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Dorpsneis oet Gaastern

In deze editie van Neis oet 't Loeg onder andere nieuws over de
glasvezelaansluiting, het programma van de Huiskamer, Monumentendag, een
foto-expositie, een film-vertoning, Zuidlaarderbollenactie en meer...

De laatste stap voor een snelle
glasvezelaansluiting
Beste dorpsgenoten,

Het lange wachten wordt eindelijk beloond: onze snelle glasvezelverbinding
komt nu echt in zicht. De eerste afspraken voor het maken van
huisaansluitingen in Gasteren zijn gemaakt voor begin september; deelnemers
die nog geen telefoontje hebben gehad voor een afspraak kunnen die in de
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die nog geen telefoontje hebben gehad voor een afspraak kunnen die in de
laatste week van augustus of de eerste weken van september verwachten.

Verloopt alles naar wens?
Het graven van de geulen langs de straat en naar de huizen gaat in het hele
Noord-Drentse gebied nog steeds voorspoedig. Het maken van de
huisaansluitingen duurt wat langer, maar vordert gestaag. Wat minder goed
verloopt is het installeren van de echte aansluiting door onderaannemer
Guidion, namens de de providers CaiWay en Delta. Dit komt onder andere
omdat niet alle bewoners voldoende zijn voorbereid: de bekabeling
binnenshuis is vaak niet tijdig aangepast. Als de monteur van Guidion dan
aan huis komt voor de installatie wordt daardoor niet altijd de optimale
oplossing gekozen, wat weer leidt tot klachten en ergernis en soms tot
onnodige extra kosten.

Lees het volledige artikel op ingasteren.nl om erachter te komen hoe u zich het
beste kunt voorbereiden.

Glasvezel: extra schouw voor
binnenhuisbekabeling

Na plaatsing op de website van bovenstaande bericht kreeg de werkgroep
glasvezel verschillende vragen; daarom heeft de werkgroep een actie in gang
gezet voor een schouw van de binnenhuisbekabeling. In bovenstaande bericht
wordt aangegeven dat er met name voor de aansluiting van de tv in veel
gevallen iets moet worden veranderd aan de bekabeling. Vaak wordt nu
gebruik gemaakt van een coaxkabel, terwijl bij glasvezel de tv wordt
aangesloten op een internetkabel. Mogelijk zijn er ook andere aanpassingen
nodig, bijvoorbeeld omdat de glasvezel op een ander punt het huis binnenkomt
dan de huidige tv- of telefoonkabel.

Om deze reden heeft onze Gasterense werkgroep het initiatief genomen om op
verzoek een schouw te laten uitvoeren om te bekijken wat er eventueel
aangepast moet worden aan de bekabeling.

Hiervoor hebben we afspraken gemaakt met respectievelijk Computer Service
Assen en met PC Service Shop Annen. Zij zijn beide bereid deze schouw op
zich te nemen. Moet er iets aangepast worden dan ontvangt u hiervoor een
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offerte, zo niet dan zijn er geen kosten aan verbonden. Ook zijn ze graag
bereid om de installatie uit te voeren; dit bespaart een lange wachttijd bij de
provider (en ergernis vanwege de slechte bereikbaarheid). De kosten van deze
installatie zijn zeer beperkt.

Wil je hier gebruik van maken neem dan contact op met:
•    Computerservice Assen; T: 0592 - 710463
•    PC Service Shop Annen; T: 0592 – 343112

Als je hier aan meedoet, stuur dan ook even een bericht naar
glasvezel@ingasteren.nl , dan blijven wij op de hoogte.

Voor deze laatste fase van de aanleg van glasvezel in Gasteren is het
betreffende onderdeel van InGasteren.nl bijgewerkt; verdere aanvulling volgt
nog in de komende weken. Kijk in het menu aan de bovenkant van de site bij:
Dorpsleven/Glasvezel.

Namens de werkgroep glasvezel Gasteren, Ben Mulder en Meindert Krijnsen

Programma De
Huiskamer tweede
helft 2020

Vanaf woensdag 5 augustus 2020 is De Huiskamer in de Gasterije weer
geopend! Voor alle inwoners van Gasteren die een praatje willen maken, een
kop koffie willen drinken en dorpsgenoten willen ontmoeten.

Het protocol voor coronamaatregelen van het Dorpshuis De Gasterije wordt
gehanteerd.

Eén keer in de twee weken op woensdag van 10:00 – 12:00 uur is De
Huiskamer open.
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Het programma voor de tweede helft van het kalenderjaar 2020 is

16 september: Sorbet en smoothies maken en nuttigen.
30 september: Muziek Bingo Quiz verzorgd door Jeannet Darwinkel van
Impuls.
14 oktober: Herman Roepman en Henk en Paulien Hellema bezoeken
de Huiskamer met hun (foto-)materiaal op zoek naar bekende en
onbekende verhalen en gezichten.
28 oktober: Scrabble en Letter-Rummikub spelen.
11 november: Een vrijwilliger van de IVN Zuidlaren vertelt ons meer over
de natuur rondom Gasteren.
25 november: Sinterklaas rijmen en Sinterklaasfilm van cabaretier
bekijken.
9 december: Bezoek aan Drents Museum. Entree vrij met
Museumjaarkaart of Bankgiroloterij VIP-kaart, anders €15 per persoon.
Voor vervoer kan worden gezorgd.
23 december: Feestelijke Kersttaartjes maken.
6 januari: Nieuwjaarsborrel met alcoholvrije drankjes.

