klaar om alle nodige hulp te bieden
aan de inwoners van de gemeente Aa en Hunze.

Onder de bezielende begeleiding van Jeanet Darwinkel gingen we na de koffie
aan de slag met een Natuurquiz. Best pittig maar ook leerzaam. Zo leerden we
dat een paddenstoel een vrucht is, dat het blad van de esdoorn in de Canadese
vlag staat, dat een spin in de morgen kommer en zorgen brengt, en nog veel
meer. Als u ook eens met dit soort activiteiten mee wilt doen, dan moet u beslist
op woensdagmorgen de Huiskamerbijeenkomst van Gasteren Goed voor
Elkaar eens bezoeken.



Zeer geslaagd dorpenvolleybaltoernooi
Het was even spannend, maar het bleef droog. Dat zorgde er mede voor dat
het traditionele Dorpenvolleybaltoernooi weer een zeer geslaagd
sportevenement was. Na de opening door Ben Mulder streden vijf teams (‘Ous
Kluppie’ uit Annen, NON (‘Net Over ’t Net’) uit Gieten, ‘Keet Gasteren’,
‘Rietvogels 1’ en ‘Rietvogels 2’, alle drie uit…Gasteren) met grote inzet en
enthousiasme om de winst. Niet onvermeld mag blijven dat ook de muggen
enthousiast hun bijdrage leverden…….

De einduitslag:

Rietvogels 1            8    pnt
Net over het Net      6    pnt
Ous Kluppie            2,5 pnt
Rietvogels 2            2,5 pnt
Keet Gasteren         1    pnt



Nieuwolda 10 mei 1940
Tijdens de Dodenherdenking in Nieuwolda (Gr.), dit jaar, hield onze dorpsgenoot Flip
Moerker een voordracht over de betrokkenheid van een oud-Gasterenaar bij de inval

van de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Lees hier deze voordracht, aangevuld met enig beeldmateriaal...

Dobberieders zoekt vrijwilligers voor Bartje
200
Op zondag 16 juni 2019 organiseren Drentse wielerverenigingen de ‘Bartje
200’. 200 kilometers onverhard fietsen met MTB’s. Echt iets voor de die-hards.

Onlangs verzorgden De Dobberieders in Gasteren een MTB-clinic in
samenwerking met De Rietvogels. De Dobberieders doet daarom een beroep
op inwoners van Gasteren: wie kan De Dobberieders helpen. Ze zijn op zoek
naar twee soorten vrijwilligers:

voor de verzorgingspost (koffie, thee, water, banaan, etc.)
evenementenverkeersregelaars.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met John van der Kaap (klik hier).

‘Ontspannings yoga’ in de Gasterije

Op 17 juni begint Gregor Niedlich (sinds 1 jaar dorpsgenoot in Gasteren) met
het geven van een ‘ontspannings yoga’ in de Gasterije. Het doel van het rustige
en beheerste beoefenen van een reeks yogahoudingen is om negatieve of zelfs
pijnlijke voorkeurshoudingen en bewegingen op te heffen, die door eenzijdige

https://ingasteren.nl/nieuwolda-10-mei-1940/
mailto:johnvanderkaap@mac.com


alledaagse houdingen of chronische stress in het lichaam zijn ingesleten. De
nadruk ligt derhalve op het gericht rekken en strekken van spieren, pezen en
bindweefsel voor meer flexibiliteit en ruimte tussen wervels en gewrichten. Uit
ervaringen die Gregor Niedlich zelf heeft gemaakt en door het geven van
yogalessen bij Fysiofit in Zuidlaren, zijn deze oefeningen geschikt om hiermee
blokkades in nek, schouder, rug en heup te verminderen of zelfs op te lossen.

Lees hier verder, ook hoe u zich kunt aanmelden...

Dorpsagenda juni
wo 12 juni Huiskamerbijeenkomst
do 13 juni Oranje containter
za 15 juni Groene container
za 15 juni Touwtrekwedstrijden
ma 17 juni I&O: Vissen
ma 17 juni I&O: Biljarten
di 18 juni I&O: Biljarten
di 18 juni I&O: Darten
wo 19 juni I&O: Kinderspelletjes
wo 19 juni I&O: Gezelligheidsspellen
do 20 juni I&O: Klootschieten
do 20 juni I&O: Boogschieten
do 20 juni I&O: Jeu de Boules
vr 21 juni I&O: Jeu de Boules
vr 21 juni I&O: Volleybal
za 22 juni I&O: Playback-show
ma 24 juni Groene container
wo 26 juni Huiskamerbijeenkomst
do 27 juni Oranje container
vr 5 juli Grijze container
ma 8 juli Oranje container

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

Kopij inleveren via email naar deredactie@ingasteren.nl

Lees deze nieuwsbrief in de browser

Printversie dorpsagenda

https://ingasteren.nl/ontspannings-yoga-in-de-gasterije/
mailto:deredactie@ingasteren.nl
https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2019/06/Dorpsagenda-juni-2019.pdf
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