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Neis oet 't Loeg - December 2021
Dorpsneis oet Gaastern

In deze editie van Neis oet 't Loeg nieuws uit het dorpshuis, GGVE zoekt
leden, verslag van de loterij voor de Gasterije, resultaten Rabo Clubsupport
actie, Corona updates, en meer...

Marchinus en Miranda verlaten het Dorpshuis

Marchinus en Miranda stoppen met het beheer van het Dorpshuis 

Na lang wikken en wegen hebben Marchinus en Miranda besloten m.i.v. 1
januari te stoppen met het beheer van ons Dorpshuis in Gasteren. 

De grondslag voor hun besluit ligt in het feit dat er sprake is van verschil van
inzicht over gebruik van het dorpshuis en over handhaving van regels en
afspraken tussen beheerders, bestuur en een aantal gebruikers. 

Bestuur en beheerders hebben hier open en met respect voor elkaars visie
over gesproken. Wat gezegd moest worden is gezegd. Het bestuur zal daar
haar voordeel mee doen. We gaan, hoe spijtig ook, op een goede manier uit
elkaar. 
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Het bestuur dankt Marchinus en Miranda voor hun tomeloze inzet voor, maar
zeker ook achter de schermen en wenst hen alle goeds voor de toekomst.

Wordt lid van GGvE

Gasteren Goed voor Elkaar (GGvE) is een vereniging geworden. De
oprichtingsvergadering heeft op 25 oktober plaats gevonden en de
oprichtingsacte is op 3 november bij de notaris gepasseerd. 
De activiteiten die GGvE tot nu toe ondernam (de Huiskamer, Samen koken –
samen eten, de klussendienst en de vervoersservice) zullen ongewijzigd
worden voortgezet. 

GGvE wil een organisatie zijn vòòr en dòòr de inwoners van Gasteren. Daar
sluit de verenigingsvorm het beste bij aan. Daarnaast biedt het de mogelijkheid
om d.m.v. contributie ook eigen inkomsten te verwerven. Dat is nodig nu de
subsidie voor de eerste jaren ten einde is gekomen. 

We zullen binnenkort dan ook bij u langskomen om te vragen of u lid wil
worden. De contributie bedraagt € 10,00 per huishouden per jaar. Het liefst
contant te voldoen of anders door overmaking op de GGvE bankrekening. 

Wordt u ook lid?
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Loterij voor de Gasterije: veel blije gezichten

Op zaterdag 20 november was het dan zover: de trekking van onze Gasterije-
loterij. Helaas anders dan gedacht: door de coronamaatregelen was een
trekking met publiek niet mogelijk en kon de feestelijke uitreiking van de prijzen
met muziek, een hapje en een drankje niet doorgaan. 

Daarom een dagprogramma in 2 delen; ’s ochtends de trekking, ’s middags
konden de prijzen worden gekozen en opgehaald door de winnaars. Op
vrijdagavond waren alle prijzen (kleine, mooie, grote en hoofdprijzen) al
verdeeld over de prijzentafels. 

In totaal waren er meer dan 140 prijzen te verdelen: allemaal gratis ter
beschikking gesteld door onze sponsors, uit eigen dorp, uit omliggende dorpen,
zelfs uit alle windstreken van het land. De inzameling van al deze cadeaus was
een tijdrovende klus, maar met veel enthousiasme uitgevoerd door Arno,
Harald, Betty, Marian en Ben. 

De trekking vond plaats in de huiskamer van de Gasterije en werd verricht door
Jan Post en Arno Klee, onder toeziend oog van de overige dorpshuis-
bestuurders. Alle prijswinnende loten werden direct geregistreerd door het
‘Data Centrum’ bemand door Harald en Marchien; ze verdienen hiervoor een
groot compliment! Vervolgens werden de winnende lotnummers, na grondige
controle, per categorie als de wiedeweerga gepubliceerd op onze dorpswebsite
en er werd zelfs een extra editie van digi-Neis per email verstuurd. 

De loterij heeft netto €5060 opgeleverd, dankzij alle lotenkopers:
dorpsgenoten, vrienden en familieleden, collega’s en dorpshuisgebruikers van
buiten Gasteren. Onze hartelijke dank. 

https://ingasteren.nl/uitslag-trekking-loterij-dorpshuis-de-gasterije/
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Lees hier het complete verslag, met foto's! 

De loterijgroep: Arno, Harald, Betty en Ben.

