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In deze editie van Neis oet 't Loeg onder andere de Loterij dorpshuis de
Gasterije, oprichting vereniging GGvE, Kleurrijk Gasteren, het Biljarttoernooi
2021, activiteiten De Huiskamer, en meer...

Loterij dorpshuis de Gasterije
 

Trekking op zaterdag 20 november, 16.00uur.
Wees erbij!

De afgelopen weken hebben bestuursleden van het dorpshuis de loten deur
aan deur verkocht. Er is enthousiast gereageerd op de mooie prijzen die gratis
beschikbaar zijn gesteld door particulieren en bedrijven uit Gasteren en wijde
omgeving. Ook dorpshuisgebruikers uit omliggende dorpen en collega’s,
vrienden & familieleden van de verkopers hebben spontaan vele loten gekocht.



Er is een fantastisch resultaat op komst als we al onze loten weten te verkopen
en we zijn heel dichtbij: van de 2500 loten zijn er al bijna 2300 verkocht!

Heb je de verkopers gemist of wil je nog een setje loten voor vrienden of
familie? 
Wees er dan snel bij en stuur een mail naar Loterij@ingasteren.nl met je naam,
telefoonnummer en adres en de loten worden bij je thuisbezorgd.

Een setje van 5 loten kost €10 (per stuk: €2,50). 

En nog een aardigheidje: als je bij de trekking aanwezig bent krijg je de
kans om je eigen prijs te kiezen. De trekking is op zaterdagmiddag 20
november, vanaf 16.00 uur in ons dorpshuis; iedereen is van harte welkom.

Hou onze dorpswebsite in de gaten voor het laatste nieuws en zie:

de pagina met informatie over de loterij
een overzicht van de te winnen prijzen

Met vriendelijke groet,
Arno, Ben, Betty en Harald

Kleurrijk Gasteren!

Misschien heeft u het wel opgemerkt: een
groepje dorpsbewoners dat stilstond bij een grijs
elektriciteitskastje in Gasteren. Ze maakten foto’s
en overlegden met elkaar. Dit is ‘Kleurrijk
Gasteren’, een groep van inwoners van
Gasteren die van plan is om de kastjes van
Enexis die in Gasteren staan mooier te maken.

Deze enthousiaste groep van negen kunstenaars zal aan de gang gaan met
het ontwerpen en het maken van een schildering op de veertien kastjes van
Enexis in het dorp. Uitgangspunt is dat de schilderingen moeten aansluiten bij
het dorp en dat het kleurgebruik moet passen bij de locatie.

In de Zandkampen staat een elektriciteitskastje in de speeltuin. We willen
kinderen uit Gasteren vragen om samen in een workshop een voorstelling te
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bedenken. De workshop vindt plaats in de Kerstvakantie op dinsdag 4 januari in
het Dorpshuis. Kinderen die hieraan willen deelnemen kunnen zich nu al
opgeven bij Iris Koffijberg, iris.koffijberg@gmail.com.

Namens ‘Kleurrijk Gasteren’,

Jaap Ringrose en Iris Koffijberg

Biljarttoernooi Gasteren 2021

Open kampioenschap van Gasteren, voor dames en heren

Organisatie: sportvereniging de Rietvogels

Programma:

Loting:

Vrijdagavond 26 november,18.30 uur in de Gasterije

Wedstrijden:

Vrijdagavond 26 november:        aanvang 19.00 uur: op alle 4 biljarts
Zaterdag 27 november:               aanvang 9:00 uur: op alle 4 biljarts
Finalepartij na de lunch:             aanvang ca.13:30 uur in de Gasterije

Wie kan er meedoen:

mailto:iris.koffijberg@gmail.com


Iedereen die in Gasteren woont, dames en heren.
Ook leden van de verschillende Gasterense biljartclubs en leden van de
Rietvogels die buiten Gasteren wonen zijn van harte welkom.

De voorrondes worden gehouden op 4 biljarts: op 2 biljarts in de Gasterije, bij
fam. van der Molen en bij fam. Pieters. Iedereen speelt 4 partijen.

De inschrijfkosten bedragen €5.

Het bestuur van de Rietvogels wenst alle deelnemers gezellige dagen met veel
sportplezier. Iedereen heeft evenveel kans om te winnen, dus meld je aan!

Opgave tot uiterlijk maandag 22 november bij Marchinus en Miranda in de
Gasterije, of telefonisch bij Lute Pieters (06-22821747), met vermelding van je
naam, je moyenne en mobiele telefoonnummer.

