
Neis oet 't Loeg - April 2020
Dorpsneis oet Gaastern

Ook in Gasteren wordt het dorpsleven beheersd door de maatregelen rondom
het Corona virus. In deze nieuwsbrief melden we eerst wat er wél door gaat,
en daaronder wat er niet doorgaat of wordt verplaatst. En tot slot ander
nieuws.

Houd ondertussen ook ingasteren.nl in de gaten voor actuele berichten.

Gasteren Goed voor Elkaar is er voor u

In verband met de coronaviruscrisis heeft Gasteren Goed voor Elkaar moeten
besluiten de Huiskamerbijeenkomsten tot nader order op te schorten. Maar juist
in deze tijd, waarin we contact met anderen zoveel mogelijk moeten mijden en
veel voorzieningen niet normaal functioneren, kan behoefte ontstaan aan wat
extra ondersteuning. Een bezoekje thuis, een goed gesprek, vervoer om
medicijnen af te halen, boodschappen (laten) doen, etc.

Daarom laten we hierbij weten dat ook in deze bijzondere omstandigheden
onze vrijwilligers van de vervoerservice en de klussendienst u graag helpen.
Een telefoontje naar 06-20122349 of een mailtje naar
gasterengoedvoorelkaar@ingasteren.nl is voldoende. Uiteraard houden we
rekening met uw wensen om besmettingsrisico’s voor u en onze vrijwilligers te
minimaliseren.

Veel mensen zullen de komende tijd zoveel mogelijk moeten thuisblijven en
minder bezoek kunnen ontvangen. Voor wie thuis af en toe eens een praatje wil
maken met dorpsgenoten, of vragen heeft op welk gebied dan ook, heeft
Gasteren Goed voor Elkaar een tijdelijke Whatsappgroep in het leven
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geroepen. Als u daar aan deel wilt nemen kunt u zich aanmelden via hetzelfde
telefoonnummer of e-mailadres als hierboven.

We hopen dat iedereen gezond blijft en dat u ons weet te vinden om
ongemakken die met deze crisis gepaard gaan weg te nemen.

Het gemeentebestuur wil graag informatie uit
het dorp

Aan alle inwoners van Gasteren,

Wethouder Henk Heijerman heeft contact opgenomen met Dorpsbelangen. Het
dagelijks leven wordt momenteel sterk beïnvloed door het Coronavirus. Ook
onze inwoners en bedrijven worden op diverse wijze geconfronteerd met de
gevolgen en de opgelegde maatregelen. Het gemeentebestuur beseft goed
hoeveel impact dit heeft en vraagt de dorpen om informatie.

Wat gaat er goed?
Waar zijn knelpunten?
Hoe gaat het met de Dorpshuizen, bedrijven, kwetsbare groepen, etc.?

Als secretaris van Dorpsbelangen nodig ik u uit om mij een mail te sturen als u
wilt reageren op bovenstaande vragen of anderszins iets kwijt wilt. Ik bundel de
reacties en stuur ze naar de gemeente. Op deze manier maken we onze
situatie als dorp inzichtelijk.

Ik zie uw reacties graag voor 8 april tegemoet.

Mailadres: dorpsbelangengasteren@outlook.com

Margriet Hilbolling,
secretaris Dorpsbelangen.

Afhaalmaaltijden bij Pannenkoekenboerderij
Brinkzicht & Dorpshuis de Gasterije!

Beste dorpsgenoten,
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Vanwege maatregelen rondom het Coronavirus hebben wij de deuren van ons
restaurant voor het publiek moeten sluiten. Dit zal in ieder geval tot 28 april
duren maar mogelijk nog langer. Mensen mogen wel hun maaltijd komen
afhalen, mits dit van tevoren telefonisch wordt besteld. Onze menukaart staat
op de website: www.pannenkoekenboerderij.nl. Naast een groot assortiment
pannenkoeken serveren wij ook heerlijke plategerechten zoals bijv. gehaktbal,
schnitzel en saté vd haas.