Kerstborrel

Beste medebewoners van Gasteren. 

Begin december wordt, inmiddels
volgens traditie, de kerstboom weer
door het Kerstboomteam op de Brink
in ons dorp geplaatst. Ook is het een
traditie geworden dat er de zondag
voor de kerst een kerstborrel wordt
georganiseerd bij deze mooie boom. 
Helaas zijn wij, door alle corona
beperkingen, genoodzaakt dit
gezellig samenzijn af te blazen. Wij
hopen voor volgend jaar op betere
tijden. 

Vriendelijke kerstgroet, 

Het Kerstboomteam.

https://ingasteren.nl/loterij-voor-de-gasterije-veel-blije-gezichten/
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Een bankje als rustpunt op de Brink

Op donderdag 11 november 2021 hebben medewerkers van de Gemeente Aa
en Hunze een bankje geplaatst op de Brink tegenover Pannenkoekboerderij
Brinkzicht. 

Vanwaar deze actie? Vóór de zomervakantie stond een oproep in De Schakel
dat de Provincie Drenthe en het Recreatieschap Drenthe bankjes wilden
plaatsen; de organisaties verzochten de Drentse dorpen een geschikte plek
aan te dragen. Plaatsgenote Greetje diende een voorstel in. Het leek haar leuk
om voor zowel inwoners van Gasteren als voor toeristen op de drukste plek in
Gasteren een bankje te laten plaatsen: “Een mooie plek onder de eiken goed
voor de gemeenschap én het toerisme.”. Haar idee vond gehoor bij de
provincie en het recreatieschap. 

De grond waar Greetje het bankje op het oog had, is eigendom van de
Boermarke Gasteren. Harm van Rhee gaf namens de Boermarke toestemming.
Uiteraard waren Greetje en Harm aanwezig bij de plaatsing van het bankje. Ze
zijn blij met de plaatsing en verwachten dat toeristen en dorpsgenoten veel
gebruik van het bankje gaan maken.

Corona-regels in De Gasterije

Dorpshuis De Gasterije hanteert vanaf zondag
28 november 05:00 uur de volgende regels met
betrekking tot Corona.

Coronatoegangsbewijs is verplicht voor
iedereen vanaf 13 jaar
Het houden van de 1,5 meter afstand is
verplicht
Bij verplaatsen is het dragen van een
mondkapje verplicht.
CTB check, gezondheidscheck en
registratie personen door organisator
Horeca gesloten om 17:00 uur
Sporten tot 17:00 uur (na 17:00 geen
biljarten, volleybal, yoga, aerobics,
boogschieten enz.)
Publiek bij het sporten is niet toegestaan
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De organisator van een CTB-plichtige activiteit is
verantwoordelijk voor de uitvoering van de CTB-
plicht, de gezondheidscheck en de registratie. 

Lees hier verder voor alle regels en contact...

Corona-regels in de Pannenkoekenboerderij

Beste dorpsgenoten, 

I.v.m. het coronavirus hanteren wij vanaf 28 november de volgende regels. 

Boven op de bestaande regels, de 1,5 meter afstand en het scannen van het
coronatoegangsbewijs moeten de bezoekers mondkapjes dragen binnen ons
restaurant. 

De openingstijden zijn aangepast. De tijdelijke openingstijden (in ieder geval
voor de duur van minimaal 3 weken) zijn: Woensdag t/m zondag van 10:30 uur
tot 17:00 uur. De keuken is geopend van 12:00 uur tot 17:00 uur. Op zaterdag
en zondag zijn wij tot 19:00 uur geopend voor afhaal. 

Uiteraard kunt u naast alle pannenkoeken en plate-gerechten ook genieten van
onze snackservice.

Pannenkoeken:
Snacks:

https://ingasteren.nl/corona-regels-in-de-gasterije/
https://www.pannenkoekenboerderij.nl/wp-content/uploads/2021/02/Pannenkoekenkaart.pdf
https://www.pannenkoekenboerderij.nl/wp-content/uploads/2020/11/snack-menu.pdf
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Wij hopen snel op betere tijden. Blijf gezond! 

Groeten Team Brinkzicht

Even geen Huiskamer en Samen
Koken Samen Eten

Er waren dit seizoen nog maar een paar
Huiskamerbijeenkomsten geweest, en Samen
Koken Samen Eten moest zelfs nog van start
gaan. En nu al gaat er een streep door de
rekening. Vanwege het coronabesmettingsrisico
worden beide bijeenkomsten vanaf heden tot
nader order opgeschort. 

