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In deze zomereditie van Neis oet 't Loeg eindelijk weer meer nieuws! Gasteren
is nog volop actief: lees het nieuws uit de Gasterije en de Huiskamer, de
aankondiging van de sport- en spelweek, en verslagen van de TT en de
wandelpuzzeltocht...

Weer volop actie in de Gasterije!

Verruiming Corona-maatregelen
Vanaf 26 juni zijn de meeste maatregelen niet meer nodig. Er is geen
mondkapjesplicht. Alle activiteiten op 1,5 meter zijn toegestaan. Een vaste
zitplek blijft verplicht. De basismaatregelen blijven gelden:

Houd 1,5 meter afstand.
Was vaak je handen.
Hoest en nies in je ellenboog.
Klachten? Blijf thuis. Neem hierin je eigen verantwoordelijkheid!



FietseValderAa in de Gasterije

Dit jaar deed FietseValderAa ons mooie dorpshuis aan: op 3 dagen een
dansvoorstelling. Met groepjes van ongeveer 30 personen op de fiets
bezochten ze de voorstelling van DE DANSERS uit Utrecht. Vrijdagmiddag en -
avond was de voorstelling in de sportzaal; zaterdagmiddag en -avond buiten op
het sportveld.

Bij de eerste van de drie voorstellingen op de zondagmiddag fietste de
Commissaris van de Koning, mevrouw Klijnsma, mee met de FietseVal-
bezoekers. Ze had veel lovende woorden over de dansvoorstelling en over de
uitstraling van het dorpshuis. En ze heeft kennis genomen van het nieuwe
podium.

Al met al een zeer geslaagd cultureel weekend!
Marchinus en Miranda.



Dorpshuis De Gasterije beschikt over een
gloednieuwe podiumfaciliteit

Door Arno Klee, voorzitter Stichting Dorpshuis Gasteren.

De podiumfaciliteiten zijn klaar. Zie de foto’s

Met dank aan:

Berry Tiems: concept en uitvoering; zonder zijn bijdrage was dit niet
mogelijk geweest
Ronald Reinders: lichttechniek
Erik de Weme
Gert Weggemans
Roelof Bonder
Jan Roelof Speelman
Marchinus Giezen
Hein Bokern

Het project is financieel ondersteund door:

Amicitia
Het Oranjefonds
Het VSBfonds
Het Rabofonds
De gemeente Aa en Hunze in het kader van de provinciale subsidie
regeling “Vitaal Platteland”



ALV Vereniging Dorpsbelangen

Op dinsdag 28 sept is de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelangen om
20 uur in de Gasterije. Meer informatie volgt.

Sport- en spelweek 2021

Voor dit jaar willen we de Sport – en spelweek organiseren in de week van
maandag 30 augustus tot zondag 5 september. En dan weer het vaste
programma, tenzij corona roet in het eten gooit. Maar voor nu schrijf het op in je
agenda!

Bestuur Af en toe wat.

De Huiskamer is weer van start

Eindelijk! De Huiskamer in dorpshuis De Gasterije is weer open. Op woensdag
23 juni hielden we de eerste post-corona bijeenkomst, en woensdag 7 juli
alweer de tweede.



Serenity vierluik - IJsbaan Gasteren (c) Iris Koffijberg

Kunstfotograaf Iris Koffijberg in de Huiskamer

In de goedbezochte Huiskamer kwam dorpsgenoot Iris Koffijberg op woensdag
7 juli vertellen over haar werk als kunstfotograaf. Zij noemt zichzelf
‘waterfotograaf’. Ze heeft een fascinatie voor water, voor de weerspiegeling van
beelden op het wateroppervlak. Bij een juiste lichtval en rimpeling van het water
levert dat vaak abstract aandoende voorstellingen op.

