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In deze editie van Neis oet 't Loeg onder andere de ClubSupport actie, een
fout feest, sporten bij De Rietvogels, bladbakken, biljartnieuws, en meer...

Rabo ClubSupport: steun de Gasterse
verenigingen

Rabobank Assen en Noord-Drenthe draagt het verenigingsleven in de regio
een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne
speciaal voor verenigingen en stichtingen. Vanaf dit jaar heet deze actie: Rabo
ClubSupport. De bank stelt € 150.000 beschikbaar.

Dit jaar doen IJsvereniging Wintervreugd, Sportvereniging de Rietvogels en
Stichting Dorpshuis Gasteren mee aan deze campagne.



Stemmen
Van 27 september t/m 10 oktober 2019 mogen leden van Rabobank Assen
en Noord-Drenthe vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. Elke stem is
geld waard! De deelnemende verenigingen ontvangen het aantal op hen
uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is. Dus hoe meer
stemmen, hoe groter de opbrengst voor onze clubs.

Oproep aan alle Rabobank-leden: stem!

Hoe werkt het?
Ga naar de website van Rabobank Assen en Noord Drenthe, ga naar ‘Ik wil
stemmen’, type de stemcode in die je per post of via email hebt ontvangen als
lid van de Rabobank en klik op ‘Activeer’. Daarna kun je onder ‘Zoek op naam’
de naam van de vereniging van je keuze intypen.
Je kunt 5 stemmen uitbrengen, met maximaal 2 stemmen voor dezelfde
vereniging.

Hulp nodig bij het invullen? Even bellen met Klaasje Hollander, ze helpt je
graag (06- 21240535).

Bestedingsdoel:
IJsvereniging Wintervreugd wil haar opbrengst gebruiken voor onderhoud
van de kantine bij de ijsbaan en de aanschaf van LED-lampen voor deze
kantine.
Sportvereniging de Rietvogels wil de opbrengst gaan gebruiken voor de
aanschaf van nieuwe Steps voor de wekelijkse Aerobicsles.
Stichting Dorphuis Gasteren zal haar aandeel in de opbrengst gebruiken om
de multifunctionele ruimte in het Dorpshuis te voorzien van nieuw meubilair.

Wij  waarderen het zeer als jij en jouw familie en vrienden stemmen op onze
verenigingen tijdens de Rabo ClubSupport actie. Voor jou weinig moeite, voor
ons zeer de moeite waard.

Kijk voor meer info op: www.rabobank.nl/assen-nd. Bedankt voor jouw steun!
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Foute Party!

Hallo inwoners van Gasteren,
Stichting ‘Af en toe Wat’ organiseert dit jaar weer een gezellige feestavond.

Noteer 26 oktober want wij organiseren een Foute Party!

Vanaf 20:30 uur zijn de deuren geopend van dorpshuis “De Gasterije” en zijn
jullie van harte welkom.
Kaarten zijn vanaf 1 oktober af te halen bij “Pannenkoekenboerderij Brinkzicht”,
dorpshuis “De Gasterije” en “Kapsalon Leonie” voor €5,- per stuk.
Iedereen is van harte welkom, dus neem gezellig vrienden en familie mee!
Dresscode: trek iets ‘fouts’ aan uit je kledingkast.
Alles kan en mag deze avond (niet verplicht, maar wel leuk).

Het bestuur van ‘Af en toe Wat’

Ook in 2019 weer bladbakken in Gasteren



Ook dit jaar gaat Harm Reinders weer bladbakken neerzetten op de bekende
plaatsen in Gasteren.

Harm van Rhee zal het in Gasteren verzamelde blad op zijn land verwerken.
Dat bespaart de Gemeente geld, levert de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren
juist wat geld op en is ook nog eens gunstig voor het milieu.

Het legen van de bladbakken loopt door tot eind 2019. Ze worden vlak voor
Oudjaarsdag verwijderd. Daarna kunt u geen blad meer aanbieden en moet u
de bladeren zelf verwerken of afvoeren (bijvoorbeeld in de groene container).

