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In deze editie van Neis oet 't Loeg onder andere goed nieuws over de Gasterije
en Amicitia, bericht over de contributie Vereniging Dorpsbelangen, hervatting
afhaalmaaltijden de Gasterije, en meer...

€16.000 voor de Gasterije en Amicitia

Gasteren beschikt over een prachtig dorpshuis, een groot scala aan activiteiten
en twee fantastische beheerders. Zij zijn zeer actief en zien De Gasterije als
middelpunt van een levendig dorp met een breed aanbod van culturele en
sociaal-maatschappelijke activiteiten: muziek-, toneel- en cabaretavonden,
lezingen, voorlichting en presentaties. Op kleine schaal hebben Marchinus en
Miranda hierin al succesvolle stappen gezet (2019: presentatie waterschap,
presentatie TT-circuit, cabaretvoorstelling, korenavond). Het ontbreken van een
podium beperkt echter hun plannen. Het bestuur staat geheel achter de
wensen van de beheerders om meer activiteiten te kunnen organiseren:

hun wensen passen in de functie van De Gasterije als dorpshuis
de activiteiten dragen bij aan het voortbestaan van De Gasterije



het vergroot de leefbaarheid in Gasteren.

De besturen van Stichting Dorpshuis Gasteren en Toneelvereniging Amicitia
zijn van mening dat De Gasterije geschikt te maken is als accommodatie voor
toneel- en andere voorstellingen. Dit is mogelijk door gebruik te maken van een
verplaatsbaar podium. Het verplaatsbaar podium is naast de genoemde
plannen van de beheerders en de beoogde toneelrepetities en -uitvoeringen
ook geschikt voor de playbackshow van de Stichting Zomerfeest Gasteren (Af
En Toe Wat).

Een permanent podium is niet mogelijk omdat De Gasterije geschikt moet
blijven voor volleybal, aerobics, handboogschutters, het winterbuffet, etc.. De
oplossing voor deze beperkingen is gevonden in een verplaatsbare toneelvloer,
inclusief verlichting, coulissen, rolsteiger en bergruimte. Voor de realisatie van
dit plan is ongeveer €20.000 benodigd. De besturen van Stichting Dorpshuis
Gasteren en Toneelvereniging Amicitia kunnen gezamenlijk slechts een klein
deel van aanschafkosten opbrengen. Daarom hebben de beide besturen in
augustus 2020 gezamenlijk subsidieverzoeken ingediend bij de Gemeente Aa
en Hunze en een aantal fondsen. De begroting is opgebouwd uit de
aanschafkosten van de benodigde materialen. Uitgaande van de uiteenlopende
kwaliteiten onder de dorpsgenoten, variërend van ontwerpers tot aannemers,
van inkopers tot timmerlui, van denkers tot doeners, hopen beide besturen op
de inzet van hun dorpsgenoten. Het verleden heeft geleerd dat dit soort
initiatieven kan rekenen op medewerking over de volle breedte van het dorp.

Op dinsdag 2 februari 2021 kwam de laatste reactie op de
subsidieverzoeken binnen: ook deze was positief. Met een gezamenlijke
eigen bijdrage (in totaal € 4.000) van Amicitia en Dorpshuis Gasteren is de
begroting sluitend te maken. Er breekt nu een periode aan om de plannen uit te
voeren. Beide verenigingen zullen de uitwerking van de plannen op een ander
moment bekend maken.

De subsidiegevers zijn: het Oranjefonds, het Rabofonds, het VSBfonds en
de Gemeente Aa en Hunze.



Inning contributie Vereniging Dorpsbelangen

In de maand februari 2021 zal de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren weer de
jaarlijkse contributie innen. Voor de meeste inwoners gaat dat per automatische
incasso. De jaarlijkse contributie bedraagt ook in 2021 weer € 7,50 voor één-
persoonshuishoudens en € 15,00 voor meer-persoonshuishoudens.

Nieuwe bewoners die graag lid willen worden en bewoners die normaal
gesproken contant betalen, kunnen hun bijdrage overmaken op
rekeningnummer NL46 RABO 0302915095 t.n.v. Ver. Dorpsbelangen Gasteren
of contact opnemen met onze penningmeester (Iris Koffijberg,
iris.koffijberg@gmail.com).

Van de jaarlijkse geïnde contributie komt ruim 40% ten goede aan de Stichting
Dorpshuis Gasteren voor de instandhouding van ons Dorpshuis. Van de
overige contributie is in 2020 onder meer de nieuwe AED bekostigd en een
nieuw net aangeschaft voor het voetbaldoel aan de Bosakkers (met dank aan
Hans en Berry voor het organiseren). Andere terugkerende activiteiten waaraan
de contributie wordt besteed zijn de reanimatie training, het bedanken van
vrijwilligers en de in- en ontspanningsweek.

De Gasterije gesloten. Afhaalmaaltijden
toegestaan.
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In verband met de coronamaatregelen is het Dorpshuis voorlopig voor alle
activiteiten gesloten. Passend binnen de Corona-maatregelen kunnen
Marchinus en Miranda wel maaltijden blijven uitgeven. Zie hieronder het menu
voor volgende week.
 

Afhaalmaaltijden De Gasterije 8 en 9 februari 2021

Maandag 8 februari en dinsdag 9 februari 2021 is het weer mogelijk om vanuit
De Gasterije heerlijke maaltijden af te halen. Op het menu staan:

Maandag 8 februari 2021
Runderstoofvlees met verse rode kool met appel en aardappelpuree. Met
een frisse salade en een toetje naar keuze.

Dinsdag 9 februari 2021
Rollade met gebakken aardappelen en boontjes. Met een salade en een
lekker toetje naar keuze.

