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In deze editie van Neis oet 't Loeg onder andere verslagen en oproepen,
activiteiten voor kinderen en grote mensen, de jaarvergadering van de
Rietvogels, en de dorpsagenda voor de komende maand.
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van de overvloedige regenval in februari.

AED op nieuw adres

Beste dorpsgenoten, AED hulpverleners,

Doordat beide AED’s in het dorp niet meer goed
werkten, hebben we nu van twee AED’s één
gemaakt.
De goedwerkende AED hangt nu bij de
pannenkoekenboerderij naast de toegangsdeur
en zal zo snel mogelijk worden aangemeld bij
Hartslag NU.

Er is dus geen AED meer bij het dorpshuis en de
lege kast zal daar binnenkort worden verwijderd.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Dorpsbelangen Gasteren

Opschoondag 2020

Vereniging Dorpsbelangen organiseert op
ZATERDAG 21 MAART weer een
OPSCHOONDAG in en rond ons dorp. We gaan
weer gezamenlijk het zwerfvuil opruimen.
Inmiddels hebben al 8 mensen zich aangemeld.
Het wordt steeds minder werk, omdat een flinke
groep inwoners van Gasteren het hele jaar door
rotzooi opruimt op vaste stukken in of bij het
dorp.

We verzamelen om 9:45 uur bij de
Pannenkoekboerderij. Zorg voor stevige
wandelschoenen. Voor handschoenen, grijpers
en afvalzakken wordt gezorgd. Zo ook voor



koffie, thee of frisdrank onderweg. Afsluitend
lunchen we samen om ongeveer 13:00 uur. Deze
lunch wordt ons door de gemeente aangeboden.

Graag tevoren even een mailtje voor wie
meedoet i.v.m. de catering en de lunch aan:
iris.koffijberg@gmail.com

Schoonmaakactie paddenschermen

‘Wat een mooie dag had kunnen worden veranderde op slag in een drama.’ Dat
zou de bruine kikker gedacht kunnen hebben toen hij plotseling werd
opgeschept door een van de twaalf vrijwilligers die onder leiding van de Henk
Hellema afgelopen zaterdag aan de gang waren langs de Oudemolenseweg.
Maar niet getreurd, de kikker kon zijn/haar weg vervolgen via de tunnelbuis
onder de weg. Op weg naar zijn/haar geliefde?

Onder prima weersomstandigheden hebben de vrijwilligers vanaf negen uur de
paddenschermen weer functioneel gemaakt om te voorkomen dat de padden
en kikkers tijdens de voorjaarstrek naar hun paringsplaats eenvoudig de
Oudemolenseweg zouden kunnen oversteken. En daar dan een onnatuurlijke
dood zouden vinden door Michelin, Goodyear, Pirelli, Vredestein of Continental.

De groep heeft door de jaren heen een vrij constante samenstelling (met nog
steeds bovenmeester Maarten Visser!) en de werkzaamheden verliepen dan
ook voorspoedig. Na de koffiepauze en het uitwisselen van de laatste nieuwtjes
over het coronavirus (moet Gasteren worden geïsoleerd?) kon om twaalf uur
het sein “klus geklaard! ” worden gegeven. Het hele traject, vanaf de



Schipborgerweg tot aan het Oudemolense Diepje, was behandeld met hand,
hark, spade en bosmaaier. Alleen het laatste stukje was wat lastig vanwege
een belemmerde afwatering. En om twaalf uur kon iedereen tevreden naar
huis. De foto’s zijn van Jannie Betsema en Pauline Hellema.

Jaarvergadering de Rietvogels
Uitnodiging Jaarvergadering sportvereniging De Rietvogels

Maandag 9 maart, 20 uur in de Gasterije

Agenda:

1. Opening
2. Notulen van de jaarvergadering 2018
3. Jaarverslag van de secretaris
4. Jaarverslag van de penningmeester
5. Verslag van de kascommissie
6. Verkiezing nieuw lid kascommissie
7. Bestuurssamenstelling: geen wijzigingen
8. Vaststellen contributie en donateursbijdragen
9. Sportaanbod: aerobics, biljarten, volleybal

10. Activiteitenprogramma 2020:
SUP-clinic in juni of na de zomer
Jeu-de-boules-toernooi: 5, 19 en 26 april
Dorpen-volleybaltoernooi: 8 mei
Biljarttoernooi in november

11. Ingekomen stukken en mededelingen



11. Ingekomen stukken en mededelingen
12. Rondvraag
13. Sluiting

Collecteweek Amnesty
International

Geef om vrijheid
Mensenrechtenorganisatie Amnesty International
houdt in 2020 voor de zeventiende keer een
landelijke collecte in de week van 9 t/m 14
maart. Amnesty streeft naar een rechtvaardige
wereld waarin iedereen gelijke mensenrechten
heeft en in vrijheid kan leven. Ze zet zich
bijvoorbeeld in om Yasaman – een Iraanse vrouw
– vrij te krijgen. Yasaman zit gevangen omdat ze
zonder hoofddoek in de trein bloemen uitdeelde
aan andere vrouwen.

Waarom een collecte?
Amnesty is een onafhankelijke organisatie en
neemt voor haar onderzoek, lobby en actie geen
geld aan van overheden of politieke
groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van
de jaarlijkse collecte van onschatbare waarde
voor de organisatie.