BELANGRIJK

Alléén blad aanleveren, geen takken, gras of ander tuinafval!
Harm leegt alleen de bakken op de vaste plaatsen. Blad kan niet op
andere plaatsen aangeboden worden.

De vereniging Dorpsbelangen Gasteren rekent hierbij op uw medewerking.

Nieuw seizoen Samen koken samen eten

De herfst dient zich aan en daarmee ook weer een nieuw seizoen ‘Samen
koken samen eten’. Vanaf oktober komt iedere tweede donderdag van de
maand een groep dorpsgenoten bij elkaar in De Gasterije om te genieten van
heerlijke – samen bereide – maaltijden. Altijd bijzonder, en vaak culinaire
“hoogstandjes”. Voor elk wat wils.

Voor het komende seizoen zijn de volgende data gepland.
10 oktober 2019



10 oktober 2019
14 november
12 december (kerstdiner)
  9 januari 2020
13 februari
12 maart
  9 april

Lijkt het u leuk om ook mee te doen, of wilt u daar misschien eerst wat meer
over weten? Neem dan contact op met Els van der Linden (231421 /
elsjoiedevivre@icloud.com) of Arno Klee (238028 /arnoklee@icloud.com ).

Zuidlaarderbollenactie VV Annen

Net als voorgaande jaren houdt de VV Annen de Zuidlaarderbollenactie. De
pupillen van de vereniging zullen onder begeleiding van volwassenen bij u aan
de deur komen om de welbekende Zuidlaarderbol te verkopen. De opbrengst
van de actie komt volledig ten goede aan de jeugdafdeling van de vereniging.

De actie vindt plaats op vrijdag 4 oktober tussen 18:00 en 20:15 uur in de
dorpen Annen, Anloo, Gasteren, Spijkerboor, Oud-Annerveen en Nieuw-
Annerveen. De jeugdcommissie van de VV Annen hoopt op een goede
verkoop!

mailto:elsjoiedevivre@icloud.com
mailto:arnoklee@icloud.com


Sporten bij de Rietvogels 2019 - 2020

Het sportseizoen is weer begonnen. Hieronder zie je een overzicht van de
wekelijkse activiteiten van de Rietvogels. Voor bijna alle sporten zijn nieuwe
deelnemers van harte welkom.
 
Volleybal: dinsdagavond 20.00 uur
Doe mee aan ons wekelijks volleybal-uurtje: geschikt voor jong en oud, voor
dames en heren. We hebben een zeer enthousiaste groep, maar kunnen nog
versterking gebruiken. Een keer per maand spelen we in een kleine, zelf
georganiseerde recreatiecompetitie tegen teams uit Gieten, Annen en
Oudemolen/ Taarlo; sportief en heel gezellig.
 
Biljarten
Er zijn maar liefst 4 biljartgroepen: maandagmiddag; maandag-, dinsdag en
woensdagavond. Zin om een keer te biljarten, ook al heb je het nog nooit
gedaan ? Kom dan gewoon op maandagmiddag of woensdagavond naar de
Gasterije.
Op vrijdag 22 en zaterdag 23 november houden we weer ons jaarlijkse
biljarttoernooi om het kampioenschap van Gasteren. Noteer deze datum alvast
in je agenda.
 
Aerobics/fitness: vrijdagmorgen 9.00 uur
Wekelijks is er aerobics/fitness, op enthousiaste en deskundige wijze verzorgd



Wekelijks is er aerobics/fitness, op enthousiaste en deskundige wijze verzorgd
door Bea Tiems. Als de vrijdagmorgen een keer niet past, kunnen deelnemers
op maandagavond terecht bij GAVAS in Anloo, ook onder begeleiding van Bea.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
 
Jeu de boules: zondagmorgen 10:30
Elke zondagmorgen spelen we ‘jeu de boules’ op de baan op het sportveld.
Lekker ontspannen en heel gezellig, maar met meer deelnemers wordt het nog
leuker! Kom op zondagmorgen naar het sportveld en probeer het eens.