Jaren geleden begon ze in Haarlem, waar ze toen woonde, foto’s te maken in
waterbakjes. Allengs trok ze erop uit om buiten opnames te maken in grachten,
sloten en plassen. Foto’s uit die periode noemt ze haar ‘stadsreflecties’. Sinds
ze in Gasteren woont, nu al weer zo’n vier jaar, fotografeert ze in de natuur,
veelal in de stroompjes als het Gasterense diep en het Oudemolense diep.
Vooral op plekken waar zich op het water een filmpje heeft gevormd van
ijzeroer levert dat prachtige effecten op. In de presentatie van haar werk op het
projectiescherm liet ze daarvan schitterende voorbeelden zien.

Alle foto’s zijn onbewerkt, dus puur zoals ze het gezien heeft, maar soms
spiegelt ze zulke foto’s waardoor een caleidoscopisch effect optreedt. Dan
ontstaan heel nieuwe kunstwerken en soms patronen die zich goed lenen voor
afdrukken op stoffen voor bijvoorbeeld kussenovertrekken of zelfs vloerkleden.



Dit is een richting die ze op dit moment verder aan het onderzoeken is.

Inmiddels heeft ze een uitgebreide collectie foto’s. Die zijn te koop, maar via
haar uitleenservice kun je die ook lenen. Zie https://koffijberg.com/iris-koffijberg/

De huiskamerbezoekers waren zeer onder de indruk van haar presentatie, en
als dank voor haar optreden bood Els van der Linden van Gasteren Goed voor
Elkaar haar een presentje aan.

De eerste bijeenkomst in lange tijd

Met twintig bezoekers was het druk in de Huiskamer op woensdag 23 juni.
Geen wonder natuurlijk, want dit was de eerste bijeenkomst die na de
coronatijd weer gehouden kon worden. Iedereen was blij elkaar weer te zien.
Onder het genot van heerlijke appelkruimelvlaai, die Impuls had meegenomen
om deze heugelijke gebeurtenis te vieren, werd er weer heel wat bijgebabbeld.

Naast alle terugblikken op die rare coronatijd achter ons werd er ook vooruit
geblikt. Els en Elly vertelden wat de Huiskamerbezoekers de komende
maanden aan bijzondere activiteiten kunnen verwachten.
Buiten de programmaonderdelen die al op de huis-aan-huis verspreide flyer
stonden, wordt aan nog meer komende activiteiten gewerkt: een presentatie
van IVN over de natuur rondom Gasteren, een boekbespreking met
medewerking van een boekhandelaar, een bezoek aan museum Goedewagen
in Nieuw Buinen, een minimarkt om inspiratie op te doen voor de feestdagen en
een Muziek Bingo Quiz.  En tegen de kerst zullen de bezoekers van de



Huiskamer onder de noemer KerstAmuse samen met Els van der Linde lekkere
kersthapjes voorbereiden.
Men werd uitgenodigd ook met eigen ideeën te komen voor nieuwe activiteiten.

Deze uitnodiging doen we ook graag aan u, lezer van dit bericht. Als u ideeën
heeft voor een Huiskameractiviteit dan horen wij dat heel graag. U kunt
daarvoor het strookje op de flyer invullen en afgeven bij Els van der Linde
(Westeinde 10), bellen naar 06-20122349, of een mailtje sturen naar
gasterengoedvoorelkaar@ingasteren.nl .

Agenda Huiskamer komende maanden

De komende maanden staan weer veel interessante en leuke activiteiten op het
programma.

21 juli: Kennismaking met het muziekinstrument ‘de fluit’ door Maaike
van der Linde
4 augustus: ‘Smoothie festival’. Neem je eigen recept en materiaal mee.
Blenders zijn aanwezig.
18 augustus: Een webinar over Frida Kahlo die in het Drents museum te
zien zal zijn van 8 oktober 2021 t/m 27 maart 2022.
1 september: Koersbal, rummicub, scrabble, etc.

Andere activiteiten Gasteren Goed voor Elkaar

Hoewel de Huiskamer tijdens de coronaperiode gesloten moest blijven zijn de
andere activiteiten van Gasteren Goed voor Elkaar gewoon doorgegaan. Ook
toen zijn er door onze vrijwilligers mensen vervoerd naar artsen of andere
zorgverleners en geholpen met klusjes in huis of tuin.