Iedereen is welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig. Aan deelname zijn geen
kosten verbonden. Als u wel wilt komen maar geen vervoer heeft, dan kunt u
enkele dagen van tevoren tussen 10.00 en 17.00 bellen naar 06-20122349.

Klik hier voor de flyer!
 
Tai Chi in de Huiskamer

De bezoekers van de Huiskamer hebben op 19 augustus jl. kennisgemaakt met
Chinese bewegingskunst. Docente Alie Keijzer-Jansma uit Zuidlaren was te
gast en verzorgde een workshop Tai Chi op het terras van de Gasterije.

Ze vertelde dat in de Chinese kijk op het leven de mens onlosmakelijk is
verbonden met het grote geheel en de natuur.  Die zich bewust is dat lichaam,
geest en ziel één geheel vormen. Met Tai Chi beweeg je bewust en met
aandacht voor je lichaam en beïnvloed je ook je geest en ziel. Door de
elementen water, hout, vuur, aarde en metaal bij de bewegingen te betrekken
help je je energie zonder belemmeringen te laten stromen.
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Sporten bij de Rietvogels

Het sportseizoen is weer van start gegaan. Het lukt in en bij de Gasterije prima
om te voldoen aan de landelijke en regionale corona-regels voor binnen- en
buitensporten. Iedereen is weer enthousiast begonnen. Hieronder zie je een
overzicht van de wekelijkse activiteiten van de Rietvogels. Voor bijna alle
sporten zijn nieuwe deelnemers van harte welkom. 

Volleybal: dinsdagavond 20.00 uur
Doe mee aan ons wekelijks volleybaluurtje: geschikt voor jong en oud, voor
dames en heren. We hebben een zeer enthousiaste groep, maar kunnen nog
versterking gebruiken. Vorige jaren speelden we één keer per maand in een
kleine, zelf georganiseerde recreatiecompetitie tegen teams uit Gieten, Annen
en Oudemolen/ Taarlo; sportief en heel gezellig. Of dat ook dit seizoen gaat
lukken in verband met corona is nog niet zeker.

Biljarten
Er zijn maar liefst 4 biljartgroepen: maandagmiddag; maandag-, dinsdag en
woensdagavond. In bijna elke groep is nog wel plaats voor nieuwe deelnemers.
Stap binnen, en doe mee!

Aerobics/fitness: vrijdagmorgen 9.00 uur



Aerobics/fitness: vrijdagmorgen 9.00 uur
Wekelijks is er aerobics/keep-fit (vrijdagmorgen, 9 uur), op enthousiaste en
deskundige wijze verzorgd door Bea Tiems. Als de vrijdagmorgen een keer niet
past, kunnen deelnemers op maandagavond terecht bij GAVAS in Anloo, ook
onder begeleiding van Bea. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

Jeu de boules
Elke zondagmorgen spelen we jeu de boules op de vernieuwde baan op het
sportveld. Lekker ontspannen en heel gezellig; nieuwe deelnemers kunnen
direct meedoen. We beginnen om 10.00 uur. 

Kijk voor het volledige weekprogramma en voor contactpersonen op onze
dorpssite InGasteren.nl, onder sportvereniging de Rietvogels. Als je interesse
hebt in een van onze sporten, neem dan contact op met de betreffende
contactpersoon of kom gewoon langs tijdens het sporten.

Foto-expositie van dorpsgenote Iris
Koffijberg

De hele maand september is het werk te zien van waterfotograaf Iris Koffijberg
(1970) in Galerie Kunstwinkel Hooglander in de Oudestraat in Assen. Iris
Koffijberg woont in Gasteren en is gespecialiseerd in abstracte waterfotografie
gericht op licht, kleur en patronen. Ze fotografeert het water dat zij op haar
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gericht op licht, kleur en patronen. Ze fotografeert het water dat zij op haar
wandelingen vindt en laat dat in originele staat zien. De foto’s van de huidige
expositie zijn allemaal genomen in de omgeving Gasteren, Oudemolen, Zeegse
en Appèlbergen.

De galerie is geopend van woensdag tot en met vrijdag van 13.00-17.00 uur en
zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur. Klik hier voor de aankondiging van de
expositie en meer informatie over Galerie Kunstwinkel Hooglander.

Lees hier het hele artikel...

Natuurfilm =HABITAT= op 3 oktober te zien in
Gasteren

De succesvolle natuurfilm =HABITAT= van de Asser natuurfilmers Henk en
Janetta Bos is te zien op 3 oktober a.s. in de Gasterije.
Ruim 3 jaar lang trokken de makers door de meest ongeschonden gebieden
van het Nationaal Park Drentsche Aa en slaagden erin een overtuigend beeld
te schetsen van een van de mooiste nationale parken van Nederland. Er
werden opnamen gemaakt op plekken die zelden of niet toegankelijk zijn voor
het publiek. Dieren als vos, das, bever en wespendief werden wekenlang
onopvallend in hun leefomgeving gevolgd. Het resultaat is een voor zichzelf
sprekend document dat de schoonheid van de Drentse natuur overal op
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sprekend document dat de schoonheid van de Drentse natuur overal op
bijzondere wijze onderstreept.