Kijk voor het volledige weekprogramma en voor contactpersonen op onze
dorpssite InGasteren.nl, onder sportvereniging de Rietvogels. Als je interesse
hebt in een van onze sporten, neem dan contact op met de betreffende
contactpersoon of kom gewoon langs tijdens het sporten.

Biljartclub Het Losse Polsje

Clubkampioen 2018-2019

Na een spannende competitie is uiteindelijk Henk Hellema clubkampioen 2018
geworden van het Losse Polsje. Door constant te scoren is Henk de winnaar
geworden met een gemiddelde van 1.6 in de plus.
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Meerdere biljarters waren in het begin sterk van start gegaan met hoge scores.
In de tweede helft van de competitie werd er door minder goed te scoren de
kans om kampioen te worden verspeeld. Van de acht biljarters zijn er slechts
drie met een hoger gemiddelde geëindigd in 2018. Flip heeft een korte
toelichting gegeven over de behaalde resultaten van de spelers tijdens de
bekendmaking van de resultaten. Of zijn tips zijn overgekomen bij de biljarters
zal blijken in het nieuwe seizoen.

Het nieuwe seizoen 2019 is inmiddels al voortvarend van start gegaan. Er zijn
zelfs drie nieuwe spelers bij de club gekomen voor de maandagavond. Peter
Pasman, Ger Dijkstra en Chiel Mulder zijn van start gegaan bij het Losse
Polsje.

Alle drie nieuwe spelers hebben al laten zien dat er wel degelijk rekening met
hen moet worden gehouden, ze spelen sterk en gaan 100 % voor de titel
clubkampioen seizoen 2019. Er wordt door meerdere spelers door de week
steeds vaker getraind op het biljart in het Dorpshuis en er wordt zelfs (een
nieuwe speler) in de baas zijn tijd bijna dagelijks geprobeerd het niveau te
verbeteren. We zijn nu met elf biljarters en er worden per persoon drie
wedstrijden gespeeld op de maandagavond. Sportvereniging ,,De Rietvogels”
heeft beide biljarts in topconditie gebracht voor het nieuwe seizoen.

Harrie Wolters heeft zijn persoonlijk record caramboles verbeterd, maandag 30
september heeft Harrie een score behaald van zelfs 107 caramboles in twintig
speelbeurten.

Op ingasteren.nl staan alle uitslagen vermeld. We houden u op de hoogte als
er nieuwe ontwikkelingen zijn ten aanzien van de scores, nieuwe records of
ander nieuwsberichten van het Losse Polsje.

Lute Pieters
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De Huiskamer laat zich informeren over
vrijmetselarij

De Huiskamer stond woensdag 4 september in het teken van de vrijmetselarij.
Arno Klee gaf daar aan de zestien aanwezigen uitgebreid uitleg over. Hij begon
met een korte animatie met een duidelijke uiteenzetting over de belangrijkste
kenmerken van de vrijmetselarij. Het is geen religie of sekte. Er is geen
verering van een opperwezen, wel respect voor elke godsdienst. Het is een
vereniging van vrijdenkers zonder dogma’s. Hoofddoel is zelfontwikkeling.
Binnen de vrijmetselarij vindt een persoonlijke gedachtewisseling plaats. Niet
om het eigen gelijk te bewijzen of te krijgen maar om samen het ware of betere
te ontdekken. Meningen naast elkaar leggen en elk standpunt respecteren.

Lees verder op ingasteren.nl...

Biljarter gezocht op de maandagmiddag
Elke maandagmiddag komt een groep Gastenaren bij elkaar in de Gast En Zo
(ook wel bekend als de kantine) van De Gasterije. Er is nog ruimte voor een
biljarter, ervaring is niet vereist. Heeft u interesse? U bent van harte welkom om
even te komen kijken, ‘s maandagmiddags vanaf 13:30 uur.