Maar misschien kunnen we wel meer voor u doen, zoals:

(regelmatig) een bezoekje door een van onze vrijwilligers
met een vrijwilliger een wandeling maken, individueel of met een groepje
met een vrijwilliger een bezoek brengen aan een museum, bibliotheek,
o.i.d.
boodschappen en/of medicijnen halen
de hond uitlaten als u dat zelf eens niet kunt
hulp bij het gebruik van de computer of mobiele telefoon
hulp bij de administratie

Als u denkt “Dat is nou precies iets voor mij”, belt u dan gerust naar 06-
20122349 of stuur een mailtje naar gasterengoedvoorelkaar@ingasteren.nl.
Dan kijken wij of we een vrijwilliger kunnen vinden die u daarbij kan helpen. En
als er nu iets anders is dat niet in dit lijstje staat maar waar u wel erg mee
geholpen zou zijn, laat het ons dan weten. Wij denken graag met u mee om
daar een oplossing voor te vinden.

Bé Hegen in De Speulkoel Anloo

Eindelijk, we mogen weer!  Door Corona start het speelseizoen wat laat, maar
we hebben een mooi en veelzijdig programma. Op zaterdagmiddag 17 juli,
van 14.30 tot 17.00 uur, komt niemand minder dan Bé Hegen. Hij mag zeker
in het Noorden een evenknie genoemd worden van bluescoryfeeën als Harry
Muskee en Fred Reining. Met zijn band heeft hij met grote muzikanten op het

mailto:gasterengoedvoorelkaar@ingasteren.nl


podium gestaan. De B.J. Hegen Blues Band speelt met hoorbaar plezier
authentieke Chicago blues.

Vanwege Corona is het aantal bezoekers nog beperkt (anderhalve meter),
reserveer daarom vooraf: mail aantal plaatsen, telefoonnummer en adres naar
speulkoel@rondommagnus.nl. De entree in de voorverkoop bedraagt € 10,-.

Het openluchttheater in Anloo is er klaar voor. Loop er vast eens langs tijdens
een wandeling in het Kniphorstbos en neem dan ook een programmafoldertje
mee. En kijk eens op rondommagnus.nl/speulkoel.

Dit jaar weer TT, dus ook opruimen!

Afgelopen maandagavond 28 juni en woensdagochtend 30 juni was het weer
zover: de schoonmaak van enkele tribunes en de binnenring van het TT-circuit.

Op maandagavond vertrokken 19 vrijwilligers gewapend met bladblazers en
bladharken richting TT-Baan. Omdat er dit jaar maar weinig toeschouwers
waren was er ook maar weinig rommel. Dat werd vanaf de tribunes vakkundig
naar beneden geblazen. Dit keer niet opgezogen met de gigastofzuiger maar
door onszelf in plastic zakken gedaan. We waren snel klaar.

Woensdagochtend vertrokken 9 vrijwilligers vanaf de pannenkoekenboerderij
om de binnenring van het TT-Circuit schoon te maken. Ook hier weer minder
rommel dan we gewend waren maar het hele circuit (4,5 km) moest wel
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afgewerkt worden: Plastic zakken, flesjes, papier en bindbandjes werden met
een ‘prikstok’ of met de hand opgeraapt. Gelukkig geen regen! Een team
rechtsom, het andere team linksom. Als je elkaar tegenkomt ben je klaar.
Daarna even uitblazen in de personeelskantine van het TT-Circuit.

Jan Tingen verzorgde de catering, op beide dagen.

De opgehaalde som komt ten goede van het dorpshuis die deze extra
inkomsten goed kan gebruiken.

Hartelijk dank voor de hulp! Fijn dat jullie erbij waren!

Tot volgend jaar? Tot volgend jaar!

Wandelpuzzeltocht was groot succes!