Voor de inwoners van Gasteren hebben we een extra service toegevoegd. Bent
u vanwege fysieke beperkingen of andere gezondheidsredenen niet in staat om
uw maaltijd af te halen, dan zullen wij deze kosteloos bij u thuis bezorgen. U
kunt bestellen van woensdag t/m zondag van 16.30 uur tot 19.30 uur, tel. 0592-
231385.

Op de maandag en dinsdag staan Marchinus en Miranda van de Gasterije met
heerlijke maaltijd variaties voor u klaar: zie hieronder.

Zorg goed voor de mensen om u heen en voor u zelf, samen zijn we sterker en
komen we deze moeilijke tijd door.

Lieve Groet,

Arno en Jeanine, Pannenkoekenboerderij Brinkzicht

Lieve inwoners van Gasteren.

Vanaf maandag 23 maart is het mogelijk om maaltijden bij ons af te halen in het
dorpshuis de Gasterije. We zullen op maandag en op dinsdag maaltijden
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verzorgen. Op ingasteren.nl kunt u lezen welke maaltijden er de komende week
worden gemaakt. Van woensdag tot zondag kunt u bij de
Pannenkoekenboerderij terecht: zie hierboven.

Het is de bedoeling dat u voor 12.00 uur een bestelling plaatst. Dit kan
telefonisch (0622036161) of via de mail (vofdegasterije@outlook.com) besteld
worden. U kunt geen bestellingen in het dorpshuis de Gasterije doen!

De maaltijden kunnen tussen 17.00 en 18.00 uur afgehaald worden in het
dorpshuis de Gasterije. En kunnen eventueel bezorgd worden.

Wij leven de richtlijnen van het RIVM na. Daarom overhandigen wij u de
maaltijden niet, maar zullen ze voor u klaar zetten op de bar. Houd er tijdens
het afhalen van de maaltijden alstublieft rekening mee dat u afstand van elkaar
dient te houden. Minimaal 1.5 meter.

Wij waarderen u en uw hulp enorm en wensen iedereen veel sterkte toe in
deze tijd.

Met vriendelijke groet,

Marchinus en Miranda

Glasvezel komt dichterbij
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Ondanks de Corona problemen gaat de aanleg van glasvezel gestaag verder.
Begin maart heeft u een brief van aannemer Allinq ontvangen dat de schouwer
komt kijken. Ondertussen worden de eerste tekenen zichtbaar dat de kabel van
Annen, via Anloo onderweg is richting Gasteren. Toch duurt het nog wel tot na
de zomer voordat iedereen in Gasteren aangesloten is en gebruik kan maken
van supersnel internet.

De schouwer
De schouwer bezoekt naar verwachting eind maart en begin april alle adressen
in Gasteren die een abonnement hebben afgesloten. De taak van de schouwer
is met u te overleggen wat de beste plaats in huis is voor het aansluitpunt van
glasvezel, met zo weinig mogelijk schade aan de tuin en zo weinig mogelijk
‘gedoe’ met de bekabeling binnenshuis. Zo nodig geeft hij (beknopt) advies
over de mogelijke aansluitingen voor tv, internet en telefoon en over eventueel
noodzakelijke vervanging van de huidige bekabeling.

De afspraken worden vastgelegd in een kort rapport, met een paar foto’s van
de aansluitpunten en een schetsje van de bekabeling.

Lees het complete verhaal op ingasteren.nl...

Sportsvision &
Corona
Sportsvision beseft heel goed dat
sporten niet het allerbelangrijkste is
in het leven maar het is wel, niet te
onderschattend, belangrijk met het
oog op de (geestelijke) gezondheid.

Nu sportaccommodaties voor
langere tijd gesloten zijn en reguliere
trainingen en activiteiten niet
doorgaan, maar gelukkig individueel
sporten in de buitenlucht prima kan,
reikt Sportsvision alle inwoners van
Gasteren e.o. de hand.

