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Dorpsneis oet Gaastern

Nog steeds weinig gezamenlijke activiteiten in Gasteren, en dus ook weinig
nieuws. In deze korte zomereditie (in augustus is er geen Neis) bericht van
Dorpsbelangen over de jaarvergadering, het Corona protocol voor de
Gasterije, en kort ander nieuws.

Jaarvergadering Dorpsbelangen 2020



Beste leden van de vereniging Dorpsbelangen Gasteren,

Het bestuur stond eind maart in de startblokken om de jaarvergadering te
organiseren. De Corona-maatregelen zorgden ervoor dat we niet als groep bij
elkaar mochten komen om deze bijeenkomst te houden. Statutair is het bestuur
verplicht uiterlijk in juni met de leden te spreken over zijn jaarverslag en
verantwoording af te leggen over ..”zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd
bestuur.”  Deze keer zal dat noodgedwongen anders gaan.

Het bestuur heeft besloten om de fysieke bijeenkomst van een jaarvergadering
dit jaar niet door te laten gaan. We willen u wel vragen of u kunt instemmen met
de jaarrekening en de begroting van 2020. U kunt dit doen door digitaal te
reageren op onderstaande stukken:

1. Het jaarverslag van de secretaris. Het verslag vindt u HIER
2. Het verslag van de jaarvergadering van vorig jaar. Het verslag vindt u

HIER
3. De jaarrekening en de begroting van 2020 kunt u opvragen door een mail

te sturen naar onze penningmeester Iris Koffijberg:
iris.koffijberg@gmail.com. Zij stuurt u de stukken per mail toe.

Als u opmerkingen, vragen of bezwaren heeft, stuur uw reactie dan uiterlijk 8
juli in naar de secretaris: dorpsbelangengasteren@outlook.com. Via e-mail en
website zullen we een samenvatting van de reacties en de conclusies
publiceren.

Wat het bestuur betreft zijn er enkele wijzigingen. Margriet Hilbolling treedt af
als bestuurslid/secretaris. Ze heeft de maximale twee termijnen volgemaakt.
Het bestuur heeft Beanca Hollander bereid gevonden om haar taak over te
nemen.
Daarnaast treedt Fred Dresia af als bestuurslid. Hij heeft de termijn van 3 jaar
afgerond. Voor Fred hebben we nog geen andere kandidaat op het oog. Wij
gaan uit van jullie instemming.

Tenslotte nog een verzoek voor de kascommissie. Wie wil er voor de komende
twee jaar in de kascommissie? Voor informatie hierover kunt u terecht bij de
penningmeester, Iris Koffijberg. Mochten zich geen mensen aanmelden voor
deze taak, dan wordt Petra van der Zanden gevraagd om nog een tweede



termijn kascommissielid te blijven.

We hopen u op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben en zien uit naar
uw reacties.

Bestuur vereniging Dorpsbelangen
Dorpsbelangen Gasteren.

Bekendmaking van het corona-protocol van
dorpshuis De Gasterije

Op 29 mei maakten wij als bestuur van dorpshuis De Gasterije bekend dat we
met ingang van 1 juni onze deuren weer konden openen, zij het onder
voorwaarden. Die voorwaarden zijn nu door de coronacommissie van het
dorpshuis vastgelegd in een zgn. Corona-protocol. Een standaardprotocol van
de BOKD (Breed Overleg Kleine Dorpen) heeft daarbij als voorbeeld gediend.

In het protocol (klik HIER om dit in te zien) staat welke activiteiten weer zijn
toegestaan en welke voorzorgsmaatregelen daarbij in acht moeten worden
genomen.
Alle gebruikers van het dorpshuis worden verzocht om dit protocol zorgvuldig
door te nemen.
Als u vragen heeft neem dan contact op met uw activiteithouder of stuur een
mailtje aan Arno Klee.

Tot ziens in het dorpshuis!



Tot ziens in het dorpshuis!

Arno Klee
arnoklee@icloud.com / 238028

Jeu de Boules weer in actie
Buitensporten mag weer!

Op een mooie zondagmorgen, 14 juni, konden de jeu de boulers weer los; tot
veel plezier van de deelnemers: eindelijk weer spelen!

Een paar weken eerder had de baan een flinke onderhoudsbeurt ondergaan. Er
is een dun laagje van de harde ondergrond weggehaald, de baan is netjes vlak
gemaakt en daarna afgewerkt met een dun laagje ‘Moraine’ split. Ziet er
prachtig uit!

Ondertussen hebben de jeu de boulers al een paar keer op de baan gespeeld,
bij droog en bij nat weer, en de baan bevalt uitstekend; een flinke verbetering!



Tijdreis in plaats van vakantie?

Het Drents Archief leeft mee met alle Drenten die vanwege de
coronamaatregelen dit jaar liever thuisblijven dan op vakantie te gaan. Zij biedt
hen een reis in de tijd aan naar de warme zomers van de jaren ’60, ’70 en ’80,
en bood de redactie daartoe onderstaand persbericht aan.

Themafilm ‘Zomer in Drenthe’ op social
media

Nostalgische kleurenbeelden van de zomers van vroeger

Vanwege de coronacrisis blijven veel Drenten deze vakantie dichtbij huis.
Daarom blikt het Drents Archief met een speciale filmcompilatie in juli en
augustus terug op de zomers van vroeger. Hoe beleefde Drenthe de warme
maanden van de jaren ’60, ’70 en ’80?

De themafilm ‘Zomer in Drenthe’ zou normaal gesproken in juli en augustus
tijdens openingstijden doorlopend te zien zijn in de Digilounge van het Drents
Archief. Maar vanwege het beperkte aantal bezoekers dat het archief vanwege
de coronamaatregelen mag ontvangen, is dat dit jaar niet mogelijk. Daarom is
deze zomer elke woensdag en zaterdag een deel van de film te zien op de



social media-kanalen van het Drents Archief.

Lees het volledige artikel...

Dorpsagenda juli en augustus
ma 6 juli Groene container
do 9 juli Oranje container
za 11 juli Oud papier
ma 20 juli Groene container
do 23 juli Oranje container
vr 31 juli Grijze container
ma 3 aug Groene container
do 6 aug Oranje container
ma 17 aug Groene container
do 20 aug Oranje container
vr 28 aug Grijze container
ma 31 aug Groene container

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

vakanties is er geen editie in augustus!
Kopij inleveren via email naar deredactie@ingasteren.nl
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