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In deze editie van Neis oet 't Loeg onder andere een terugblik op de
jaarwisseling, nieuws van Wintervreugd en De Rietvogels, de Werkgroep
Natuurbeheer, en nog veel meer.

Foto Jacob Gunter

Knallend het oude jaar uit

Om 13.00 uur precies werd op dinsdagmiddag 31 december 2019 onder een
stralende zon het oude jaar zoals gebruikelijk met het traditionele carbid
schieten uitgeleide gedaan op het sportveld achter de Gasterije.



De boze geesten  werden met knetterharde knallen voor de aanvang van het
nieuwe jaar 2020 verdreven.

Lees het hele artikel en zie de mooie foto’s...

Een mooie start van 2020
Nou, zo er al boze geesten in Gasteren ronddwaalden dan zijn die dinsdag wel
verdreven. De donderbussen waren in prima vorm en zorgden een middag lang
voor oorverdovend vertier. Voor zowel de toegestroomde toeschouwers als de
‘aanstichters’ zelf. Het werd een passende opmaat naar de komende
jaarwisseling.

Was het ’s middags nog stralend weer, de avond werd alras in dichte nevelen
gehuld. Desondanks wisten vele dorpsgenoten het Dorpshuis nog goed te
vinden. Aan het eind van de middag dienden Miranda en Marchinus hun
overheerlijke snert en mosterdsoep op in de sfeervol ingerichte kantine.

En rond twaalven vulde die zich weer met een flinke groep dorpsgenoten die
elkaar persoonlijk de beste wensen voor het nieuwe jaar wilden overbrengen.
Met al het toasten en de heerlijke, feestelijk opgediende hapjes, werd dat zo’n
gezellige boel dat het vuurwerk bijna vergeten werd.

Maar om één uur ging dat achter het Dorps-huis op het sportveld dan toch de
lucht in. Het vuurwerkteam had weer een mooie balans gevonden tussen knal-
en siervuurwerk en de kindertjes niet vergeten. Die mochten zelf aan de slag
en dat deden ze vol overgave. Het ‘oh’ en ‘ah’ was niet van de lucht.

Na nog een laatste toast en hap toog ieder weer zijnsweegs om het nieuwe jaar

https://ingasteren.nl/knallend-het-oude-jaar-uit/


in goede sfeer beginnen.

Ledenvergadering Wintervreugd 17 januari
2020

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van de
ijsvereniging Wintervreugd die zal worden gehouden op vrijdag 17 januari
2019 om 20.00 uur in de Gasterije. 

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 van de vergadering melden bij de voorzitter.

8. Vaststelling contributie 2020
9. Ingekomen stukken, mededelingen

10. Sluiting



Sportvereniging De Rietvogels

Graag wensen wij iedereen een gelukkig, gezond en vooral sportief 2020!
 
Winterbuffet 2020
Ook dit jaar organiseren we weer samen met Stichting ‘Af en Toe Wat’ ons
jaarlijkse winterbuffet, met wandeling, en wel op zondag 26 januari. Hou deze
datum alvast vrij in uw agenda. Binnenkort ontvangt u de uitnodiging in de bus
en komen we bij u langs om het opgaveformulier op te halen.
 
Oud papier
Voor onze vereniging is het ophalen van oud-papier zeer de moeite waard. De
opbrengst is per keer ca. €200. We zijn heel blij met het grote aantal ophalers
(bijna 25) waar we steeds weer een beroep op kunnen doen. Toch kunnen we
nog wel aanvulling gebruiken: wilt je ook meedoen: stuur een mailtje naar
Isabel Boomsluiter. Het kost je een halve zaterdagochtend, van 9 tot 11 uur,
eens in de 2 jaar.

Alle helpers bedankt voor jullie hulp in het afgelopen jaar!

Ook dit jaar komen we het oud-papier weer ophalen op de 2e zaterdag van de
oneven maanden, vanaf 9.00 uur. Het rooster voor 2020 is als volgt:
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11 januari Roelof Moek, Arnold Tang; reserve: Jeroen Oomen
14 maart Mark Pieters, Allard Tiems; reserve: Jan Woltman
9 mei Harald Hidding, Marcel Eissens; reserve: Peter Pasman
11 juli Fam. Bokern, Teunis Homan; reserve: Bennie Vrieling
12 september Gert Weggemans, Okke Jan Ottens; reserve: Harm Hollander
14 november Rob van Ekeren, Erik Meerman; reserve: Harm van Rhee

