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In deze editie van Neis oet 't Loeg onder andere crowdfunding actie, oud
papier, glasvezel, Wintervreugd, en nog een beetje meer...



2020 was een bijzonder jaar, welke we ons altijd zullen blijven herinneren. Als
redactie van de dorpswebsite (én van de Neis) hebben we ondanks de vele
beperkingen voldoende nieuws ontvangen om de pagina’s te vullen. Graag

willen wij als redactie van uw dorpswebstek, de Gasterse verenigingen,
inwoners en ondernemers bedanken voor hun inbreng.



Crowdfunding voor de familie Metz gestart

De familie Metz van Oosteinde 19 is geconfronteerd met een verwoestende
brand. Hun hele huis en inboedel is in de brand verloren gegaan. Gelukkig
heeft de familie lichamelijk ongedeerd het brandende huis kunnen verlaten en
zijn in eerste instantie goed opgevangen bij de buren. Vanuit de bewoners en
verschillende organisaties in het dorp gingen al snel stemmen op om iets te
organiseren voor de familie Metz.

Uit nader contact is gebleken dat alle goede bedoelingen heel erg worden
gewaardeerd, maar dat men eerst wil bijkomen van de gebeurtenis en overzicht
wil krijgen.

Wanneer de familie Metz aangeeft hulp te kunnen gebruiken, zullen de
Vereniging Dorpsbelangen en Gasteren Goed Voor Elkaar dit gezamenlijk
organiseren en een mogelijk beroep doen op onze dorpsgenoten.

Naar aanleiding van de verwoestende brand in de voormalige boerderij De
Koningskuil aan het Oosteinde 19 is de familie van de Familie Metz een
crowd-funding gestart om het gezin financieel een steuntje in de rug te
geven. Voor meer informatie klik op crowdfundingprojecten/na-twee-jaar-
zwoegen-van-droom-naar-nachtmerrie

https://www.one2give.nl/crowdfundingprojecten/wens/388/na-twee-jaar-zwoegen-van-droom-naar-nachtmerrie/


Sportvereniging de Rietvogels

Graag wensen wij al onze dorpsgenoten een gezond en sportief 2021!

Dit jaar helaas geen winterwandeling en buffet, zoals we dat in andere jaren
gewend waren en voorlopig ook geen andere sportieve activiteiten die we als
sportvereniging kunnen organiseren. We zullen met zijn allen eerst Corona de
baas moeten worden.

Gelukkig kan het ophalen van oud papier wel gewoon doorgaan en dat blijkt
nog steeds zeer de moeite waard.
Wist u dat er op het platteland in Nederland meer dan 2 keer zo veel oud papier
wordt ingezameld dan in de stad, terwijl het toch onwaarschijnlijk is dat er in de
stad minder reclamefolders worden bezorgd dan in de stad (volgens cijfers van
het CBS: 64 kg per huishouden vs 29 kg). We doen het dus niet voor niets;
daarom: alle helpers bedankt voor jullie hulp in het afgelopen jaar!

Ook dit jaar komen we het oud-papier weer ophalen op de 2e zaterdag van de
oneven maanden, vanaf 9.00 uur.

Klik hier om het rooster voor 2021 te bekijken...

https://ingasteren.nl/sportvereniging-de-rietvogels/


Bestuur De Rietvogels: Klaasje, Isabel en Ben.

Inzameling voor de Voedselbank een succes

De inzameling van levensmiddelen voor de Voedselbank, die op vrijdag 12 en
maandag 14 december vorig jaar bij het Dorpshuis plaatsvond, heeft heel wat
opgeleverd. Samen met de acties bij de winkels op veel andere plaatsen in
Drenthe. Op de maandag zijn op de valreep voor de lockdown de laatste
doosjes en tassen in ontvangst genomen. De hele opbrengst paste maar net op
de aanhanger.

Op 15 december is de bijdrage van Gasteren afgeleverd bij de voedselbank in
Gieten.

Gasteren bedankt!



Gasteren aangesloten op glasvezel

Meer dan 6 jaar geleden hebben enkele initiatiefnemers de eerste stappen
gezet om ook Gasteren aangesloten te krijgen op glasvezel. Hulde voor hun
geduld en vasthoudendheid. Het is gelukt, en hoe! Meer dan 75% van de
adressen doet mee. Een onwaarschijnlijk hoog percentage in een dorp waar
binnen de bebouwde kom zowel Ziggo als KPN al beschikbaar zijn met redelijk
snelle verbindingen.