Tenslotte: om te kunnen deelnemen is een Coronatoegangsbewijs (CTB)
vereist.

Vragen voor
Staatsbosbeheer

Heb jij een vraag voor Staatsbosbeheer? Laat
het ons weten!

Het bestuur van Dorpsbelangen gaat namelijk in
december 2021 in gesprek met Staatsbosbeheer over het Nationaal Park
Drentsche Aa rondom Gasteren.

Tijdens die bijeenkomst staan in elk geval de volgende punten op de agenda:

toekomstvisie van Staatsbosbeheer;
veld langs de Oudemolenseweg met begrazing door runderen. Het beleid
evalueren;
vernatting: beekbodemverhoging, wat betekent dat voor Gasteren en
omstreken;
stikstofproblematiek: vergrassing, begrazing en consequenties voor het
Beek- en Esdorpenlandschap;
onderhoud paden (schade door landbouw- en bosbouwvoertuigen na



werkzaamheden);

We willen graag de juiste onderwerpen ter tafel brengen. Dus ontbreekt er
volgens jou een onderwerp? Heb je een aanvullende vraag? Laat het ons
weten zodat wij ook jouw punten bij Staatsbosbeheer onder de aandacht
kunnen brengen.

Mail je vragen voor 20 november naar dorpsbelangengasteren@outlook.com

Alvast hartelijk  dank voor je bijdrage!

Waarom zou ik graag penningmeester van de
Stichting Dorpshuis Gasteren willen worden?

Dat is een vraag die menig dorpsgenoot zichzelf stelt. Sommige antwoorden op
die vraag zijn onder meer:

je levert een belangrijke bijdrage aan het wel en wee van de
dorpsgemeenschap Gasteren
je leert nauw samen te werken in een team van mede-bestuursleden
je bedenkt oplossingen voor soms complexe problemen … niet alleen op
financieel gebied
je leert veel nieuwe mensen kennen uit het dorp
je leert advies geven en krijgen over geldzaken binnen het bestuur
je beheert het kapitaal van het dorp: Dorpshuis De Gasterije
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je beheert het kapitaal van de Stichting Dorpshuis Gasteren
en als het allemaal lukt, geeft het penningmeesterschap een heel
tevreden gevoel.

Stichting Dorpshuis Gasteren heeft met ingang van 1 januari 2022 een
vacature voor de functie van penningmeester. Heb je belangstelling voor deze
sleutelfunctie? Klik dan HIER voor de functie-omschrijving. En bel met Arno
Klee (voorzitter van het bestuur van de stichting): hij kan je informatie
verstrekken over de niet op deze pagina beantwoorde vragen:

telefoon: 0592-238028
e-mail: kleea@icloud.com

Gasteren Goed voor Elkaar wordt vereniging

Gasteren Goed voor Elkaar (GGvE) bestaat inmiddels alweer drie jaar. En het
gaat best goed. De tweewekelijkse Huiskamerbijeenkomsten worden goed
bezocht en hoewel van de klussendienst en de vervoersservice niet heel veel
gebruik gemaakt wordt, voorzien die toch in reële behoeften. Dit is reden
geweest voor de GGvE-werkgroep om deze activiteiten voort te willen zetten,
maar dan als vereniging.

Daarvoor organiseerde de werkgroep een oprichtingsvergadering die maandag
25 oktober plaatsvond in dorpshuis De Gasterije.

https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2021/10/Functieeomschrijving-Penningmeester-SDG-V1P0.pdf
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Arno Klee, voorzitter van de GGvE-werkgroep, schetste kort de geschiedenis
van GGvE tot nu toe, en legde uit wat de voordelen zijn van het verder gaan als
vereniging. Het verschaft de organisatie een juridische status en de
mogelijkheid om eigen inkomen te verwerven, onder meer door het innen van
contributie. En zeker zo belangrijk is dat de leden invloed kunnen uitoefenen op
het beleid en de activiteiten van de organisatie. Zo blijft GGvE een
dorpsorganisatie vòòr en dòòr inwoners van Gasteren.

Wat een vereniging doet en hoe zij functioneert wordt vastgelegd in statuten.
Op verzoek van de werkgroep heeft een notaris daarvoor een concept
gemaakt. Herman Roepman lichtte de belangrijkste onderdelen daarvan toe.
Zo stond hij stil bij het doel van de vereniging, op welke manier de vereniging
die wil realiseren, en de rol van het bestuur en de algemene ledenvergadering.

