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In deze editie van Neis oet 't Loeg onder andere veel activiteiten voor de
kinderen, schaatsen (ja ja) en biljarten, activiteiten in de Gasterije, een update
over glasvezel, en nog veel meer.

Wintervreugd zoekt vrijwilligers voor
schoonmaken ijsbaan: zaterdag 9 november
Door de klimaatveranderingen worden de winters steeds warmer. Het lijken
moeilijke tijden voor een ijsvereniging. Maar niets is minder waar voor
IJsverenigjng Wintervreugd.

Ook dit jaar gaan ze weer vol overtuiging aan de slag om te zorgen voor een
prachtige ijsvloer in de komende winter. Dan wordt het weer gezellig op de
ijsbaan: lekker schaatsen, priksleën, ijsspelletjes voor de jeugd en warme
chocolademelk met slagroom in de kantine. En natuurlijks iets sterkers, tot laat
in de avond. - Hoe dan ook: Wintervreugd is er klaar voor!

Met veel enthousiasme wordt daarom op zaterdag 9 november, vanaf 9 uur



begonnen met het jaarlijkse onderhoud. De grootste klus is het maaien van riet
en gras rond de ijsbaan. Waterplanten in de ijsbaan worden gemaaid met een
motormaaiboot.
Tussen de middag wordt er een uitgebreide snertmaaltijd geserveerd!

Wie helpt er mee? Wintervreugd kan nog wel enkele vrijwilligers gebruiken. Het
liefst met een bosmaaier.

Graag even aanmelden bij Jan de Vries; email: devriej@ziggo.nl
 

Jaarvergadering op vrijdag 13 december

Op vrijdag 13 december is de algemene ledenvergadering van de ijsvereniging
Wintervreugd, om 20.00u in de Gasterije. De agenda:

1. Opening.
2. Notulen vergadering 2018.
3. Jaarverslag 2019.
4. Financieel verslag penningmeester.
5. Verslag kascommissie.
6. Verkiezing kascommissie.
7. Bestuursverkiezingen, aftredend en herkiesbaar: Jeroen Oomen, Teunis

Homan, Harm Hollander, Jan de Vries. Tegenkandidaten kunnen zich een
half uur voor aanvang melden bij de voorzitter.

8. Vaststelling contributie 2020.
9. Ingekomen stukken, mededelingen.

10. Sluiting.

mailto:devriej@ziggo.nl


Lampion-buffet op zondag 10 november

Sint Maarten vieren met een speciaal buffet en een springkussen-festijn voor
de kinderen?

Kom dan naar de Gasterije op zondagmiddag 10 november.

Springkussen-festijn, vanaf 15.00 uur, met verschillende springkussens
Lampion-buffet met diverse stoofpotten, aanvang 17.00 uur
Neem je lampion mee voor een leuke verrassing
Opgave bij Marchinus: 06 – 53698075

Voor nog meer activiteiten in de Gasterije, klik hier voor het herfstprogramma

Sinterklaasviering in Anderen: zaterdag 23
november 2019
 

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint…

Op zaterdag 16 november is de landelijke intocht van Sinterklaas  in Apeldoorn.
Een week later, op zaterdag 23 november, komt hij net als vorig jaar speciaal
naar Anderen om kadootjes te brengen aan de basisschool-kinderen (t/m groep

https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2019/08/Herfstagenda-Gasterije.pdf


8) uit Anderen, Anloo en Gasteren.

 

Het Sinterklaasfeest is in Oes Stee en begint om 14:00.
Sint komt samen met zijn Pieten vóór die tijd op een verassende manier het
dorp binnen. Zorg dus dat je op tijd bent om ze welkom te heten!

Het wordt een gezellig feest met veel muziek, kadootjes en pepernoten!

Opgaveformulieren voor het Sinterklaasfeest zijn rond 4 november in de
brievenbussen bezorgd. Is dat niet zo, neem dan even contact op met
ondergetekende.

