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In deze editie van Neis oet 't Loeg onder andere de Jaarvergadering
Dorpsbelangen, nieuws uit de Huiskamer, terugblik op paasactiviteiten, nieuws
van de Rietvogels, en meer...

Jaarvergadering vereniging Dorpsbelangen 
Op donderdag 11 april hield Vereniging Dorpsbelangen Gasteren haar jaarlijkse
algemene ledenvergadering in de Gasterije. Diverse onderwerpen kwamen aan
de orde, zoals het financieel verslag van de penningmeester (met een positief
resultaat), de AED-training, de activiteiten van Gasteren Goed voor Elkaar, de
inbraken en onderhoudsmaatregelen in het dorpshuis en de stand van zaken
m.b.t. het glasvezelproject. 

Na de pauze gaven de heren Kastelein en Schollema van het waterschap
Hunze en Aa’s een presentatie over de taken en verantwoordelijkheden van het
waterschap en over de maatregelen die voorzien zijn in het stroomgebied van
de Drentsche Aa.

Lees hier verder...

Nieuws van de Huiskamer
Paaspracht in de huiskamer 
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Traditiegetrouw worden voor Pasen eieren geverfd. Het kan ook anders, dat
bewezen de bezoekers van de Huiskamerbijeenkomst op 17 april jl.

Dorpsgenote Els van der Linden deelde met ons haar passie voor het vilten. En
in het bijzonder dit keer het vilten van Paaseieren! Zij zorgde voor wol en zijde
in prachtige kleuren en droeg enthousiast haar kunstzinnige vaardigheden aan
ons over.

Er werd druk geplukt, geplakt en gepletst met wol, zeepwater en kunststof
eieren. Het was even oefenen maar al snel ontstonden de prachtigste creaties.
De sterke handen onder ons gaven het mooiste resultaat.

Na afloop mochten de deelnemers hun zelfgemaakte Paaseieren meenemen
voor een mooi plekje thuis.

Volgende keer, op 1 mei , wordt er weer Koersbal, Jeu de Boules, rummicub
en andere hersengymnastiek gespeeld.

Huiskamer maakt kennis met Gekleurd Grijs

Woensdag 3 april gingen de Huiskamerbezoekers naar Gieten om vandaaruit
per bus kennis te gaan maken met ‘Gekleurd Grijs”. In de speciale actiemaand
april staat Drenthe bol van de kunstzinnige en creatieve activiteiten voor
senioren tijdens ‘Gekleurd Grijs in Actie!’. Er worden dan in de hele provincie
diverse culturele activiteiten aangeboden en vindt het Gekleurd Grijs Festival
plaats.
Verschillende organisaties en kunstenaars bieden workshops, voorstellingen en
rondleidingen aan. Het aanbod varieert van dans, theater, erfgoed, beeldende



kunst tot een workshop yoga.

Lees hier verder ..... 

Paasbrunch en neutieschieten, een geslaagde
combinatie

Op paaszondag was er een paasbrunch, georganiseerd door Marchinus en
Miranda. Om 11 uur begon het en na een welkomstwoord van Marchinus en
uitleg van Miranda konden we beginnen. De tafels waren mooi versierd en op
het buffet kon je het zo gek niet bedenken of het was er. Heerlijke soepen,
broodjes, paasbrood, gevulde eitjes, salades etc. Het zag er geweldig uit!
Nadat iedereen helemaal vol zat kon het Neuties schieten beginnen!
(georganiseerd door Af en toe Wat). Buiten waren er twee banen aangelegd
met een bijna waterpasse “vloer”. Eén baan was er voor de vrouwen en één
voor de mannen. Na enige uitleg konden we beginnen. De neuties werden zeer
precies neergelegd en met behulp van een kogel kon je vanaf de lat proberen
om de achterste neuties te schieten. Maar dat viel nog niet mee, de kogel wou
niet altijd wat de deelnemer bedoelde! In de zon werd er heel wat afgezweet.
Maar met een lekker drankje ging het steeds beter.
Na een aantal rondes, de heren hadden het langste werk, konden we eindelijk
een winnaar aanwijzen. En dat was Roelanda Moek met negen punten. Zij
kreeg een chocolade paasei. Berry Thiems had vier punten, hij kreeg een
chocolade paashaas. Roelof Moek was met drie punten nummer drie en ook hij
kreeg van chocolade een paasversiering gemaakt door Bakkerij Pots uit Annen.

https://ingasteren.nl/huiskamer-maakt-kennis-met-gekleurd-grijs/


Kortom, het was een zeer geslaagde eerste paasdag!

