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Het dorpsleven wordt nog steeds beheerst door de maatregelen rondom het
Corona virus. Het is rustig in het dorp, veel activiteiten zijn afgeblazen of
opgeschort en helaas zijn er ook maar weinig aankondigingen voor de
komende tijd. Helemaal stil is het niet want er wordt op dit moment hard
gewerkt aan de aanleg van de glasvezel!

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

Corona: Impuls, Attenta en GGvE

In deze Corona-tijd willen Impuls en Attenta de inwoners van de Gemeente Aa
en Hunze graag helpen. Haar medewerkers zijn op afstand maar toch
“dichtbij”! 

Om iedereen te laten weten hoe Impuls en Attenta te bereiken zijn, presenteren
zij een poster met namen, telefoonnummers en emailadressen.

Ook voor “noaberhulp” is een poster gemaakt; bijvoorbeeld voor Gasteren is
dat “Gasteren Goed voor Elkaar“.

https://ingasteren.nl/
https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2020/04/Noaberschap-initiatieven.pdf
https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2020/04/Poster-Impuls-Attenta.pdf


Klik op de posters voor een groter en beter leesbaar exemplaar.

Klik hier voor informatie over wat “Gasteren Goed voor Elkaar” voor de
inwoners van Gasteren kan betekenen.

Ter herinnering aan Flip Moerker

Afgelopen vrijdag, 1 mei 2020, is onze dorpsgenoot Flip Moerker overleden.
Flip ‘Ceulemans’ Moerker was een zeer enthousiast lid van onze biljartclub ‘Het
Losse Polsje’. Zo kon hij met overgave bekend maken dat hij weer ‘een
carambole van de eeuw’ zou scoren. En zo gebeurde het. Met precieze hand
maakte hij de carambole.

Maar hij was niet alleen een goed biljarter. Hij schaatste ook goed en kwam,
fanatiek als hij was, bij wedstrijden graag als overwinnaar over de streep. En
als er geen natuurijs was (‘Wintervreugd’), dan bood IJsbaan Kardinge
uitkomst. Met ranke benen de bocht door.

Sportief dus. Zeer sportief. Fanatiek zelfs. Ook op de fiets. Flip deed nogal
eens een rondje door Drenthe, daarbij onderweg aanwippend bij vrienden en
bekenden.

Flip praatte bij het biljart graag over vroeger. Over zijn tijd als ambtenaar bij de

https://ingasteren.nl/juist-nu-is-gasteren-goed-voor-elkaar-er-voor-u/


toenmalige gemeente Winschoten. Of, niet zonder trots, over zijn tijd als
pelotonscommandant bij de mariniers op Aruba. Dat waren nog eens tijden….

We hebben aan Flip een waardevol lid verloren.

Peter Pasman, namens ‘Het Losse Polsje’

Berend Klaas Bosma

In de week van 15 april 2020 is het 75 jaar geleden dat heel Drenthe werd
bevrijd van de Duitse bezetter. Om dat te vieren konden we afgelopen
maandag onze vlag uitsteken. Op 4 mei herdenken we de gevallenen en op 5
mei vieren we de bevrijding van heel Nederland.

Tijdens de Dodenherdenking in het Evertsbos op 4 mei 2017 heeft onze
dorpsgenoot Flip Moerker een verhaal voorgelezen over een gesneuvelde
verzetsman uit Nieuwolda, de geboorteplaats van Flip. Het verzetsverleden van
deze man, Berend Klaas Bosma, was voor Flip aanleiding om daar nader
onderzoek naar te doen.

Klik hier om het verhaal van Flip te lezen.

Aansluiting glasvezel Gasteren zichtbaar

Vanuit het oosten en vanuit het westen naderden Allinq’s graafploegen
Gasteren. Op de P-plaats langs de Oudemolenseweg is een groot

https://ingasteren.nl/berend-klaas-bosma/


verdeelstation geplaatst. Op de straten verschijnen geheimzinnige, gele en
blauwe strepen en tekens. Medewerkers van Allinq plaatsen hekken en
verwijderen klinkers uit de straat en stoep, graven geulen in straten en bermen,
boren gaten onder bomen en opritten door, leggen buizen onderin de geulen;
en werken daarna alles weer netjes af. De “schouwer” van Allinq heeft onlangs
met dorpsgenoten afspraken gemaakt over de lijn waarlangs de buizen de
huizen binnen zullen komen. En afgelopen week viel de aanlegnieuwsbrief in
de Gasterense, digitale brievenbussen. Na een lange aanloopperiode is er
eindelijk tastbaar bewijs: Gasteren wordt aangesloten op glasvezel!