Kinderactiviteiten Anderen-Gasteren-Anloo
Contactpersoon: Gregor Niedlich
Oosteinde 10 Gasteren
06 55358032

Gezamenlijke kinderactiviteiten Anderen-
Gasteren-Anloo
Voor drie kleine(re) dorpen afzonderlijk valt het niet mee om jaarlijks genoeg
kinderen en ouders/vrijwilligers op de been te krijgen voor verschillende
kinderactiviteiten. Toch vinden we het belangrijk dat bepaalde tradities en
activiteiten met en voor de kinderen blijven bestaan!



Daarom hebben Anderen, Gasteren en Anloo de krachten gebundeld. Samen
kunnen we meer doen én hebben we echt een leuk aantal kinderen bij elkaar.
Dat hebben we vorig jaar laten zien met een geslaagde gezamenlijke
Sinterklaasviering in Oes Stee, die dit jaar op herhaling gaat, en met de
Palmpasenviering in Anloo.

In de gezamenlijke jeugdactiviteitencommissie zit een contactpersoon uit elk
dorp. Voor Gasteren is dit Gregor Niedlich.

Inmiddels is de groep een paar keer bij elkaar gekomen voor overleg.
Activiteiten die op de  gezamenlijke (jaar)planning staan, of wellicht komen te
staan, zijn o.a.; Sintviering (Anderen), najaar spooktocht (Gasteren), Palm
Pasen (Anloo), filmmiddagen of -avonden, speurtochten, knutselactiviteiten.
Jeugdactiviteiten zullen aangekondigd worden via ingasteren.nl en via de Neis.

Voor Informatie of suggesties neem contact op met Gregor (Oosteinde 10, 06
553580232).

Biljarttoernooi 2019 – uitnodiging

Op vrijdag 22 en zaterdag 23 november 2019 organiseert sportvereniging de
Rietvogels weer het jaarlijkse biljarttoernooi om het
 

Open Kampioenschap van Gasteren

De opzet is hetzelfde als de afgelopen 2 jaar.



Op vrijdagavond spelen de deelnemers al hun eerste 2 partijen, gevolgd
door nog eens 2 partijen voor elke deelnemer op de zaterdag.
De poulewedstrijden worden gespeeld op 3 locaties, maar deze keer op 4
biljarts: bij fam. Van der Molen, bij fam. Pieters en in de Gasterije. Dit jaar
hebben we voor het eerst een extra (verrijdbaar) biljart beschikbaar in de
Gasterije.
Zaterdagmiddag: na de poulewedstrijden is de finale in de Gasterije.

Wie kan er meedoen?
Iedereen die in Gasteren woont, zowel dames als heren.
Leden van de Rietvogels die buiten Gasteren wonen zijn natuurlijk ook van
harte welkom om mee te doen.
Iedere deelnemer speelt 4 partijen van 20 beurten aan de hand van een vooraf
opgegeven moyenne.
Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro.

Finale
Als afsluiting van het toernooi wordt een finale gespeeld tussen de 2 best
presterende spelers uit de poule-wedstrijden.  De winnaar hiervan mag zich de
biljartkampioen van Gasteren 2019 noemen.

Aanmelding
Aanmelding kan tot uiterlijk maandag 18 november op de aanmeldingslijst in de
Gasterije of via email, met vermelding van zijn of haar moyenne, bij: Lute
Pieters (lpgpieters@gmail.com).

Iedereen heeft evenveel kans om te winnen, dus meld je aan!



Collecte voor het Gehandicapte Kind 2019

In de week van 11 t/m 16 november wordt ook in Gasteren weer gecollecteerd
voor het Gehandicapte Kind. Tot voor kort werd altijd de afkorting NSGK voor
deze organisatie gebruikt. Deze naam is veranderd in ‘Het Gehandicapte Kind’,
met een aangepast logo.

Met uw bijdrage steunt deze stichting jaarlijks honderden projecten voor
kinderen en jongeren met een handicap. Voor meer informatie zie www.nsgk.nl

Harm en Roelof in De Gasterije

Het befaamde Drentse cabaretduo Harm en Roelof treedt vrijdag 29 november 2019
op in De Gasterije.

De aanvang is om 20:00 uur; de zaal is open vanaf 19:00 uur.

Toegangsprijs: €12,50 per persoon. En de kaarten zijn te reserveren bij Marchinus
Giezen, telefonisch (0653698075), per e-mail (vofdegasterije@outlook.com) of aan

de bar in GastEnZo.

http://www.nsgk.nl/


Glasvezel: wanneer zijn wij aan de beurt ?
 