Opmerkingen:

prijs: € 12,50 per persoon
uw bestelling op de betreffende dag vóór 13:00 uur doorgeven
telefonisch op 06-22036161 of per e-mail naar
vofdegasterije@outlook.com
u kunt uw bestelling tussen 17:00 uur en 18:00 uur ophalen in de
Gasterije
indien deze tijd u niet past, kunt u met Miranda contact opnemen
de RIVM-coronamaatregelen nemen wij in acht.
let op: het dragen van een mondkapje is verplicht in De Gasterije!

Wie weet waar Sammy is?

Is er misschien iemand die onze boskat Sammy
heeft gezien?

Sammy is na de brand van 18 december j.l. op
ons adres aan Oosteinde 19 niet meer gezien.
Wij hopen dat iemand Sammy nog  heeft gezien,
hem onderdak heeft geboden of dat Sammy bij
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iemand een schuiladres heeft gevonden.
Wij hopen van iemand iets te horen.

Fam. Metz
Oosteinde 19
Gasteren

Bewoningsgeschiedenis Gasteren bijgewerkt

De bewoningsgeschiedenis van Gasteren is weer aangepast. Onder
‘Verenigingen > Dorpsbelangen > Bewoningsgeschiedenis’ op ingasteren.nl is
de nieuwe versie van de bewoningsgeschiedenis geplaatst die tot en met 2020
is bijgewerkt. De veranderingen of aanvullingen in de bewoning die vorig jaar
hebben plaatsgevonden, zijn aangegeven in rood en staan ook apart vermeld
in het ‘overzicht mutaties 2020’.

Dank gaat uit naar de waarnemers Piet Jansen, Arno Klee, Ben Mulder, Harm
van Rhee en Wout van Bockhove, die net als in voorgaande jaren
veranderingen in bewoning in de gaten hebben gehouden.

Klik HIER om de bijgewerkte bewoningsgeschiedenis direct in te zien. Mocht u
een fout vinden of een aanvulling hebben, mail deze dan vòòr 1 maart naar
hhellema@xs4all.nl. Na die datum wordt de bewoningsgeschiedenis – met
verbeteringen en aanvullingen – nog éénmaal op de website ‘ververst’.

Henk Hellema
Coördinator bewoningsgeschiedenis Gasteren

Een verhuiswens

https://ingasteren.nl/
https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2021/01/BEWONINGSGESCHIEDENIS-GASTEREN-2020.pdf
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Het zijn bijzondere tijden. Zo ook op de huizenmarkt. Daarom wil de familie
Meerman via deze weg hun verhuiswens kenbaar maken aan u. Wellicht heeft
u ook wel een verhuiswens en kunnen jullie iets voor elkaar betekenen. 

De familie woont nu met hun drie jongens (6, 9 en 10 jaar) aan de Zandkampen
26 in Gasteren. Graag zouden zij in de toekomst willen verhuizen naar een
ruimer en vrijstaand huis, met een grote tuin. Omdat zij met veel plezier in
Gasteren wonen, waar zij volop genieten van de natuur, hopen zij hun
toekomstige huis hier ook te vinden.

Mocht dit bericht u aanspreken en wilt u met hen in contact komen, dan horen
zij dit graag: erikmeerman@gmail.com of 0614255141 (Tanja).

Gasteren in het journaal

Op dinsdag 27 januari heeft Gasteren het NOS-journaal gehaald. Klinkt mooi,
maar het bericht was minder leuk.
De schaapherders van de Stroomdal-kudde deden vanaf de Gasterense
Duinen hun beklag over hoe zij, hun schapen en de honden soms
aangesproken en behandeld worden door wandelaars in het gebied.

Normaal gesproken zoekt Reinier, schaapsherder van de kudde juist contact
met het publiek. Maar door corona is het drukker, en hebben bezoekers een
korter lontje. “Mijn collega dreigden ze zelfs de bek dicht te timmeren.”
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Zeker de moeite waard om via ‘Uitzending gemist’ even terug te kijken in het
NOS journaal van 27 januari, NPO1, 20 uur. Een iets minder uitgebreide
reportage is te zien in deze video van de NOS.

Jong, zwart poesje aangetroffen en Dwalend rood poesje gespot.

WiFi-bellen … wat is dat?

De dekking van het mobiele (G3- en G4-)netwerk in Gasteren is slecht.
Binnenshuis ontvangen veel smartphones geen of slechts een zwak signaal
van het mobiele netwerk. Dit artikel beschrijft op welke wijze een smartphone
een meer betrouwbare mobiele gesprekspartner wordt.

KPN, Tele2, T-Mobile, Vodafone, Hollands Nieuwe, Youfone en Simyo bieden
WiFi-bellen als oplossing. Andere namen voor WiFi-bellen zijn: VOWiFi en
WLAN-Call. Bij WiFi-bellen maakt de smartphone via het WiFi-thuisnetwerk
contact met het mobiele netwerk; dit leidt echter niet tot “gratis kunnen bellen”!
Maar wel tot een stabielere verbinding en tot een betere geluidskwaliteit. Alle
iPhones 6 en nieuwer en de meeste Android-toestellen zijn geschikt voor WiFi-
bellen. Welke Android-toestellen geschikt zijn voor WiFi-bellen, staat in de
specificaties van de smartphone.

Lees het hele artikel op ingasteren.nl...

Dorpsagenda februari
ma 8 feb Grijze container
vr 12 feb Oranje container
ma 15 feb Groene container
vr 26 feb Oranje container
ma 1 mrt Groene container

Neis oet ’t Loeg wordt uitgegeven door de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren.

Printversie dorpsagenda
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https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2021/02/Dorpsagenda-februari-2021.pdf


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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