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In deze editie van Neis oet 't Loeg onder andere Sportdag de Rietvogels,
Hardlopen in Anloo, Expositie Gregor Niedlich, een verslag van de
paddenwerkgroep, een terugblik op Samen Koken, Samen Valentijn, de
dorpsagenda, en meer...

Jaarvergadering vereniging Dorpsbelangen
Gasteren 11 april
Vereniging Dorpsbelangen Gasteren houdt op donderdag 11 april 2019 haar
jaarlijkse algemene ledenvergadering in Dorpshuis De Gasterije. In het formele
gedeelte presenteert het bestuur haar jaarverslag, het financieel verslag over
2018 en de begroting voor 2019.

Eind maart 2019 staan alle stukken ter inzage op ingasteren.nl, inclusief de
definitieve uitnodiging.
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Sportdag de Rietvogels
Sportvereniging De Rietvogels organiseert op zondag 7 april 2019 een
sportochtend op het sportveld en in dorpshuis de Gasterije.

De sportochtend begint om 9:00 uur met een ATB-clinic, begeleid door leden
van toerfietsclub De Dobberieders uit Zuidlaren, geschikt voor jong en oud,
beginners en/of ervaren mountainbikers. Aansluitend gaan de deelnemers
samen op pad voor een ATB-tocht, ook weer onder begeleiding van de
Dobberieders.

Verder is deelname mogelijk aan diverse andere sporten, zoals: jeu de boules,
aerobics, volleybal, biljarten, een mooie sportactiviteit voor de schooljeugd en
nog veel meer. Echt voor ‘elk wat wils’.

Deelnemen aan de ATB-clinic of –tocht? Stuur dan uiterlijk zondag 17 maart
2019 een e-mailbericht aan b.m.mulder@gmail.com; de begeleiders van de
Dobberieders willen graag weten op hoeveel deelnemers ze mogen rekenen.

Volg in de komende weken de berichten op ingasteren.nl voor het volledige
programma.

Meld je nu nog aan voor de opschoondag
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Vereniging Dorpsbelangen organiseert op zaterdag 23 maart weer een
Opschoondag in en rond ons dorp. We gaan weer gezamenlijk het zwerfvuil

opruimen. 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

 

Plaatsgenoot exposeert in Lemferdinge
Op zondag 10 maart 2019 om 16:00 uur vindt in Galerie Lemferdinge de
opening plaats van de expositie “DIEREN”, met werk van onze plaatsgenoot
Gregor Niedlich samen met Nel Kamphuis, Jennifer Koning, Jitske Rinsma en
Koos Zwiers. Inwoners van Gasteren (en andere dorpen) kunnen de opening
bijwonen

De expositie is geopend van 12:00-17:00 uur op vrijdagen, zaterdagen en
zondagen van 9 maart 2019 t/m 5 mei 2019.
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Galerie Lemferdinge is gevestigd aan de Lemferdingelaan 2, 9765 AR
Paterswolde.

Samen hardlopen bij GAVAS in Anloo

Sportvereniging GAVAS uit Anloo organiseert in de komende maanden enkele
hardloop-activiteiten. Deelnemers uit Gasteren zijn ook van harte welkom.

Vanaf woensdag 3 april een wekelijkse hardloop-clinic met als doel op
19 juni een afsluitende 5 km run te lopen. Bedoeld voor beginnende
hardlopers.
Voor de meer ervaren lopers organiseert GAVAS op zaterdag 13 april ’t
Loopie! Een mooie route van ca. 10 km rondom Anloo.

Kijk hier voor meer informatie, en hoe u zich kunt aanmelden...
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Voorzitter paddenwerkgroep platgereden

Dit zou de krantenkop van een opzienbarende gebeurtenis kunnen zijn
geweest. Maar tijdens de opschoondag van de padden-schermen, afgelopen
zaterdag, was het gelukkig slechts een licht cynische opmerking van Hendrik-
Jan, nadat Henk Hellema opzij moest springen voor een langs zoevende auto.
Henk en veertien vrijwilligers ontdeden met hark en spade de toegangswegen
naar de padden-tunnels van bladeren en andere obstakels.

