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In deze editie van Neis oet 't Loeg onder andere belangrijk nieuws over Corona
maatregelen De Gasterije, en afgelastingen van diverse activiteiten, maar ook
positief nieuws over glasvezel, de Rabo Clubsupport actie, een kinder
herfstspel, en meer...

Maatregelen Coronavirus De Gasterije

Om verspreiding van het coronavirus verder in te dammen heeft de overheid
maatregelen in het leven geroepen. Samen proberen we om het aantal
contactmomenten tot een minimum te beperken. 

Onderstaande maatregelen voor dorpshuis De Gasterije gelden tot een
nader te bepalen moment.

Sporten is toegestaan.
Gezelschappen tot en met 4 personen zijn toegestaan.
Vergaderingen zijn toegestaan mits de deelnemers voldoende afstand tot
elkaar kunnen nemen.
Andere samenkomsten dan genoemd, zijn niet toegestaan.
Horeca binnen sportaccommodaties en dorpshuizen is niet toegestaan.



Bij binnenkomst, tussentijds verplaatsen en vertrek is het dragen van een
mondkapje verplicht.
Ook is het verplicht om bij binnenkomst naam, datum, tijdstip,
telefoonnummer te noteren.
Bij binnenkomst moet u uw handen ontsmetten.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de Corona werkgroep van De
Gasterije:

e-mail: degasterije@ingasteren.nl
of bel naar Arno Klee (238028).

Bestuur Dorpshuis de Gasterije

Naar aanleiding hiervan en nog meer vanwege het toenemende risico hebben
de 4 biljartgroepen van de Rietvogels besloten voorlopig te stoppen met
sporten; de volleyballers hadden in de eerste week van oktober eenzelfde
besluit al genomen.

Bestuur de Rietvogels.

Natuurfilm =HABITAT= op 11 oktober gaat niet door

Helaas kan deze geplande voorstelling in de Gasterije op zondag 11 oktober in
verband met de corona-maatregelen geen doorgang vinden.

mailto:degasterije@ingasteren.nl


Gasteren op glas: eindelijk!

Het gaat nu echt gebeuren. Gasteren wordt op dit moment aangesloten op
glasvezel. “Supersnel internet en interactieve tv. Tv kijken op het moment dat jij
dat wilt en informatie van internet halen met ongekende snelheid. En dat alles
zonder veel gedoe.” Dat waren de leuzen en de klanken die we te horen kregen
bij de reclamecampagne van Glasvezel buitenaf in het najaar van 2018.

We zijn nu 2 jaar verder, maar het lijkt er op dat de beloftes echt waar worden
gemaakt! De eerste aansluitingen werken, o.a. van de Gasterije, en de
ervaringen zijn goed: snel en stabiel internet en haarscherp tv-beeld. Natuurlijk
moeten we nog wennen aan de nieuwe mogelijkheden en gaat zo’n
verandering niet zonder slag of stoot. Het vraagt in elk huis nog wel wat
aanpassingen en soms hoor je: “Is het echt wel de moeite waard? Het gaat nu
toch ook best goed?”

Naar verwachting zijn over 2 maanden de meeste aanloopproblemen achter de
rug en kunnen we met zijn allen volop genieten, en dat is positief nieuws in
deze corona-tijd.

Dan nog een paar concrete punten:

Werkt nog niet alles naar wens, moet je urenlang wachten voor je
verbinding hebt met een helpdesk, of heb je andere vragen: ga niet
mopperen, maar maak je vragen en klachten kenbaar; zie bijgevoegde
contactadressen.
Kom je er dan nog niet uit, stuur een mailtje naar

https://www.ingasteren.nl/wp-content/uploads/Glasvezel/Contactadressen%20NO%20Drenthe.pdf


glasvezel@ingasteren.nl; onze werkgroepleden weten waar ze moeten
zijn voor concrete oplossingen.
Op ingasteren.nl is een pagina toegevoegd met diverse vragen, tips en
wetenswaardigheden over de installatiefase; zie in het bovenste menu:
onder Dorpsleven/glasvezel/vragen, tips en wetenswaardigheden.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen via ingasteren.nl...

Meindert en Ben, namens werkgroep glasvezel Gasteren.

Rabo ClubSupport 2020: steun de Gasterse
verenigingen

Rabobank Assen en Noord-Drenthe draagt het verenigingsleven in de regio
een warm hart toe. Daarom organiseert zij Rabo ClubSupport, speciaal voor
verenigingen en stichtingen. De bank stelt € 150.000 beschikbaar.

Dit jaar doen vanuit ons dorp Stichting Dorpshuis Gasteren, IJsvereniging
Wintervreugd en Sportvereniging de Rietvogels weer mee aan deze actie.

Stemmen
Van 5 oktober t/m 25 oktober 2020 mogen leden van Rabobank Assen en
Noord-Drenthe vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. Elke stem is
geld waard! De deelnemende verenigingen ontvangen het aantal op hen
uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is. Dus hoe meer
stemmen, hoe groter de opbrengst voor onze clubs.