Klaske Löhr-Grasman

Nieuws van de Rietvogels
Dorpenvolleybaltoernooi op 17 mei

Sportvereniging de Rietvogels organiseert ook dit jaar weer het dorpen-
volleybaltoernooi op het sportveld naast de Gasterije en wel op vrijdag 17 mei,
vanaf 19.00 uur.

Aan het toernooi nemen teams deel uit verschillende omliggende dorpen, maar
natuurlijk ook uit ons eigen dorp. Een aantal teams heeft al toegezegd. Vorig
jaar was Gasteren goed vertegenwoordigd met maar liefst 4 teams. We hopen
ook dit jaar weer op een grote deelname.
Heb je zin om mee te doen, meld je dan uiterlijk vrijdag 10 mei aan bij Ben
Mulder, email: b.m.mulder@gmail.com

Sportdag



Allemaal blije gezichten op de sportochtend van de Rietvogels op zondag 7
april. Een prachtig zonnetje, bijna 20 graden, lekker sporten, tussendoor een
kopje koffie of een glaasje op het terras en een afsluiting met een heerlijke kop
soep en een broodje gezond. Wat wil je nog meer?

De begeleiders van FTC de Dobberieders uit Zuidlaren hadden voor de
mountainbikers een mooie clinic in elkaar gezet om de behendigheid op de fiets
te oefenen. Voor sommige deelnemers een hele uitdaging, maar de echte ATB-
ers voelden zich helemaal in hun element. Goed te zien aan hun houding op de
fiets en de bravoure waarmee ze de hindernissen namen.
Daarna reden de bikers samen een toertocht van 18 km over de kronkelende
bospaadjes in ons mooie Drentse Aa gebied.

De jeu-de-boulers speelden de eerste ronden van hun jaarlijkse toernooi, dat
nog een vervolg krijgt op zondag 14 en 28 april. De baan lag er weer prima bij
na een fikse onderhoudsbeurt.

De schooljeugd kon zich uitleven op het opblaasbare pannaveld dat niet alleen
gebruikt werd als voetbalveld, maar ook zeer geschikt bleek als hindernisbaan.
De kinderen vermaakten zich kostelijk.

Lentetoernooi biljarten

Zoals al gemeld in de vorige Neis is op 18 maart j.l. het tweede (mobiele) biljart



in De Gasterije in gebruik genomen. Als vervolg daarop kwamen op 3,
respectievelijk 15 april de biljarters van ‘Het Losse Polsje’ en van ‘Van Alles
Wat’ bijeen om via een biljarttoernooi uit te maken welke biljartgroep het beste
kan presteren. Op het groene laken kwamen de spelers van ‘Van Alles Wat’ na
twee avonden het best uit de verf.
Door het tweede biljart kunnen op een avond nu twintig wedstrijden van
gemiddeld een half uur worden gespeeld, waardoor een toernooi als dit
mogelijk is geworden. De organisatoren waren zeer tevreden over het aantal
deelnemers (20). De deelnemers waren op hun beurt zeer tevreden over de
organisatie. En met dit toernooi is het biljartseizoen 2018-2019 helaas alweer
bijna voorbij.

Werkgroep Historisch Gasteren i.o.

Bij de voorbereidingen van het boek Gasteren, dat in 2003 verscheen, is veel
waardevol historisch materiaal verzameld waarvan veel niet in het boek kon
worden verwerkt. Al die papieren, foto’s en ook enkele voorwerpen vertellen
een verhaal over Gasteren als woon-, werk- en leefgemeenschap door de
eeuwen heen. Sinds het verschijnen van het boek is er weinig met dit materiaal
gebeurd. Hoewel veilig opgeborgen lag het te verstoffen op de zolder van de
familie Van Rhee. En dat is jammer. Daarom is het initiatief genomen om een
archief in te richten waarin al het materiaal goed wordt bewaard en geordend
en te zijner tijd op onderwerp terug te vinden is. Daarnaast is het de bedoeling
om dit archief geleidelijk ook uit te breiden met relevant aanvullend materiaal.