Op zondag 20 juni liepen 43 dorpsgenoten de wandelpuzzeltocht die was
uitgezet door de Vereniging Dorpsbelangen. Nadat er in de vroege ochtend nog
een flinke bui was gepasseerd, bleef het daarna gelukkig droog en kon
iedereen vol goede moed van start.

Door subsidie van de Gemeente Aa en Hunze en de Provincie Drenthe konden
we de deelnemers een kopje koffie met wat lekkers aanbieden, een snoepje
voor onderweg en een broodje kroket na afloop. Het lekkere appeltje onderweg
werd aangeboden door Martens Groenten en Fruit uit Annen! Bedankt Jan en
Christa!

Marchinus en Miranda waren dolblij dat ze weer iets konden doen en waren blij
iedereen weer te zien.

Omdat de activiteit natuurlijk wel corona-proof moest zijn, had een ieder de
afgelopen week zijn/haar vertrektijd al doorgekregen en konden de groepjes
achter elkaar op pad. We zagen wat moeilijke, nadenkende maar gelukkig ook
lachende gezichten onderweg en iedereen kwam uiteindelijk weer terug bij het
dorpshuis.

Weten hoe het afliep? Lees het volledige verslag op ingasteren.nl!

https://ingasteren.nl/wandelpuzzeltocht-was-groot-succes/


Cultuurmenu Project Land Art in volle gang

Persbericht 

Het project ‘Land Art’ -onderdeel van het Cultuurmenu in Aa & Hunze- is in
volle gang. Beeldend kunstenaar Gejan Stol daagt leerlingen uit groep 7 en 8
uit om hun eigen omgeving met andere ogen te bekijken. Vervolgens trekken
ze er samen op uit om materialen te verzamelen, waarmee ze hun eigen Land
Art ontwerp maken.

Kunst in de natuur
‘Hoe kijk je naar je omgeving?’ is de vraag die bij het project Land Art centraal
staat. Respect voor de natuur, oneindigheid, verzamelen én patronen zijn hierin
belangrijk. Na een digitale les van beeldend kunstenaar Gejan Stol sprokkelen
ze -in de omgeving van de school- allerlei natuurlijke materialen. Denk aan
stenen, rivierklei, takjes, zand en blaadjes in verschillende kleuren. Door de
materialen op een bepaalde manier neer te leggen ontstaan er prachtige
patronen; ware kunstwerken in de natuur!

Kniphorstbos
‘We hebben een rivier gemaakt van dennenappels, mos, paardenbloemen en
schors. Hij begint bij de boom en aan het eind gaat hij op in de natuur.’ Een
leerling van OBS Anloo laat trots zien wat ze gemaakt hebben. De kinderen zijn
de hele ochtend al druk bezig in het Kniphorstbos. Leerkracht Annemarie
Kriegsman is blij met het project: ‘We genieten er zo van dat het weer kan. En
het is heel inspirerend!’



Organisaties
Het ICO werkt binnen dit cultuurmenu project samen met natuurbeheerders
zoals de gemeente, Staatsbosbeheer, Drents Landschap, Landgoed Heidehof,
Boermarke Rolde, maar ook camping de Berenkuil.

Dorpsagenda juli en augustus
 

za 10 jul Oud papier
vr 16 jul Oranje container
ma 19 jul Groene container
wo 21 jul De Huiskamer
ma 26 juli Grijze container
vr 30 jul Oranje container
ma 2 aug Groene container
wo 4 aug De Huiskamer
vr 13 aug Oranje container
ma 16 aug Groene container
wo 18 aug De Huiskamer
ma 23 aug Grijze container
vr 27 aug Oranje container
ma 30 aug Groene container
 Start Sport- en spelweek

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

Vanwege de zomervakantie is er in augustus geen Neis.
Kopij inleveren via email naar deredactie@ingasteren.nl

Lees deze nieuwsbrief in de browser
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U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of u afmelden voor deze nieuwsbrief.
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