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Neis oet 't Loeg - Juni 2021
Dorpsneis oet Gaastern

In deze editie van Neis oet 't Loeg onder andere de wandelpuzzeltocht op 20
juni, de Gasterije weer open, en berichten uit het dorp.

Wandelpuzzeltocht

Op zondag 20 juni organiseert Vereniging Dorpsbelangen een
wandelpuzzeltocht. De wandeling gaat over ongeveer 4,5 km en is geschikt
voor jong en oud. 

Om deze activiteit coronaproof te kunnen houden, is het belangrijk dat een
ieder zich aanmeldt zodat we de vertrektijden goed kunnen verdelen. De
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prijsuitreiking kunnen we natuurlijk niet gezamenlijk doen na afloop. We zullen
de prijswinnaars dezelfde dag nog verrassen en de uitslag op de website
bekend maken. 

We zouden het leuk vinden om zoveel mogelijk inwoners te kunnen begroeten.
Hebt u zich nog niet opgegeven? Doe dit dan per mail naar
jeannetreinders@gmail.com of door middel van een telefoontje (na 17 uur) bij
Jeannet Reinders, 06-13803517. 
Het strookje inleveren op het formulier dat huis-aan-huis is verspreid kan ook
bij Jeannet op Brink 7. 

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Graag aanmelden voor 10 juni in
verband met de voorbereidingen!

Opening Dorpshuis de Gasterije op 7 juni
2021

Per maandag 7 juni is dorpshuis de Gasterije weer open onder de volgende
voorwaarden:

Handen ontsmetten bij binnenkomst
Registreren op de lijst in de hal
Gezondheidscheck door de organisator
Als je klachten hebt: blijf thuis
Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen
sporten. Dit is exclusief personeel.

mailto:jeannetreinders@gmail.com
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Per ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn
Voor kinderen tot en met 17 jaar is geen maximaal aantal personen van
toepassing
Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan
Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te
houden als dit nodig is voor de sportbeoefening
Binnen moet men een mondkapje dragen. Maar deze mag af tijdens het
sporten
Kleedkamers en douches zijn geopend
Personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden spelen
Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen
tussen sporters van dezelfde club
Vergaderen mag
Repeteren van Amicitia mag

Verder gelden voor de horeca de volgende regels:

Een vaste zitplek aan een tafel is verplicht, niet rondlopen
Er mag voor maximaal 4 personen gereserveerd worden
De horeca is open tot uiterlijk 22:00 uur
Zelfbediening is niet toegestaan

Welke sporten mogen we weer?

Aerobics: binnen of buiten
Yoga
Jeu de boules (mag vanaf zondag 6 juni omdat het buiten is)
Biljarten
Boogschieten

Volleybal mag wel van de overheid maar de installatie van de podium
faciliteiten neemt nog veel ruimte in beslag. Dit moet afgerond zijn eind juni
anders komt de financiering in de problemen. Volleybal buiten kan natuurlijk
wel.
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De withalsvliegenvanger

Het is 30 mei. Het is een prachtige avond. Praktisch windstil en een
kraakheldere lucht. Met een zon die van plan is in het komend uur onder te
gaan. Uw redacteur en zijn vrouw fietsen ontspannen op het fietspad Schipborg
– Gasteren. We hebben de Burgvallen bezocht. Het miechelt er van de
orchideeën. Onderweg zijn we er nog getuige van hoe een eekhoorn een
vogelnestje in een holle boom probeert te plunderen. Daar word je niet vrolijk
van. En hoe een sprong reeën rustig loopt te grazen in de Heest. Dat is dan
weer wel een mooi gezicht. 
Dan, tussen het oude huis van Tikkel en Fietje en het hunebed zien we een
groep mensen staan met kijkers en camera’s. Ze kijken allemaal dezelfde kant
op. En ze zwijgen. Wat is er aan de hand? Voorzichtig zetten we onze fietsen
op de standaard en lopen zachtjes naar de groep. Na een tijdje durf ik een man
in camouflagekleren te vragen waar de groep naar kijkt. Hij fluistert: “Een
withalsvliegenvanger”. Ik voelde dat ik niet veel meer moest zeggen dan: “O,
een withalsvliegenvanger!” 

Nieuwsgierig geworden hebben we een paar minuten meegekeken naar de
plek waar de groep de camera’s en telescopen op had gericht. Op een
bomengroep. Maar de withalsvliegenvanger liet zich niet (meer) zien. Toen zijn
we toch maar naar huis gegaan. Een withalsvliegenvanger is volgens de
literatuur een zeldzame dwaalgast uit Afrika. En die was zomaar op 30 mei in
Gasteren!
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Spontane inzamelingsactie speeltoestel OBS
Anloo

Ingezonden bericht van Mathieu Geerts, leerkracht OBS Anloo. 

(*** update: de actie van Joop gaat nog door: grote kans dat hij nog bij u langs
komt op zijn snelle fiets met ingebouwde collectebus ***) 

Op het schoolplein van obs Anloo ontbreekt sinds een aantal maanden het
grote speeltoestel. Na jaren van trouwe dienst werd het speeltoestel afgekeurd
en is door de gemeente verwijderd. Vorige week heeft de school een oproep
gedaan in het “ouderportaal” met daarin de vraag of er ouders zijn die willen
helpen met het organiseren en realiseren van een nieuw speeltoestel voor op
het schoolplein. 

Ook Joop Niedlich, leerling van OBS Anloo, was dit ter ore gekomen. Joop
werd door dit bericht zo enthousiast dat hij besloot om geheel zelfstandig geld
in te gaan zamelen in zijn woonplaats Gasteren. Samen met een paar vrienden
en ook voornamelijk alleen is hij de hele middag op pad geweest met een zelf
gemaakte collectebus. Hij heeft zo een bedrag opgehaald van maar liefst €
65,29. 

Klasse Joop! Misschien dat ook anderen jouw voorbeeld gaan volgen.

Gasteren heeft weer een schoolklok

De gevel van de voormalige, Gasterse
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dorpsschool is met ingang van vrijdag 21 mei
2021 van een heuse schoolklok
voorzien. Ondanks zijn intensieve pogingen,
slaagde Arno Klee er niet in de historische klok
weer leven in te blazen. Helaas … de klok was
niet te repareren. 

De nieuwe schoolklok is een “radio-controlled”
quartzklok. Gevoed door een batterij, nauwkeurig
tot op de seconde en zichzelf automatisch
instellend op de zomer- en wintertijd. De nieuwe
klok is gesponsord door de huidige bewoner van
de school. 

Dorpsagenda juni
ma 7 jun Groene container
vr 18 jun Oranje container
zo 20 jun Puzzelwandeltocht
ma 21 jun Groene container
ma 28 jun Grijze container
   

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

Neis oet 't Loeg archief (vanaf 2015)
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U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of u afmelden voor deze nieuwsbrief. 
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