Jammer, maar we willen geen onnodige risico’s
nemen. Zodra de kust weer veilig is laten we
weten wanneer beide bijeenkomsten weer door
kunnen gaan. 

Namens Gasteren Goed voor Elkaar, 
Arno Klee

Rabo ClubSupport maakt 3 penningmeesters
blij

Blije penningmeesters van drie Gasterense verenigingen, na de bekendmaking
van de resultaten van de Rabo ClubSupport-actie. IJsvereniging Wintervreugd,
Dorpshuis de Gasterije  en Sportvereniging de Rietvogels mogen samen maar
liefst €1076 in ontvangst nemen; als volgt verdeeld:

Wintervreugd:    € 338       32 stemmen
De Gasterije:      € 348       33 stemmen
De Rietvogels:    € 390       37 stemmen

Deze bedragen werden verkregen doordat leden van de Rabobank Assen en
Noord Drenthe hun stem hadden uitgebracht op onze verenigingen. In totaal
had de Rabobank landelijk 12,7 miljoen euro beschikbaar gesteld om te
verdelen over plaatselijke verenigingen/stichtingen.
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Voor ons als kleine verenigingen is dit veel geld en we zijn er dan ook erg blij
mee. Hartelijk dank voor het stemmen op ons! En natuurlijk hartelijk dank
aan de Rabobank voor hun prachtige initiatief. 

Lees hier over de bestedingsdoelen van de verenigingen...

Gezocht enquête respondenten

Hallo, Ik ben Jennifer van de Universiteit van
Groningen. Ik ben nu bezig met mijn scriptie voor
mijn bachelor in Spatial planning and Design.
Mijn onderzoek gaat over publieke erkenning van
inwoners uit Gasteren met betrekking tot drones
als bezorgservice. 

Klik op deze link om deel te nemen aan de
enquete: 
https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_dm1AnD
vdjYcWyAC 

Stuur me een email als u vragen of feedback
heeft: Jennifer.septiana@student.rug.nl. P.S. U
kunt een Bol.com waardebon winnen t.w.v. € 50 ! 

Helpt u mij? Bedankt!

https://ingasteren.nl/rabo-clubsupport-maakt-3-penningmeesters-blij/
https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_dm1AnDvdjYcWyAC
mailto:Jennifer.septiana@student.rug.nl
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Oliespoor door Gasteren

Donderdagmorgen 25 november 2021 ontdekten inwoners aan de
Zandkampen twee forse oliesporen tussen Zandkampen 4 en Zandkampen 11.
Ook op de oprit van Zandkampen 7 lag een oliespoor. En bij Zandkampen 1 en
bij Zandkampen 4 lag een flinke plas olie, waarschijnlijk ontstaan doordat de
bestelbus daar enige tijd stil gestaan had. Een snel handelende aanwoner
dekte de olieplassen af waarmee hij voorkwam dat de olie in de riolering zou
stromen. 

De veroorzaker van deze lokale olieramp was snel gevonden Een scheur in het
carter van een inmiddels tot stilstand gekomen bestelauto was de oorzaak. Of
de bestelauto tot stilstand kwam door een vastloper wegens oliegebrek, is niet
bekend. De chauffeur van de bestelauto was al druk doende zijn thuisbasis te
informeren … de Zandkampers namen voetstoots aan dat daarbij ook sprake
zou zijn van inschakeling van een reinigingsdienst. Desalniettemin schakelden
zij de Gemeente Aa en Hunze in. 

Lees hier hoe dit afliep...

https://ingasteren.nl/oliespoor-door-gasteren/
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Kijk voor meer informatie op www.energiecoachaaenhunze.nl

Dorpsagenda december
ma 13 dec Grijze container
vr 17 dec Oranje container
ma 20 dec Groene container
vr 31 dec Oranje container
   

Printversie dorpsagenda

https://www.energiecoachaaenhunze.nl/
https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2021/12/Dorpsagenda-december-2021.pdf
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Neis oet ’t Loeg wordt uitgegeven door de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren. 
De volgende uitgave van deze maandelijkse email-nieuwsbrief verschijnt begin volgende maand. 

Kopij inleveren via email naar deredactie@ingasteren.nl

Lees deze nieuwsbrief in de browser
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