Lentespeurtocht voor
kinderen in Gasteren

Op zaterdag 14 maart 2020 organiseert ‘Kinder-
en Jeugdactiviteiten Anloo – Gasteren – Anderen’
een spannende en gezellige speurtocht van
ongeveer 2 km in Gasteren voor kinderen in de
basisschoolleeftijd.

Aanvang is om 14:00 uur bij Dorpshuis De



Aanvang is om 14:00 uur bij Dorpshuis De
Gasterije in Gasteren. De kinderen lopen in
groepjes van gemengde leeftijden en onder
begeleiding van een volwassene.

De kosten per kind bedragen €2,00.

Nadere informatie voor deelname volgt
binnenkort.

Contactpersoon in Gasteren is Gregor Niedlich,
tel.: 0655358032.

(Doelstelling van ‘Kinder- en Jeugdactiviteiten
Anloo – Gasteren – Anderen’ is om de kinderen
en de jeugd uit de drie dorpen meer met elkaar in
contact te brengen.)

Magnusfair op 18 april

De rommelmarkt van de Magnuskerk, sinds
negen jaar beter bekend als de MAGNUSFAIR, is
een begrip in Anloo en omstreken. Al 32 jaar
wordt in het vroege voorjaar deze markt
georganiseerd waar vele vrijwilligers zich
belangeloos voor inzetten. Met deze
rommelmarkt wordt geld ingezameld voor het
onderhoud van Anloo’s 900 jaar oude
Magnuskerk, de oudste kerk van Drenthe.

Deze 32ste editie van de Magnusfair vindt zoals
altijd plaats in en rondom de prachtige oude kerk
van Anloo. Je vindt er een keur aan bruikbare en
vriendelijk geprijsde spullen, zoals lampen,
speelgoed, kleding, glas en serviesgoed,
gereedschap,  boeken, potten, pannen, vazen
 enzovoort.  Ook zijn er diverse versnaperingen
te koop.

Zonder koopwaar geen markt en dus zijn we zeer



Zonder koopwaar geen markt en dus zijn we zeer
dankbaar wanneer u  bruikbare spullen die
bijvoorbeeld loskomen bij de
voorjaarsschoonmaak niet weggooit maar
inbrengt bij ons.

Inbrengen kan op 16 en 17 april bij de
Magnuskerk tussen 14.00 en 18.00 uur.
Meubilair en elektrische apparaten kunnen niet
worden ingebracht, printer-cartridges en mobiele
telefoons wel.

De MAGNUSFAIR is op zaterdag 18 april in en
om de kerk van Anloo van 10.00 tot 14.00 uur.
De toegang is gratis. Iedereen is van harte
welkom om een kijkje te komen nemen en
natuurlijk om te kopen.

De Huiskamer op bezoek in
Museum Vosbergen

Museum Vosbergen in Eelde toont
muziekinstrumenten in historisch perspectief en
is gevestigd in een statige villa op het fraaie
landgoed Vosbergen. ’s Ochtends vroeg al, op 4
maart j.l., klopten de veertien bezoekers van de
Huiskamer daar aan de poort.

Bij aankomst, en na enig gemanoeuvreer met
rollators en een rolstoel, werden we met koffie en
koek ontvangen door het eigenaren-echtpaar
Rieteke en Dick Verel.  Daarna togen we het
museum in onder de bezielende begeleiding van
Dick Verel.  De collectie van zo’n 800
muziekinstrumenten is over een periode van
meer dan zestig jaar verzameld en waar nodig
door Dick Verel zelf gerestaureerd. In 2002
openden ze de deuren van hun museum. De
collectie omvat westerse en niet-westerse
instrumenten waarvan de oudste, een Egyptische



instrumenten waarvan de oudste, een Egyptische
dubbelklarinet, dateert van 500 v.C.

Lees hier het complete verslag...
 

Een gevarieerd aanbod in
de Huiskamer

Wat hebben een Elfje, een buurtwerker, Koersbal
en Rummikub met elkaar gemeen? Wel, al deze
zaken kwamen bij elkaar in de
Huiskamerbijeenkomst van 20 februari jl.!

Eerst verraste Anna Vedder de bezoekers met
haar Elfje, daarna stelde Nicole Briedé zich voor
als nieuwe buurtwerker voor onder meer
Gasteren, en ten slotte speelden de bezoekers
met elkaar Koersbal en Rummikub.

De eerder aangekondigde aquarel-les door onze
oud-dorpsgenote Lenneke Koster kon helaas niet
doorgaan. Dit omdat haar gastdocentschap in de
Huiskamer moest wijken voor de
voorjaarsvakantie van haar kleinkinderen. Die
aquarel-les houden we dus nog te goed op een
later moment dit jaar!

Lees hier het complete verslag...
 

Dorpsagenda maart 2020
 

ma 9 mrt Jaarvergadering de Rietvogels
do 12 mrt Samen koken samen eten
vr 13 mrt Grijze container
za 14 mart Oud papier
za 14 mrt Lentespeurtocht voor kinderen in Gasteren
ma 16 mrt Groene container

https://ingasteren.nl/de-huiskamer-op-bezoek-in-museum-vosbergen/
https://ingasteren.nl/een-gevarieerd-aanbod-in-de-huiskamer/


ma 16 mrt Groene container
wo 18 mrt Huiskamerbijeenkomst
do 19 mrt Oranje container
za 21 mrt Opschoondag
ma 30 mrt Groene container
wo 1 apr Huiskamerbijeenkomst
do 2 apr Oranje container

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