Lees hier verder ..... 

De laatste wolvenjacht in Drenthe
Op vrijdag 19 april 2019 stond in het
Dagblad van het Noorden een stuk
over de mogelijke terugkeer van de
wolf in Nederland. Bij toeval stuitte
de redactie van InGasteren daarna
op een artikel over de laatste
wolvenjacht in Drenthe.

Het is een artikel uit het boek ‘Zóó is Drenthe, bijdrage tot de kennis van deze
provincie’, samengesteld onder leiding van Dr. I.H.J. Vos en uitgegeven door
Strengholt in januari 1940. Omdat het een vrij lang stuk is en bovendien
geschreven in een stijl die niet meer van deze tijd is, langdradige zinnen met
overdadig woordgebruik en veel bijzinnen, heeft uw redactie het artikel ingekort
en omgezet in een wat leesbaarder stijl.
Bent u geïnteresseerd? Klik dan op De laatste wolvenjacht in Drenthe om verder te lezen.

Familie Ubbink dunt met spoed hun bos uit
Het bestuur van Het Ubbinkbos heeft opdracht gegeven om in april 2019 hout
te gaan oogsten in hun Ubbinkbos. De planning was om de dunning pas te
realiseren in de herfst of de winter van 2019-2020. Een dunning vindt plaats om
de resterende bomen meer groeiruimte te geven en de verjonging van het bos
te stimuleren. Echter, de letterzetter, een kevertje van zo'n 5 mm, heeft een
aantal naaldbomen in Het Ubbinkbos aangetast.
De Familie Ubbink is daarom genoodzaakt in april de dunning uit te voeren om
onnodige, verdere aantasting te voorkomen. Begin april is een flora- en
faunatoets uitgevoerd in het kader van zorgvuldig bosbeheer. 
Voor informatie kunt u een e-mail sturen naar de Familie Ubbink of bellen
naar 0592 - 853254 / 06 - 53917403.

https://ingasteren.nl/werkgroep-historisch-gasteren-i-o/
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Plantenexcursie rond Gasteren

Het gaat goed met de inheemse
planten in het Nationaal Park
Drentsche Aa!

Staatsbosbeheer is daar trots op en
wil dit graag delen met de inwoners
van Gasteren. Daarom biedt Kees
van Son, boswachter bij SBB, aan
om een excursie te houden exclusief
voor bewoners van Gasteren.
De meimaand is hier bij uitstek
geschikt voor aangezien er dan veel
planten in bloei staan. 

Kees van Son neemt belangstellenden uit Gasteren mee, laat hen de
bloemenpracht zien en vertelt waarom het zo goed gaat met de inheemse flora.
Ook kinderen zijn van harte welkom!

Dus wandelaars, natuur- en plantenliefhebbers en alle anderen die de
omgeving van Gasteren koesteren: grijp uw kans en ga mee!

De excursie is gratis.
Datum:            donderdag 23 mei
Locatie:           parkeerplaats bij de Gasterense Duinen
Tijd:                 19.00 uur

We willen graag weten hoeveel mensen van dit aanbod gebruik gaan maken.
Meld je aan bij Margriet Hilbolling:  dorpsbelangengasteren@outlook.com
Aanmelden kan tot en met 20 mei.

Dorpsagenda mei 2019
 

do 2 mei Oranje container
vr 10 mei Grijze container
za 11 mei Oud papier
ma 13 mei Groene container
wo 15 mei Huiskamerbijeenkomst
do 16 mei Oranje container

mailto:dorpsbelangengasteren@outlook.com


vr 17 mei Dorpenvolleybaltoernooi
do 23 mei Plantenexcursie
zo 26 mei Braderie
zo 26 mei Creatieve markt
ma 27 mei Groene container
wo 29 mei Huiskamerbijeenkomst
za 1 jun Oranje container
vr 7 jun Grijze 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
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 6 juni.

Kopij inleveren tot uiterlijk maandag 3 juni, via email naar deredactie@ingasteren.nl
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