Er waren 2 belangrijke drijfveren voor de mensen van het eerste uur: zorgen
dat ook ons dorp voorbereid is op de digitale toekomst, maar vooral ervoor
zorgen dat de adressen buiten de dorpskern ook kunnen beschikken over een
goede digitale verbinding met de buitenwereld. De initiatiefnemers hadden
nooit kunnen vermoeden dat we supersnel internet zo hard nodig zouden
hebben in deze Corona-tijd.

Lees verder op ingasteren.nl voor de eerste ervaringen en tips...

Werkgroep glasvezel Gasteren

Homerr service uitgebreid

De redactie ontving het volgende bericht van de Pannenkoekenboerderij:

https://ingasteren.nl/gasteren-aangesloten-op-glasvezel/


Beste dorpsgenoten,

Homerr, en daarmee ook pannenkoekenboerderij Brinkzicht, heeft een nieuwe
aanvullende functie!! Naast het verzenden van pakketten voor een webshop
kunt u vanaf 20 januari ook uw eigen pakketten verzenden en ophalen bij
Pannenkoekenboerderij Brinkzicht.

Hoe werkt het? Ga naar www.homerr.com en volg de aanwijzingen op het
scherm.

Dorpshuis de Gasterije gesloten

In verband met de laatste afkondiging van de coronamaatregelen is het
Dorpshuis vanaf 15 december voor alle activiteiten gesloten. Vooralsnog blijft
het Dorpshuis gesloten tot 19 januari.

Wintervreugd is trotse grondeigenaar
geworden

IJsvereniging Wintervreugd is eigenaar geworden van een stuk grond waarop
de kantine staat.

Al jarenlang huurde Wintervreugd een perceel grond van de fam. Reinders uit
Anderen. Voor de huur werd traditiegetrouw door het bestuur op 31 december
een euro en een fles berenburg bij de fam. Reinders bezorgd. Na het overlijden
van de dhr. Reinders werd Wintervreugd door de familie Reinders benaderd
voor een eventuele aankoop van het betreffende perceel. Een unieke kans voor

http://www.homerr.com/


de vereniging. Tijdens een ingelaste ledenvergadering werd besloten om het
perceel ter grootte van 42 are aan te kopen.

Vervolgens heeft Wintervreugd de eigenaar van het perceel waarop de kantine
staat benaderd voor een eventuele ruiling. Overeengekomen is dat
Wintervreugd het aangekochte perceel van 42 are aan hem verkoopt om
vervolgens 21 are terug te kopen. Wintervreugd is hiermee mede-eigenaar
geworden van een klein stukje uniek natuurgebied met misschien wel een van
de mooiste ijsbanen van Drenthe.

Door de coronamaatregelen gaat Wintervreugd dit jaar geen contributie
ophalen.

Wintervreugd wenst iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig 2021
toe.

Dorpsagenda januari
ma 11 jan Grijze container
 Inzameling kerstbomen
vr 15 jan Oranje container
ma 18 jan Groene container
vr 29 jan Oranje container
ma 1 feb Groene container

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

Neis oet 't Loef archief (vanaf 2015)

Copyright © 2021 Gasteren, Alle rechten voorbehouden.

U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of u afmelden voor deze nieuwsbrief.

Printversie dorpsagenda

mailto:deredactie@ingasteren.nl
https://mailchi.mp/20b99dbaa446/xktqet9dx6?e=63ea33e1ed
https://ingasteren.nl/neis-oet-t-loeg/
http://www.twitter.com/ingasteren
http://ingasteren.nl/
https://ingasteren.us19.list-manage.com/profile?u=2d1e3284424d2a1ee7a8054f0&id=780cf9d901&e=63ea33e1ed
https://ingasteren.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=2d1e3284424d2a1ee7a8054f0&id=780cf9d901&e=63ea33e1ed&c=7148d5f740
https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2021/01/Dorpsagenda-januari-2021.pdf


http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=2d1e3284424d2a1ee7a8054f0&afl=1