Iedereen die dat wil kan gratis
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gebruik maken van het Outdoorfield
van Sportsvision.

Lees verder op ingasteren.nl...

Jaarvergadering Dorpsbelangen uitgesteld

De jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren die gepland
stond voor 16 april gaat niet door.

Een nieuwe datum is nog niet vastgesteld.

De bestuursleden die op de datum van de jaarvergadering zouden aftreden
blijven tot nader order in functie.

Dorpsbelangen Gasteren

Corona-bericht van de Rietvogels

Ook het sporten bij de Rietvogels ligt even stil vanwege de Corona-
maatregelen. Gezond blijven heeft op dit moment natuurlijk een hogere
prioriteit dan het sporten.
Dit betekent voor ons dat niet alleen de wekelijkse activiteiten (biljarten,
aerobics en volleybal) niet doorgaan, maar dat er (voorlopig?) ook een streep
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gaat door reeds geplande sporttoernooien. Dit laatste geldt voor het jeu de
boules toernooi (3 zondagen in april) en voor het dorpenvolleybaltoernooi
(vrijdag 8 mei).

Zo gauw aangepaste Corona-maatregelen nieuwe sportmogelijkheden bieden,
dan springen we hier natuurlijk snel op in, in overleg met onze sporters.

Als kleine compensatie voor onze leden hebben we besloten om geen
contributie te innen voor de maanden april en mei.

Wij wensen onze leden en andere dorpsgenoten het allerbeste toe: blijf gezond
en pas goed op jezelf en op elkaar.

Bestuur sportvereniging De Rietvogels,
Isabel, Klaasje, Ben

Geen paasvuur 2020

Het bestuur van Dorpsbelangen heeft besloten dat het paasvuur dit jaar niet
doorgaat. Wij gaan ervan uit dat ook rond de Paasdagen, 12 en 13 april, de
situatie nog te onveilig is om met een grotere groep mensen bij elkaar te
komen, al is dit in de buitenlucht.

Uw snoeiafval kunt u in de groene container doen of u levert het in bij het
afvalverwerkingsstation in Gieten.

Bestuur Dorpsbelangen

Dorpshuis de Gasterije tot nader order
gesloten

In verband met de coronamaatregelen heeft ook het dorpshuis moeten
besluiten haar deuren tot nader order te sluiten.

Het dorpshuisbestuur.



Magnusfair afgelast

De op zaterdag 18 april geplande Magnusfair gaat wegens de coronacrisis niet
door. Hierdoor zullen ook de inbrengdagen op 16 en 17 april komen te
vervallen.

De Magnuscommissie,
namens deze, Job den Herder

AED-training afgelast
De op woensdag 15 april geplande AED-training gaat niet door. Onze
coördinator in Gasteren Indy Niedlich heeft contact gezocht met Hartslag Nu en
kreeg onderstaand bericht terug.

Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld.

Dorpsbelangen

Bewoningsgeschiedenis
Gasteren bijgewerkt

De bewoningsgeschiedenis van Gasteren is weer
aangepast tot en met 2019. De veranderingen of
aanvullingen in de bewoning die vorig jaar
hebben plaatsgevonden, zijn aangegeven in rood
en staan ook apart vermeld in het ‘overzicht
mutaties 2019’. Aanvullingen betreffen natuurlijk
vooral de nieuwbouw in de Bosakkers.

Dank gaat uit naar de waarnemers Piet Jansen,
Arno Klee, Ben Mulder en Harm van Rhee, die
net als in voorgaande jaren veranderingen in
bewoning in de gaten hebben gehouden.

Klik hier om de bijgewerkte
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bewoningsgeschiedenis direct in te zien. Mocht u
een fout vinden of een aanvulling weten, mail
deze dan graag vòòr 3 april naar
hhellema@xs4all.nl.

Henk Hellema
Coördinator bewoningsgeschiedenis Gasteren

Bedankt!