Vanaf negen uur ’s-ochtends waaierde het clubje enthousiastelingen uit over de
bermen en greppels van de Oudemolenseweg. Twee locaties zijn in beeld: de
eerste loopt globaal gesproken vanaf de afslag Schipborgerweg tot en met de
parkeerplaats Gasterse Duinen. De tweede loopt vanaf het keuterboerderijtje
tot aan de brug over het Oudemolense Diep.

Lees het volledige artikel...
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Nieuws uit de Huiskamer

Ook in februari vonden weer twee Huiskamerbijeenkomsten
plaats. Dorpsgenoot John van der Kaap, ervaringsdeskundig op het gebied van
de computertechniek en internet, deelde op 6 februari zijn IT-wijsheden met de
gasten van de Huiskamer. Daarbij ging het over veiligheid op het internet en
met name over het omgaan met spam, virussen, phishing, wachtwoorden en
cookies. Ook op 20 februari was de Huiskamer weer goed gevuld. Wel 17
gasten genoten van een lezing over mensport door onze dorpsgenoten Gerard
en Netty van der Woude. Lees het volledige artikel...

Wat gebeurt er in de komende huiskamerbijeenkomsten?

Op 20 maart vertelt Arno Klee u alles over horloges en klokken.
Op 3 april komt Carin de Jong van Impuls Welzijn vertellen over wat je
allemaal kunt doen om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Iedereen is welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig. Aan deelname zijn geen
kosten verbonden. Als u wel wilt komen maar geen vervoer heeft, dan kunt u
een of enkele dagen van tevoren tussen 10.00 en 17.00 bellen naar 06-
20122349.
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Samen Koken, Samen Valentijn
Samen Koken Samen Eten is een gezelschap in wisselende samenstelling, met
koken en eten als gemeenschappelijke factor. Elke tweede donderdag van de
maand komt een groep kook-enthousiastelingen samen in de keuken en Gast-
En-Zo van Dorpshuis De Gasterije. Zo ook op Valentijnsdag 2019. Veertien
amateur-koks spanden zich in om een overheerlijke maaltijd op tafel te zetten.

Lees het volledige artikel...

Kort nieuws
Oud papier
Op zaterdag 9 maart wordt het oud papier weer opgehaald. Zoals gebruikelijk
vanaf 9.00 uur.

Collecteweek Amnesty International
Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2019 voor de
zeventiende keer een landelijke collecte in de week van 11 t/m 16 maart.
Lees verder...

Magnusfair op 6 april
De rommelmarkt van de Magnuskerk, sinds acht jaar beter bekend als de
MAGNUSFAIR, is een begrip in Anloo en omstreken. Al 31 jaar wordt in het
vroege voorjaar deze markt georganiseerd, waarvoor vele vrijwilligers zich
belangeloos inzetten. Met deze rommelmarkt wordt geld ingezameld voor het
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onderhoud van Anloo’s 900 jaar oude Magnuskerk, Drenthe’s oudste kerk, en
voor een project ten behoeve van behoeftige kinderen in Ghana. De
MAGNUSFAIR wordt georganiseerd op zaterdag 6 april in en om de kerk van
Anloo van 10.00 tot 14.00 uur.

Dorpsagenda maart 2019
 

za 9 mrt Oud papier (vanaf 9.00u)
ma 11 mrt Collecteweek Amnesty International
do 14 mrt Samen Koken, Samen Eten
vr 15 mrt Grijze container
ma 18 mrt Groene container
wo 20 mrt Dorpsloket en Huiskamerbijeenkomst
do 21 mrt Oranje container
do 21 mrt Filmclub in de Gasterije
za 23 mrt Opschoondag
ma 1 april Groene container
wo 3 april Huiskamerbijeenkomst

 
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 4 april.

Kopij inleveren tot uiterlijk maandag 1 april (geen grap), via email naar deredactie@ingasteren.nl

Lees deze nieuwsbrief in de browser
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