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In deze editie van Neis oet 't Loeg berichten van Dorpsbelangen, Amicitia, en
Rietvogels, het programma van De Gasterije, terugblik op winterwandeling en
buffet, verslag uit de Huiskamer, en meer...

Inbraak in de Gasterije

In de nacht van vrijdag 31 januari 2020 op zaterdag 1 februari 2020 is er weer
ingebroken in De Gasterije.

De Gasterije is (na de vorige inbraak) voorzien van een degelijk alarmsysteem.
De opvolging van eventuele alarmmeldingen gaat via Alarmgroep De Gasterije
bestaande uit beheerders en bestuursleden van De Gasterije.



In de nacht van woensdag 28 op donderdag 29 januari klonk om 01:11
uur het alarm. Controle leerde dat het loos alarm betrof.
In de nacht van donderdag 29 op vrijdag 30 januari klonk om 03:17 uur
weer het alarm. Ook dat betrof een loos alarm.
Vervolgens in de nacht van vrijdag 31 januari op 1 februari om 04:03 uur
was er weer alarm en weer leek ook dat loos alarm te zijn.

In alle drie gevallen was het niet nodig om de WAGBIG Buurtpreventie  in te
schakelen.

Echter, zaterdagmorgen 1 februari 2020 constateerde een buurtbewoner dat
het raam van de sporthal was ingeslagen. De daarna opgeroepen leden van de
Alarmgroep De Gasterije constateerden dat er alleen braaksporen waren en er
geen goederen waren meegenomen. Van de inbraak is aangifte gedaan bij de
politie. Later op de dag heeft een forensisch team sporenonderzoek uitgevoerd.

De inbreker(s) is/zijn, waarschijnlijk geschrokken door de sirene in ‘Gast en Zo’,
maar kort binnen geweest

Het bestuur van De Gasterije verzoekt dorpsgenoten om hun medewerking.
Heeft u rondom de genoemde tijdstippen bijzonderheden gezien die verband
kunnen houden met de alarmmeldingen of de inbraak (hoe minimaal dan ook),
wilt u dit dan melden aan de voorzitter van het bestuur van de Gasterije (Arno
Klee).

Heeft u een bewakingscamera die “straatbeelden” maakt, die door het dorp
rijdende auto’s heeft vastgelegd, dan kunt u dat ook aan Arno Klee doorgeven.

Arno Klee: email degasterije@ingasteren.nl en telefoon 0657340471.

Programma De Gasterije Eerste helft 2020

De beheerders van De Gasterije hebben weer een mooi programma
samengesteld voor de eerste 6 maanden van 2020. Het programma is huis-
aan-huis bezorgd … maar uiteraard verdient die folder ook een plekje in de
digitale Neis. Klik op de afbeeldingen om de folder (voor- en achterzijde) te
downloaden (en eventueel af te drukken).

mailto:degasterije@ingasteren.nl


Moordzaak!

Het wordt een serieuze zaak!
Wie pleegde de moord in de

meterkast?
De politie komt met een aanwijzing!

Meer weten?
Kom naar de plaats delict!

 
zaterdag 8 februari

in pannenkoekenboerderij
Brinkzicht te Gasteren
aanvang 20.00 uur

https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2020/02/1121976424.pdf
https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2020/02/240190688.pdf


Winterwandeling en buffet 2020

26 januari 2020 begon een beetje mistig, een graad of vijf en een zwakke wind
uit het zuiden. Niet ideaal voor een wandeling. Maar om twee uur brak de zon
door. Wat een geluk! Voor de ‘Winterwandeling/buffet 2020’ had de werkgroep
Historisch Gasteren een interessante route uitgezet waarbij onderweg op
verschillende plekken over de geschiedenis van Gasteren werd verteld. De
lokale gidsen waren Wout van Bochove over de bewoning aan (in?) de Hoek,
Harm van Rhee over de landbouw op de zuides, Arnold Smit over de
grafheuvels in het Ubbinksbos, Henk Hellema over de plaggenhut van
Komduur en Sien en over de woonwagens en Piet Jansen over de paasbult.
Henk Hellema en Herman Roepman hielden als oppergidsen het tijdschema in
de gaten en deden met enthousiasme en humor mee met de kennisoverdracht.
En niet te vergeten het wandelende archief Roelof Bonder!

Er was grote belangstelling voor de wandeling: maar liefst vierentachtig
deelnemers. Te veel om als één groep het programma te doorlopen. Daarom
twee groepen. Volgens traditie werden de wandelaars onderweg getrakteerd op
warme glühwein en hete chocolademelk met slagroom. Na afloop van de
wandeling werden de deelnemers in de Gasterije opgewacht door nog eens
zestig ‘thuisblijvers’ om daarna gezamenlijk te genieten van het stamppotbuffet
van slager Boxem. Die was tevreden. De 2020-versie van de
Winterwandeling/buffet was een hele interessante. Met dank aan
sportvereniging de Rietvogels, de stichting ‘Af-en-Toe-Wat’ en natuurlijk de
gidsen van Werkgroep Historisch Gasteren. Hulde!