Hoe gaat het met de aanleg van glasvezel in Noord Oost Drenthe en wanneer
zijn wij aan de beurt? Dat is de vraag van verschillende dorpsgenoten in de
afgelopen maanden aan de leden van de Gasterense werkgroep.

Er wordt hard gewerkt. In Annen, Eext en Gieten is men in totaal met 11
graafploegen druk bezig met het graven van de geulen langs de wegen. Binnen
enkele weken wordt begonnen met de huisaansluitingen.

Ondertussen is de hoofdaansluiting (in Eext, bij N33) op het landelijke net
gemaakt en getest. Ook de hoofdverbindingen naar de verdeelstations (POP’s)
in Annen en Gieten zijn klaar en deze POP’s zijn van apparatuur voorzien.
Volgens planning wordt de eerste huisaansluiting vlak voor de kerst in gebruik
genomen.

Ook in ons dorp is al het een en ander zichtbaar: op de parkeerplaats van de
Gasterse Duinen is ons POP-station geplaatst. Deze week hebben alle
abonnees een brief ontvangen hoe de aanleg in zijn werk gaat en waar ze voor
vragen terecht kunnen. In een van de komende maanden worden er nog
informatiebijeenkomsten gehouden om vragen te beantwoorden.

Toch duurt het nog wel even voordat wij aan de beurt zijn. Volgens de huidige
planning worden er vanaf juni volgend jaar kabels gelegd langs de weg; direct
na de zomer worden de huisaansluitingen gemaakt. In de maanden april/mei
komt, naar verwachting, de schouwer langs om afspraken te maken over de
huisaansluiting en de bekabeling in huis.



Wil je weten wanneer er iets gaat gebeuren in Gasteren? Kijk dan op de
nieuwe website van Glasvezel buitenaf en vul je postcode in.
 
Werkgroep Glasvezel Gasteren

Rabo ClubSupport 2019: succes voor onze
verenigingen

De Rabo ClubSupport actie heeft weer een geweldig resultaat opgeleverd voor
onze Gasterense verenigingen.

Sportvereniging de Rietvogels, IJsvereniging Wintervreugd en Dorpshuis de
Gasterije mochten maandagavond 14 oktober samen een bedrag van maar
liefst €1.245,- in ontvangst nemen bij de opening van de week van de
Coöperatie in de Nieuwe Kolk in Assen.

Dit bedrag werd verkregen doordat leden van de Rabobank Assen en Noord
Drenthe hun stem hadden uitgebracht op onze verenigingen. In totaal had de
bank € 150.000 beschikbaar gesteld om te verdelen over plaatselijke
verenigingen/stichtingen. De deelname van de Noord Drentse clubs (450) was
enorm; de grote zaal in de Nieuwe Kolk was tot de nok toe gevuld met
vertegenwoordigers van de verenigingen.

https://www.glasvezelbuitenaf.nl/mijn-status/


Elk lid van de Rabobank kon 5 stemmen uitbrengen op een of meer van de
deelnemende verenigingen/stichtingen. Maximaal 2 per club. Dit resulteerde
voor Gasteren in de bovenstaande bedragen. Als afsluitende verrassing
voegde de Rabobank hier voor elke club nog €100 aan toe.

Voor ons als kleine verenigingen is dit veel geld en we zijn er dan ook erg blij
mee. Hartelijk dank voor het stemmen op ons!

En natuurlijk hartelijk dank aan de Rabobank voor hun prachtige initiatief.

Sportvereniging de Rietvogels, IJsvereniging Wintervreugd en dorpshuis de
Gasterije.

Schotse taferelen en Gasterse geschiedenis
in de Huiskamer

Schotse taferelen in de Huiskamer
Was het de winter of de whisky die op woensdagmorgen 30 oktober, ervoor
zorgde dat enige tientallen Gastenaren hun weg zochten naar de Gasterije?
Wie zal het zeggen, maar een feit is dat het gezellig druk was aan de stamtafel
in de Huiskamer. Overal kwamen ze vandaan: van de Gagels, van Westeinde,
van De Hoek, van Bosakkers, van Zandkampen, van de Oudemolenseweg en



ook van de Schipborgerweg. Kortom bijna alle straten van Gasteren waren
vertegenwoordigd om de presentatie over Schotland van Margo en Tom
Schulte bij te wonen.
Lees hier het hele verslag...