Oproep aan alle Rabobank-leden: stem!

mailto:glasvezel@ingasteren.nl
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Hoe werkt het?
Ga naar de website van Rabobank Assen en Noord Drenthe, log in, kies ‘Zelf
regelen (rechts boven)’ en vervolgens ‘Lidmaatschap’ en klik op ‘Clubsupport’.
Klik op ‘Breng je stem uit’. Daarna kun je zoeken op ‘Wintervreugd’, ‘Dorpshuis’
en ‘Rietvogels’ en doorklikken om deze op te nemen in een keuzelijst. Als je 3
verenigingen ingevuld hebt kun je doorklikken op ‘Stemmen’ en dan
dubbelklikken op de verenigingen die je 2 stemmen wilt geven. Ter afsluiting
kies je ‘Stemmen indienen’ en word je bedankt voor je bijdrage.

Kom je er niet helemaal uit: bel dan even met Klaasje (06-21240535) of Ben
(06-24428102).

Bestedingsdoelen:

Stichting Dorphuis Gasteren zal haar aandeel in de opbrengst gebruiken om
podiumfaciliteiten binnen het dorpshuis te realiseren. Dit podium zal o.a.
gebruikt worden door de toneelvereniging, verschillende zangkoren en
natuurlijk met de jaarlijkse Play-back show tijdens de Sport- en Spelweek.

IJsvereniging Wintervreugd wil haar opbrengst gebruiken voor het vervangen
van de ijsbaanverlichting door LED-lampen.

Sportvereniging de Rietvogels wil de opbrengst gaan gebruiken voor de
aanschaf van nieuwe volleybalnetten en palen voor gebruik buiten op het
sportveld, om hier bij het jaarlijkse dorpenvolleybaltoernooi en bij de Sport- en
Spelweek gebruik van te maken.

Wij  waarderen het zeer als jij en jouw familie en vrienden stemmen op onze
verenigingen tijdens de Rabo ClubSupport actie. Voor jou weinig moeite, voor
ons zeer de moeite waard.

Ben je Rabo-lid bij Assen-Noord Drenthe: doe mee en laat je stem niet
verloren gaan!

Kijk voor meer info op: www.rabobank.nl/assen-nd. Bedankt voor jouw steun!

https://www.rabo-clubsupport.nl/assen-en-noord-drenthe/over-rabo-clubsupport


Kinderactiviteit Herfstspel op 31 oktober

AnGaAn Kinderactiviteiten Anloo, Gasteren en Anderen organiseert in het bos
van Anloo een herfstspel op zaterdag 31 oktober 2020 van 14:00uur tot
16:30uur. We verzamelen ons op parkeerplaats Anloo bij het
Kniphorstbosch. Doelgroep zijn alle kinderen van basisschoolleeftijd die in
Anloo, Gasteren en Anderen wonen en alle kinderen van OBS Anloo!

De kinderen lopen onder begeleiding van volwassenen vanaf de parkeerplaats
het bos in. Het herfstspel is een voor kinderen aangepaste versie van het
smokkelspel. Voor drinken en fruit wordt gezorgd.

Bijdrage is € 1,00 per kind (graag betalen per tikkie).

Geef je op door een appje te sturen met de naam van het kind, leeftijd, adres
en telefoonnummer ouders.

Jantine uit Anloo 06 24756467
Gregor uit Gasteren 06 55358032
Daan uit Anderen 06 21442480



De Huiskamer gesloten!

De werkgroep Gasteren Goed voor Elkaar heeft
in overleg met de welzijnsorganisatie Impuls
besloten om De Huiskamer te sluiten per 29
september jl. De reden daarvoor is de toename
van het aantal besmettingen met het corona virus
zoals duidelijk werd tijdens de laatste
persconferentie van premier Rutte en minister de
Jonge.

Ondanks de verscherpte maatregelen om het
virus tegen te gaan zijn de risico’s voor de
bezoekers en de vrijwilligers van de Huiskamer
niet meer aanvaardbaar, volgens Impuls en de
werkgroep Gasteren Goed voor Elkaar. Alle vaste
bezoekers zijn telefonisch op de hoogte
gebracht. Houdt u vooral InGasteren.nl in de
gaten voor hervatting van de activiteiten van de
Huiskamer.

Homerr Buurt- en Servicepunt in Gasteren

Koopt of verkoopt u wel eens online een pakketje? Dan heeft u grote kans dat u
in aanraking komt met Homerr.

Homerr is een logistiek netwerk dat zorgt voor een klantvriendelijke,
milieubewuste en zeer competitief geprijsd transport van uw pakketje. Met een
vernieuwende kijk op online shoppen zorgen zij voor een oplossing die past bij

https://ingasteren.nl/


de e-commerce markt van vandaag.

Wij als Pannenkoekenboerderij Brinkzicht zijn vanaf heden een officieel
Homerr Buurt- en Servicepunt.