Klik hier voor het uitgebreide foto verslag...

https://ingasteren.nl/winterwandeling-en-buffet-2020-fotos/


Inning contributie Vereniging Dorpsbelangen

In de maand februari zal de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren weer de
jaarlijkse contributie innen. Voor de meeste inwoners gaat dat automatisch per
incasso. De jaarlijkse contributie bedraagt ook in 2020: €7,50 voor
eenpersoons- en €15,00 voor meerpersoonshuishoudens.

Bij nieuwe bewoners en bewoners die aangegeven hebben liever contant te
willen betalen, komt het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren
langs. Bewoners die aangegeven hebben de contributie liever zelf over te
maken, krijgen in februari een mail met een betalingsverzoek.
Mocht je het bedrag liever zelf willen overmaken, maar heb je dat nog niet
aangegeven? Stuur dan even een mailtje naar penningmeester Iris Koffijberg:
iris.koffijberg@gmail.com.

mailto:iris.koffijberg@gmail.com


Opschoondag 2020

Vereniging Dorpsbelangen organiseert op zaterdag 21 maart weer een
opschoondag in en rond ons dorp. We gaan weer gezamenlijk het zwerfvuil
opruimen. Het wordt steeds minder werk, omdat een flinke groep inwoners van
Gasteren door het jaar heen op hun “eigen” stukje in of bij het dorp rotzooi
opruimt. Hierbij sluiten zich steeds meer inwoners aan!

We verzamelen om 9:45 uur bij de Pannenkoekboerderij.

Nader bericht hierover volgt!

Graag tevoren even een mailtje voor wie meedoet aan:
iris.koffijberg@gmail.com

BELANGRIJKE MEDEDELING
Op dit moment is alléén de AED bij het Dorpshuis aan de Gagels werkzaam. De
accu van de AED op de Bosakkers heeft de ‘geest’ gegeven. Op 4 februari zal door

Dorpsbelangen worden vergaderd over de eventuele aanschaf van een nieuwe AED.

mailto:iris.koffijberg@gmail.com


Wordt vervolgd.

Indy Niedlich – den Herder, namens de AED-werkgroep.

Nieuws van de Rietvogels

Oud papier

De oproep in digi-Neis van januari heeft uitstekend gewerkt: maar liefst 3
nieuwe papierophalers hebben zich aangemeld: Ellen Bos, Henk Stoffers en
Rolf Boer. Eerder hadden we al versterking gekregen van Marcel Eissens en
Rob van Ekeren. Daarmee is de groep oud-papier ophalers met 24 personen
(waarvan 2 dames !) weer aardig op sterkte. Een applausje waard voor
iedereen die op deze manier de handen uit de mouwen steekt!

De ophaaldagen in 2020 zijn: 14 maart, 9 mei, 11 juli, 12 september en 14
november.
 
Volleybal

De volleybalgroep van de Rietvogels is groter dan ooit en speelt best lekker. In
de mini-competitie met omliggende dorpen staan we zelfs bovenaan. Maar toch
kunnen we nog wel versterking gebruiken. Door enkele langdurige blessures en
(werk-)verplichtingen is het aantal spelers op sommige avonden iets te krap.



Zin om mee te doen? Groot of klein, jong of oud, ervaren of beginner: iedereen
is van harte welkom! We spelen elke dinsdagavond van 20-21 uur in de
Gasterije. Kom gewoon langs of bel Ben Mulder: 06-24428102.

 
Biljarten

De biljartgroepen op maandagmiddag en -avond en op dinsdagavond zijn goed
gevuld, maar de groep op woensdagavond kan nog wel versterking gebruiken.
Er wordt gespeeld vanaf 19.30 uur.

Zin om ook eens te biljarten? Kom gewoon langs, of bel Ben Mulder. Iedereen
is van harte welkom!

Bestuur sportvereniging de Rietvogels.

Gymgroep voor 55-plussers in Gasteren
Er bestaat in Gasteren een gymgroep voor 55-
plussers (onder de vleugels van SOTOZ:
SportOrganisatie Taarlo Oudemolen Zeegse).
Misschien niet zo bekend, dus daar willen we graag
verandering in brengen.

Op dit moment bestaat de groep alleen uit dames, maar heren zijn ook van
harte welkom. Dus ….

We oefenen op donderdagavond van 19:00 uur tot 20:00 uur in dorpshuis De
Gasterije. En ach, kampioen hoeven we niet meer te worden, dus het samen
sporten, bewegen en plezier hebben staat voor op.