Gasterse geschiedenis in de Huiskamer
Het was gezellig druk in de Huiskamer woensdag 16 oktober. De stamtafel
bleek te klein en er moesten tafels en stoelen bijgeschoven worden om alle 20
bezoekers een plaatsje te bieden. Wellicht dat de aankondiging van de pas
opgerichte werkgroep Historisch Gasteren voor deze extra aanloop zorgde.
Dorpsgenoten Henk Hellema en Herman Roepman waren gekomen om
daarover te vertellen.
Lees hier het hele verslag...

Bijeenkomst ‘Anloo vergroent’: een verslag

‘Anloo vergroent’ had er een mooie, informatieve middag van gemaakt op
zaterdag 2 november. Alles was goed verzorgd. Kopje koffie met een koekje
vooraf, hapje en een drankje na afloop, met een heerlijke zelf gemaakte hartige
taart.

Maar het draaide toch echt om de inhoud: na een mooie inleiding waren er 2
zeer inspirerende presentaties uit het Groningerland. Een van ‘Zonnedorpen’
vanuit een aantal dorpen in de gemeente Loppersum en een van ‘Zon op alle
daken’, een initiatief vanuit de stad Groningen.

Lees hier het hele verslag...

Ontspannings-yoga in de Gasterije

Sinds juni 2019 geeft Gregor Niedlich op maandagochtend ‘ontspannings-yoga’
in de Gasterije. Vanaf november 2019 komt er wekelijks op donderdagavond
een extra yogales bij. 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 alledaagse houdingen of
chronische stress in het lichaam zijn ingesleten. De nadruk ligt derhalve op het

https://ingasteren.nl/schotse-taferelen-in-de-huiskamer/
https://ingasteren.nl/gasterse-geschiedenis-in-de-huiskamer/
https://ingasteren.nl/bijeenkomst-anloo-vergroent-een-verslag/


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. ‘Ontspannings-
yoga’ helpt het ontwikkelen van een soepele, mobiele en open
lichaamshouding en heeft een gunstige uitwerking op de kwaliteit van leven en
daarmee op het gezond ouder worden. Het credo is om middels zachte en
ontspannen oefeningen te bewegen naar een ontspannen lichaam.

De lessen vinden plaats in het Dorpshuis De Gasterije (Gagels 4, Gasteren)
wekelijks op maandagochtend van 9:00 tot 10:00 uur en van 10:30 uur tot
11:30 uur en op donderdagavond van 20:00 tot 21:00 uur. Daarnaast zijn er ook
wekelijks yogalessen in het Dorpshuis ‘De Anloop’ (Borgweg 15b, Schipborg)
wekelijks op woensdagavond vanaf 20:00 uur tot 21:00 uur.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op www.niedlich.nl. Voor
vragen kunt u bellen naar 06 55358032 of schrijven naar
gregorniedlich@gmail.com.

Dorpsagenda november
 

za 9 nov Oud papier
za 9 nov IJsbaan schoonmaken
zo 10 nov Springkussen festijn en Lampion buffet
ma 11 tot
za 16 nov

Collecte Gehandicapte Kind

ma 11 nov Groene container
wo 13 nov Huiskamerbijeenkomst
do 14 nov Oranje container
do 14 nov Samen koken samen eten
vr 15 nov Bingo
zo 17 nov Sinterklaas - Kest cadeaumarkt
vr 22 nov Grijze container
vr 22 en
za 23 nov

Biljarttoernooi

za 23 nov Sinterklaasviering
ma 25 nov Groene container
wo 27 nov Huiskamerbijeenkomst
do 28 nov Oranje container
vr 29 nov Harm en Roelof

http://www.niedlich.nl/
mailto:gregorniedlich@gmail.com


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

Kopij inleveren via email naar deredactie@ingasteren.nl

Lees deze nieuwsbrief in de browser

Neis oet 't Loef archief (vanaf 2015)

Printversie dorpsagenda
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