Bestuur De Rietvogels: Klaasje Hollander, Isabel Boomsluiter en Ben Mulder

Werkgroep Natuurbeheer Gasteren klaar
voor alweer het vijfde jaar
Inmiddels traditiegetrouw heeft de werkgroep Natuurbeheer Gasteren eind
december het jaar afgesloten met een gezellig samenzijn rond goedgevulde
soeppotten. Een mooi moment om na gedane arbeid even op verhaal te komen
en terug te blikken. Dat kunnen we inmiddels al vier jaar. In januari 2016 gingen
we van start. Toen leek het nog haast onbegonnen werk om heel het
heidegebied te ontdoen van de Amerikaanse vogelkers en andere ongewenste
opslag. En nu komt het einde al bijna in zicht. We hopen volgend jaar, nog voor
het vogelbroedseizoen half maart begint, het laatste grote stuk opgeschoond te



hebben. Niet dat we dan klaar zijn, we zullen ieder jaar opnieuw onderhoud
moeten plegen, en er zijn nog gebiedjes die wat grondiger moeten worden
aangepakt. Maar al met al zijn we best blij met wat tot nu toe bereikt is.

Naast voortschrijdende ‘verbossing’ krijgen we ook steeds meer te maken met
andere bedreigingen, zoals klimaatverandering en stikstofdepositie. Tot nu toe
hebben de afgelopen twee droge en hete zomers niet al te veel schade
aangericht. Er zijn hier en daar wel flinke plekken hei verdord, maar sommige
‘deskundigen’ verwachten dat zich dit vanzelf herstelt. Eén zo’n plek hebben
we in september geplagd om te zien of dat het herstel kan versnellen. Zo
hebben we ook op een plek met veel vergrassing, de graspollen handmatig
verwijderd om te zien of nieuwe heide zich daar makkelijker nestelen wil.

En zo blijven we bezig. Gelukkig met veel plezier en voldoening. De werkgroep
bestaat uit vier vrouwen en tien mannen en werkt iedere woensdagmorgen op
de hei. Als je het leuk lijkt om mee te doen neem dan contact op met Herman
Roepman, 0592-269486, h.roeps@wxs.nl.

De Huiskamer in kerstsfeer met een blik op
2020
De laatste Huiskamerbijeenkomst van 2019 vond plaats op woensdag 11
december 2019 en stond in het teken van de naderende kerstviering. Op het
programma stond het maken van kerstballen. En dus gingen de deelnemers
aan de slag met verfkwast, schaar, lijm, glitter en verf. Dat ging de bezoekers
van de Huiskamer goed af!

Met creativiteit en veel plezier werden bierviltjes beschilderd met acrylverf,
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beplakt met goud en zilver en voorzien van sneeuwmannen, kerstbomen,
sterren en engelen. Zo ontstonden prachtige creaties die bij elkaar een kleurrijk
tafereel vormden.

En in het nieuwe jaar? Woensdag 8 januari 2020 bent u weer van harte welkom
in de Huiskamer in De Gasterije. Dan gaan we elkaar verhalen vertellen aan de
hand van foto’s. En ook de rest van het programma voor 2020 ziet er veel
belovend uit. Klik HIER om de folder voor de eerste helft 2020 te downloaden.

Als u meer wilt weten of vervoer nodig heeft belt u met het Gasteren Goed voor
Elkaar (telefoonnummer 0620122349). Mailen kan ook:
gasterengoedvoorelkaar@ingasteren.nl

Een oudejaarsgrap die de kranten haalde
In het archief van de werkgroep Historisch Gasteren vonden we een intrigerend
gestencild briefje. Opgesteld door Dorpsbelangen, op 30 december 1983.
Daarin werd het plaatsen van een advertentie in het Asser Gezinsblad door de
jeugd van Gasteren een ‘domme daad’ genoemd ‘met onvoorziene gevolgen’.
Waar ging dit over? Op de Huiskamerbijeenkomst van 16 oktober ging dat
briefje rond, maar dat leverde nauwelijks reacties op. Iets later ontving de
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werkgroep echter reacties van twee Gasterenaren bij wie die ‘domme daad’
nog wél helder voor de geest stond. Niet meer dan een geintje, volgens hen.
Maar een geintje dat meer beroering veroorzaakte dan ze hadden verwacht.

Nieuwsgierig geworden? Lees HIER verder voor de ontknoping.

Dorpsagenda januari
 

ma 6 jan Groene container
di 7 jan Ophalen kerstbomen
wo 8 jan Huiskamerbijeenkomst
do 9 jan Oranje container
do 9 jan Samen koken samen eten
za 11 jan Oud papier
vr 17 jan Grijze container
vr 17 jan Ledenvergadering Wintervreugd
ma 20 jan Groene container
wo 22 jan Huiskamerbijeenkomst
do 23 jan Oranje container
zo 26 jan Winterwandeling en -buffet
ma 3 feb Groene container
wo 5 feb Huiskamerbijeenkomst
do 6 feb Oranje container
za 8 feb Toneelvoorstelling Amicitia

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

Kopij inleveren via email naar deredactie@ingasteren.nl

Lees deze nieuwsbrief in de browser
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U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of u afmelden voor deze nieuwsbrief.
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