Mocht je belangstelling hebben, kom een keertje meedoen of kijken. Meer
info: Netty v.d. Woude, email: gernetw@kpnplanet.nl of telefoon: 0592-231617.

mailto:gernetw@kpnplanet.nl


De Huiskamer in 2020 weer goed op dreef

Het gebulder van de carbidbussen was nog maar net verstorven en de flitsen
van het siervuurwerk nog maar pas van het netvlies gewist, toen de eerste
bijeenkomst van de Huiskamer in het nieuwe jaar zich alweer aandiende. Op 8
januari vulde de stamtafel zich weer met de vaste bezoekers. Voor wie elkaar
nog niet gezien had, dè gelegenheid natuurlijk om alsnog de beste wensen uit
te wisselen. Na het zoenen en handen schudden kwam het onderwerp van de
morgen op tafel: een flinke stapel foto’s. Toen die op tafel was uitgespreid
kwamen de tongen los. Lees hier het complete verslag van deze bijeenkomst...

Een glimp van India in de Huiskamer

India ligt in Azië, begrensd door landen als Pakistan, China, Nepal, Bhutan,
Myanmar en Bangladesh. Het land is minstens zo groot als Europa en telt ruim
1,2 miljard inwoners. Hindoeïsme is er de heersende godsdienst. Onder het
Himalayagebergte ligt de vlakte waar de rivier de Ganges doorheen stroomt.
Vanaf de bovenloop van de Ganges gaan verschillende Pelgrimroutes naar
tempels die soms op meer dan 4000 meter hoogte liggen. Henk Takens
begeleidt een vaste bezoeker van de Huiskamer en in die rol is hij zelf ook een

https://ingasteren.nl/de-huiskamer-in-2020-weer-goed-op-dreef/


vaste bezoeker. Hij heeft delen van de genoemde Pelgrimroutes meermaals
bereisd en belopen en hij heeft daarvan prachtige foto’s gemaakt. Op
woensdag 22 januari jl. trakteerde hij zo’n 17 bezoekers van de Huiskamer op
zijn dia’s en verhalen. Lees hier het complete verslag van deze bijeenkomst...

Met elkaar, voor elkaar: buurtpreventie
Een nieuw jaar, dus is het tijd om terug te kijken naar het afgelopen jaar. De
WAGBIG Buurtpreventie doet dat ook.

Om even het geheugen op te frissen. De WAGBIG Buurtpreventie is een
burgerinitiatief dat als doel heeft in te grijpen als er omstandigheden zijn die
(misschien) aan 112 moeten worden doorgegeven. Deelname aan de WAGBIG
Buurtpreventie is vrijwillig, gratis en belangrijk. Belangrijk omdat de deelnemers
actie kunnen ondernemen voordat de hulpdiensten arriveren. Denk aan: het
registreren van een kenteken, het staande houden of wegjagen van een
inbreker, voorkomen dat malafide ledenwervers hun slag kunnen slaan.

De WAGBIG Buurtpreventie heeft momenteel 45 deelnemers, als volgt over het
dorp verdeeld (dekking: nog maar 25%):
Oosteinde: 5
Westeinde: 4
Bosakkers: 4
De Hoek: 9
Gagels: 13
Zandkampen: 8
De Brink: 1
Oudemolenseweg: 1.

In 2019 zijn er geen 112-waardige oproepen geplaatst. Of de WAGBIG
Buurtpreventie hieraan heeft bijgedragen, is niet meetbaar. Het college van
B&W heeft geen toestemming gegeven om de befaamde WhatsApp-bordjes in
Gasteren op te hangen.

https://ingasteren.nl/een-glimp-van-india-in-de-huiskamer/


Ineke Mulder, Henk Doeven en John van der Kaap zijn de beheerders van de
WAGBIG Buurtpreventie. Meer informatie over de WAGBIG Buurtpreventie
vindt u op deze pagina. Of klik hier om de werkwijze van de WAGBIG
Buurtpreventie te downloaden.

Om de de WAGBIG Buurtpreventie in te kunnen schakelen is aanmelding
vooraf noodzakelijk. Stuur daarom zo spoedig mogelijk een e-mailbericht aan
buurtpreventie@ingasteren.nl met vermelding van uw 06-nummer, uw naam,
straat, postcode en de vermelding dat u 18 jaar of ouder bent. Een dekking van
minstens 50% is wenselijk.

Dorpsagenda februari
 

za 8 feb Toneeluitvoering
zo 9 feb Fietstoertocht de Dobberieders
do 13 feb Samen eten samen koken
vr 14 feb Grijze container
ma 17 feb Groene container
wo 19 feb Huiskamerbijeenkomst
do 20 feb Oranje container
vr 21 feb Klaverjassen en rummicub
zo 1 mrt EPOI speelt Hoge Nood
ma 2 mrt Groene container
wo 4 mrt Huiskamerbijeenkomst
do 5 mrt Oranje container
za 7 mrt Korenavond

Printversie dorpsagenda

https://ingasteren.nl/buurtpreventie/
https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2016/03/Informatie-Whatsappgroep-1p3-volledig.pdf
mailto:buurtpreventie@ingasteren.nl
https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2020/02/Dorpsagenda-februari-2020.pdf


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

Kopij inleveren via email naar deredactie@ingasteren.nl

Lees deze nieuwsbrief in de browser

Neis oet 't Loef archief (vanaf 2015)
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