Na vele jaren met heel veel plezier in het
prachtige Gasteren te hebben gewoond heb ik
besloten om te verhuizen naar het Holthuys in
Annen waar ik nog vele jaren hoop te zullen
wonen.

Met mijn man Jan Askes hadden we bouwbedrijf
Askes. Helaas is Jan vorig jaar overleden.

Ik wil een ieder heel hartelijk bedanken voor al
het moois dat we in Gasteren hebben mogen
meemaken

BEDANKT VOOR ALLES.
Fokkina Askes-Winter
Wepel 2  9468 HG  ANNEN
Kamer 114

Bewonersonderzoek Drentsche Aa

Duco Spakman. is student aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij culturele
geografie studeert. Voor zijn afstuderen doet hij onderzoek naar de ervaringen
van de bewoners in het Drentsche Aa-gebied. Hij is benieuwd hoe mensen
denken over hun dorp en over het landschap rondom het dorp. Hierbij richt hij
zich op de dorpen Anloo, Anderen, Gasteren, Loon en Zeegse.

Zijn onderzoek kan niet plaatsvinden zonder vragen te stellen aan de



bewoners. Hij heeft daarvoor een enquête opgesteld waarvan het invullen
ongeveer vijf minuten duurt. De enquête is digitaal in te vullen via de computer,
telefoon of tablet. De enquête is anoniem. Alleen hijzelf en zijn twee
begeleiders zullen de gegevens kunnen inzien.
Het invullen van de enquête zou hem helpen met het onderzoek naar, in ons
geval, Gasteren. Via de enquête kunt u aangeven via welke mailadressen u op
de hoogte wilt worden gehouden van de resultaten.

Via deze link komt u bij de enquête terecht. Duco Spakman dankt u bij voorbaat
hartelijk.

Boek over NSB in de
gemeente Anloo

In de zomer van 2020 verschijnt er een publicatie
met de titel ‘Gerhardus Dieters en de
radicalisering van de NSB’.

Dit boek gaat over de innige verstrengeling
tussen de boerenbeweging en het nationaal
socialisme voor en tijdens de Tweede
Wereldoorlog in de Drentse gemeente Anloo. Dit
boek is geschreven door de uit Annen afkomstige
historisch onderzoeker drs. Sienus Nijborg
(1953).

Het boek telt circa 185 pagina’s en wordt als soft
cover in een zeer beperkte oplage uitgegeven.

Lees verder op ingasteren.nl...

Opbrengst collecte Amnesty
International

De collecte voor Amnesty International 2020
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heeft in Gasteren een bedrag van € 339,47
opgebracht. Namens Amnesty International
hartelijk dank voor uw gift.

Pauline Hellema

Amnesty International strijdt voor mensenrechten
overal en voor iedereen. Met giften zoals tijdens
de collecte wordt het werk van Amnesty blijvend
mogelijk gemaakt.

Heideclub al met
zomervakantie

Aan alles kun je merken dat de lente
er weer aankomt. Behalve nog aan
het weer dan. Maar overal lopen
knoppen uit en bouwen vogels al
kwinkelierend hun nestjes. Het
broedseizoen is dit jaar vroeg
begonnen. De werkgroep
Natuurbeheer Gasteren heeft de lier
daarom ook wat vroeger dan
normaal aan de wilgen gehangen.
Op woensdag 5 maart sloot de
werkgroep, die in het dagelijks
verkeer de ‘heideclub’ is gaan heten,
het voorbije seizoen tevreden af met
een gezellige lunchborrel.

Lees het hele verhaal op
ingasteren.nl...

Dorpsagenda april
 

do 2 apr Oranje container
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vr 10 apr Grijze container
za 11 apr Groene container
do 16 apr Oranje container
za 25 apr Groene container
do 30 apr Oranje container
vr 8 mei Grijze container
  

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

Kopij inleveren via email naar deredactie@ingasteren.nl

Lees deze nieuwsbrief in de browser
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