(Voor alle duidelijkheid: dit is een andere groep mensen dan Biljartclub Het
Losse Polsje.)

Opbrengst collectes

Collecte Nierstichting
Van 15 tot en met 21 september was de collecteweek van de Nierstichting. In
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Gasteren bracht de collecte € 301,15 op.

De Nierstichting is afhankelijk van giften en donaties. Daarom zijn de inkomsten
uit de collecteweek essentieel voor het werk van de Nierstichting. Hartelijk dank
aan de collectanten voor hun vrijwillige inzet en aan de donateurs voor hun
steun. Wie de collectant is misgelopen, kan alsnog een donatie doen op
www.nierstichting.nl.

Marian Stegink
 
Collecte KWF
De jaarlijkse collecteweek van de KWF Kankerbestrijding zit er weer op. In
Gasteren is er een bedrag van € 409,66 opgehaald. Het KWF bedankt de
collectanten voor hun inzet! En natuurlijk alle gulle gevers voor hun gift!!!

Inloop Spreekuur Orthopedische Revalidatie
4xT Methode

Dorpsgenoot Jurjen Ottens heeft de opleiding Orthopedische Revalidatie 4xT
Methode afgerond. Jurjen is tot vorig jaar werkzaam geweest bij Sportsvision
en heeft sinds 2013 de fitness gerelateerde opleidingen: Fitnessinstructeur,
Personal trainer, Medisch fitness trainer, Sport Performance Trainer,
Therapeutisch tapen, Sportmassage en sportverzorging gevolgd. 

In tegenstelling tot Johan (Sportsvision) die zich vooral richt op de eerste en
laatste T`s  (Testen & Trainen) wil Jurjen zich richten op de bewezen effectiviteit
van deze methode inclusief de andere twee T`s (Trigger & Tapen). Te beginnen
met een inloopspreekavond bij Sportsvision aan het Westeinde 5 te Gasteren.

Lees het hele artikel op ingasteren.nl...
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Lees het hele artikel op ingasteren.nl...

Rondleiding Drents Archief

Maak kennis met het Drents Archief tijdens de rondleiding op 11 oktober

Iedereen die denkt dat het archief bestaat uit verstofte documenten, met daarbij
een gebochelde archivaris bij kaarslicht, is van harte welkom tijdens de
rondleiding op 11 oktober om te ontdekken hoe het werkelijk zit. Een gids
neemt u mee door de architectuurgeschiedenis van het monumentale pand. Na
een grondige renovatie is het gebouw nu een mix van supermodern en
monumentaal.

In de Digilounge kunnen bezoekers zelf op zoek in de databases naar hun
Drentse roots of naar informatie over hun huis of woonplaats.

De rondleiding (aanmelding is niet nodig) start om 14.00 uur en duurt een half
uur. Na afloop is er gelegenheid de film van de maand te bekijken. In oktober is
dat de film Boer/in, een compilatie van historische films over de rol van
vrouwen en mannen op het Drentse platteland. Deelname is gratis.
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Drents Archief, Brink 4, 9401 HS Assen

Dorpsagenda oktober
vr 4 okt Zuilaarderbollen actie
do 10 okt Samen koken samen eten
ma 14 okt Groene container
wo 16 okt Huiskamerbijeenkomst
do 17 okt Oranje container
vr 18 okt Bingo
zo 20 okt Klootschieten
zo 20 okt Zondagmiddagcafé met live muziek
vr 25 okt Grijze container
vr 25 okt Klaverjassen en rummicub
za 26 okt Foute Party!
ma 28 okt Groene container
wo 30 okt Huiskamerbijeenkomst
do 31 okt Oranje container
za 9 nov Oud papier

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

Kopij inleveren via email naar deredactie@ingasteren.nl

Lees deze nieuwsbrief in de browser
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