Bij een Homerr Buurt- en Servicepunt kunnen mensen uit de omgeving hun
pakketjes ophalen en afgeven. Het is een verzamelpunt van pakketjes voor de
buurt. Dankzij het netwerk van Homerr in heel Nederland hoeft de
pakketbezorger minder kilometers te rijden dan wanneer hij langs iedere
consument individueel moet rijden om een pakketje te bezorgen of op te halen.
Daarmee wordt de CO2 uitstoot drastisch verminderd tot wel 79% per pakket.

Homerr maakt gebruik van lokale ondernemingen, zoals onze
Pannenkoekenboerderij, maar ook van particulieren die hun woning daarvoor
ter beschikking stellen. Met deze voor Nederland unieke benadering willen zij
de bezorging van pakketjes minder milieubelastend te maken.

Super genieten in de Huiskamer

Afgelopen woensdag 16 september konden we met de bezoekers van de
Huiskamer genieten van supergezonde drankjes.

We maakten met elkaar ‘smoothies’ van bijzondere ingrediënten zoals spinazie,
komkommer, blauwe bessen, ananas, mango, kruiden en nog veel meer.
Natuurlijk niet al deze dingen bij elkaar maar volgens uitgelezen recepten met



boeiende combinaties.

Eerlijk is eerlijk, niet alle combinaties werden even gewaardeerd maar één viel
bij iedereen in de smaak. De Blueberry smoothy, gemaakt van 1 handje blauwe
bessen, 1 handje aardbeien, 1 handje aalbessen, wat yoghurt en een zakje
vanillesuiker, was voor iedereen de topper van de dag.

Online foto-expositie monumenten

Op de Open Monumentendag Aa en Hunze 2020 van 12 september j.l. heeft de
Gieter Amateurfotografen, GIAF, een online foto-expositie gelanceerd, waarin
41 monumenten in de gemeente Aa en Hunze van buiten en in enkele gevallen
ook van binnen in foto’s te zien zijn.

Unieke details en authentieke hoekjes zijn gefotografeerd. Neem een kijkje in
bijzondere monumenten die tijdens eerdere edities van de Open
Monumentendag de deuren gesloten hielden.

Ook de keuterij aan de Oudemolenseweg in Gasteren is één van de
gefotografeerde objecten.

De expositie is te zien op www.giaf.nl.

Collecte Nierstichting

http://www.giaf.nl/


Van 13 tot en met 19 september was de
collecteweek van de Nierstichting. In Gasteren
bracht de collecte € 384,70 op. Dat is € 83,55
meer dan in 2019! Een heel mooi resultaat. Van
de € 384,70 is € 372,20 contant opgehaald en €
12,50 overgemaakt via de QR-code.

De Nierstichting is afhankelijk van giften en
donaties. Daarom zijn de inkomsten uit de
collecteweek essentieel voor het werk van de
Nierstichting. Hartelijk dank aan de collectanten
voor hun vrijwillige inzet en aan de donateurs
voor hun steun. Wie de collectant is misgelopen,
kan alsnog een donatie doen op
www.nierstichting.nl.

Marian Stegink

Werkgroep Natuurbeheer Gasteren start
nieuw seizoen

De ‘R’ zit weer in de maand en dan kun je op woensdagen de vrijwilligers van
de werkgroep Natuurbeheer Gasteren weer op de heide tegenkomen. Op 2
september vond onder een mooi nazomerzonnetje de aftrap van het nieuwe

https://www.nierstichting.nl/


seizoen plaats. Zoals gebruikelijk starten we dan met het nalopen van eerder
bewerkt gebied om nieuwe zaailingen op de hei in de kiem te smoren.

Dat neemt steeds minder tijd in beslag omdat we het hele terrein nu al een keer
grondig van Amerikaanse Vogelkers en andere ongewenste opslag ontdaan
hebben. Alleen in het gebiedje waar we begin dit jaar voor het eerst aan de
slag gingen moeten we nu nog weer flink aan de bak. Daar is toch veel
Vogelkers opnieuw weer opgekomen. Want ondanks de wederom hete en
droge zomer bleek het toch bijzonder groeizaam weer. In het algemeen heeft
ook de hei de droogte goed doorstaan. Je ziet overal weer nieuwe
heideplantjes en ook dit jaar zat de bloei er goed in. Maar hier en daar zijn toch
ook wel plekken waar vooral oudere heide verdord is. Daar gaan we, in
samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe, in de loop van het seizoen
kleine stukjes van maaien op zo’n manier dat jonge heide plantjes de
geschoonde ruimte weer in kunnen nemen.

Lees verder op ingasteren.nl...

Dorpsagenda oktober
  
ma 12 okt Groene container
do 15 okt Oranje container
vr 23 okt Grijze container
ma 26 okt Groene container
do 29 okt Oranje container
za 31 okt Kinderactiviteit Herfstspel

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

Kopij inleveren via email naar deredactie@ingasteren.nl

Lees deze nieuwsbrief in de browser
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