Oud papier: zaterdag
9 mei

Er zijn veel activiteiten die afgelast

Lees hier verder...

Bekijk de fotorapportage...

https://ingasteren.nl/gasteren-wordt-aangesloten-op-glasvezel/
https://ingasteren.nl/glasvezel-graven-en-boren-fotos/


moeten worden in deze Corona-tijd,
maar het ophalen van oud-papier op
zaterdag 9 mei gaat gewoon door.
Vanaf 9 uur komt Virol voorrijden; de
helpers zijn Rolf Boer en Peter
Pasman.

Anna vertelt over de
oorlog

Anna Berkepies was 13 jaar toen in
Gasteren de oorlog uitbrak. Ze weet
het nog goed. Haar vader was
aannemer en had drie of vier
knechten in dienst. Die waren buiten
aan het werk. Op een gegeven
moment kwamen ze binnen. Ze
zaten allemaal op een rijtje. Anna’s
vader zei: “Het is niet best jongens.
Het is oorlog!“. De stemming sloeg
direct om en iedereen was erg
bedrukt.

Zo begint het pagina-grote artikel in
De Schakel van woensdag 29 april
2020. Die pagina verdient, ondanks
het feit dat De Schakel bijna bij
iedereen door de brievenbus komt,
een plaats in de Neis.

Klik hier om het artikel te
downloaden en te lezen.

Plaatsing met toestemming van
Unimax Hertz BV, uitgever van De
Schakel

https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2020/05/Pagina-08-SCH.pdf


De Gasterije heeft nieuwe sporthalverlichting

Zaterdag 25 april 2020 zijn de bestaande TL-armaturen in de sporthal
gemodificeerd en LED-buizen geïnstalleerd. Dorpshuis De Gasterije beschikt
nu weer over mooi, helder wit licht om te sporten. Als gezelligheidsverlichting
zijn ook 4 LED-panelen geïnstalleerd. Die kunnen niet alleen gedimd worden
maar ook de kleur kan worden aangepast. Nu maar wachten tot we weer
gebruik kunnen maken van De Gasterije.

Het bestuur van Stichting Dorpshuis De Gasterije dankt Erik de Weme voor het
beschikbaar stellen van een hoogwerker. En dank gaat ook uit naar de
Gemeente Aa en Hunze, die subsidie verleend heeft in het kader van
“duurzame maatregelen”.

Afhaalmaaltijden bij Pannenkoekenboerderij
Brinkzicht & Dorpshuis de Gasterije!

Pannenkoekenboerderij Brinkzicht biedt nog steeds de mogelijk om maaltijden
af te halen. Kijk op www.pannenkoekenboerderij.nl voor de menukaart. 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. Kijk op ingasteren.nl voor het actuele
aanbod.

http://www.pannenkoekenboerderij.nl/
https://ingasteren.nl/


De natuur gaat gewoon z’n gang

Ondanks wat ons mensen bezighoudt gaat de natuur z’n gewone gang. Het
warme weer en de weldadige rust haalt adders weer uit hun winterslaap. Onze
dorpsgenote Pauline Hellema betrapte begin april deze twee – heel actieve –
exemplaren in het heidegebiedje ten oosten van het fietspad Gasteren-
Schipborg, en maakte er deze prachtige foto van. Aanvankelijk dacht ze dat ze
aan het paren waren. Nader encyclopedisch onderzoek thuis leerde echter dat
het waarschijnlijk om twee vechtende mannetjes gaat. Vrouwtjes zijn een stuk
groter dan mannetjes en lichter bruin gekleurd.

Dorpsagenda mei
 

vr 8 mei Grijze container
za 9 mei Oud papier
ma 11 mei Groene container
do 14 mei Oranje container
ma 25 mei Groene container
do 28 mei Oranje container
  
  



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

Kopij inleveren via email naar deredactie@ingasteren.nl

Lees deze nieuwsbrief in de browser
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