Coronamaatregelen
Het spreekt voor zich dat tijdens het vertonen van de film op allerlei mogelijke
manieren zal worden voldaan aan de maatregelen zoals die zijn
voorgeschreven voor de bestrijding van het Coronavirus, zoals de 1.5 meter
afstand regel. Daardoor is het ook alleen mogelijk om kleinere groepen toe te
staan tijdens de voorstellingen. Belangstellenden doen er dan ook verstandig
aan om tijdig plaatsen te reserveren. Meer informatie betreffende data, locaties
en tijdstippen is te vinden op de website www.henkbos.net 

Miranda en Marchinus hebben speciaal voor deze gelegenheid een HABITAT
arrangement gemaakt.  Deze bestaat uit: twee koppen koffie of thee met een
lekkere plak koek of cake en een drankje naar keuze voor €7.50.
De film kost €10.-

Reserveren kan op: vofdegasterije@outlook.com of Miranda 0622046161

Culturele Monumentendag 12 september

Op zaterdag 12 september, tijdens de landelijke Open Monumentendag,
openen 9 monumenten in Aa en Hunze hun deuren, is er een digitale
exposities te zien en kunnen jongeren workshops volgen. Naast deze
activiteiten wordt er dit jaar geen uitgebreid (live) cultureel programma
georganiseerd in verband met de coronamaatregelen. Het ICO Centrum voor
Kunst & Cultuur organiseert samen met het Comité Open Monumentendag en
de Gemeente Aa en Hunze in 2021 de 3e editie van Culturele
Monumentendag.
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Monumentendag.

Klik hier voor meer informatie...

Zuidlaarderbollenactie VV Annen
Net als voorgaande jaren houdt de VV Annen de Zuidlaarderbollenactie. De
pupillen van de vereniging zullen onder begeleiding van volwassenen bij u aan
de deur komen om de welbekende Zuidlaarderbol te verkopen. De opbrengst
van de actie komt volledig ten goede aan de jeugdafdeling van de vereniging.

De actie vindt plaats op vrijdag 2 oktober 2020 tussen 18:00 uur en 20:15
uur in de dorpen Annen, Anloo, Gasteren, Spijkerboor, Oud-Annerveen, Nieuw-
Annerveen en Eexterveen.

Uiteraard hanteren we de RIVM-maatregelen tijdens deze actie. De
Zuidlaarderbol kost € 5,- per stuk. Gepast geld zou wenselijk zijn.

De jeugdcommissie van de VV Annen hoopt op een goede verkoop!

25 jaar Sportsvision
Via Twitter vernam de redactie dat Sportsvision
haar het 25-jarig jubileum viert. Wethouder Bas
Luinge bracht een bezoek aan het trainings- en
testcentrum in Gasteren. De eigenaar Johan
Boonstra vertelde vol passie over zijn visie:
verantwoord, doelgericht en functioneel trainen
om je fysieke mogelijkheden optimaal te
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benutten.

Ook namens de redactie, Johan, van harte
gefeliciteerd!

Weidevogels rond Gasteren – broedsucces
2020

Wellicht is het u dit voorjaar opgevallen, toen u over de zuides fietste of
wandelde: een oranje raster boven op de es. Niet als kunstvoorwerp, maar ter
bescherming van een broedende wulp tegen dieren die het op haar eieren had
voorzien, zoals vossen en dassen. Plaatsing van dat raster was het werk van
de weidevogelgroep Gasteren, waarvan ondergetekende lid is.

Medewerking bij de weidevogelbescherming rond Gasteren wordt verleend
door de familie Van Rhee en de familie Hollander.

In totaal heeft de werkgroep 98 nesten gevonden, net zoals voorgaande jaren
voornamelijk van kieviten. Verder zijn er 2 nesten van de wulp gevonden, 2
scholeksternesten, 3 nesten van de veldleeuwerik en enkele nesten van
rietgors en graspieper. De broedende wulp op de zuides heeft twee jongen
voortgebracht, waarvan helaas één later dood is aangetroffen.



Wie meer over het werk en de resultaten van de Weidevogelbescherming
groep Gasteren wil weten, kan HIER het jaarverslag lezen.

Pauline Hellema

Dorpsagenda september
za 12 sep Culturele monumentendag
za 12 sep Oud papier
ma 14 sep Groene container
wo 16 sep De Huiskamer
do 17 sep Oranje container
vr 25 sep Grijze container
ma 28 sep Groene container
wo 30 sep De Huiskamer
do 1 okt Oranje container
za 3 okt Natuurfilm =HABITAT=

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

Kopij inleveren via email naar deredactie@ingasteren.nl

Lees deze nieuwsbrief in de browser
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