Na deze uitleg, en de discussie daarover met de aanwezige dorpsgenoten,
stelde de werkgroep voor om in te stemmen met het voornemen om een
vereniging te worden, en met een aantal zaken die daarbij horen. Zoals de
gepresenteerde statuten, een contributie van € 10,00 per huishouden per jaar,
en de vorming van een bestuur bestaande uit de huidige werkgroepleden. Daar
konden de aanwezigen zich goed in vinden.

Tot slot legde Arno Klee uit dat na het passeren van de notariële
oprichtingsakte de bestuursleden alle huishoudens in Gasteren zullen
bezoeken met de vraag of zij lid van de nieuwe vereniging willen worden. Van
de aanwezigen hebben twaalf huishoudens zich direct al aangemeld.

De Huiskamer...
Op excursie naar Nieuw-Buinen

Op woensdag 27 oktober stond de Huiskamerbijeenkomst van Gasteren in het
teken van cultuur. We maakten een excursie naar het Keramisch Museum
Goedewaagen in Nieuw-Buinen.

Om 9.30 vertrokken we van het Dorpshuis de Gasterije met 17 personen
richting Nieuw-Buinen. Daar werden we ontvangen door de conservator van het
museum, de heer Friggo Visser, met koffie en koek. De heer Visser vertelde
ons uitgebreid over de geschiedenis van de keramiekfabriek in Nieuw-Buinen.
Oorspronkelijk was het bedrijf Goedewaagen in Gouda gevestigd, waar pijpen



en gebruiksvoorwerpen van aardewerk werden vervaardigd. In 1963 verhuisde
het bedrijf naar Drenthe.  In het voorportaal van de fabriek is het museum
gevestigd. Momenteel wordt er verbouwd en gewerkt aan een nieuwe entree,
museumwinkel en een nieuwe expositieruimte. Lees hier verder...

Zonder boeken toch gezellig

De aangekondigde boekbespreking op 15 oktober ging helaas niet door omdat
de medewerker van boekhandel van der Velde ziek was. Daar gaan we een
nieuwe afspraak voor maken. Wat in het vat zit ……

Afina Smits van het Dorpsloket van Attenta vertelde dat het loket sinds kort
weer open is voor mensen met hulpvragen voor de WMO. Arno Klee nodigde
de aanwezigen uit voor de oprichtingsvergadering van de Vereniging Gasteren
Goed voor Elkaar op maandag 25 oktober.

Toen werd het tijd voor wat luchtigers. We speelden het spel ‘30 Seconds’
waarbij iemand een begrip moet omschrijven waarvan de anderen moeten
raden wat het is. Dat ging de spelers goed af, er werd veel goed geraden. Van
een liedje van Frans Bauer, een Dafje, tot de Olympische vlam. Dat de
omschrijvingen regelmatig aanleiding gaven tot grote hilariteit vergrote het
enthousiasme. Daarna kregen we aan de hand van afbeeldingen heel wat
leuke verhalen te horen over het leven in Gasteren in vroeger tijden, soms in de
Drentse taal.

https://ingasteren.nl/de-huiskamer-op-excursie-naar-nieuw-buinen/


Samen Koken – Samen
Eten weer van start

De herfst dient zich aan en daarmee ook weer
een nieuw seizoen ‘Samen Koken – Samen
Eten’.

Vanaf november komt iedere derde donderdag
van de maand een groep dorpsgenoten vanaf 18.00 uur bij elkaar in dorpshuis
De Gasterije om te genieten van heerlijke – samen bereide – maaltijden.

Altijd bijzonder en vaak echt culinaire ‘hoogstandjes’.

Een geldig Corona Toegangsbewijs is verplicht.

De data zijn in 2021

18 november
16 december (Kerstdiner)

en in 2022

20 januari
17 februari
17 maart
14 april (Pasen)

Lijkt het u leuk om ook mee te doen of wilt u er misschien eerst wat meer over
weten? Neem dan contact op met Els van der Linden (0592-231421 of
elsjoiedevivre@icloud.com ) of Arno Klee (0592-238028 of
arnoklee@icloud.com).

Opbrengst collecte ‘Geef om dieren’

De opbrengst van de collecte ‘Geef om dieren’
voor de Dierenbescherming in Gasteren is
€75,97 aan contant geld plus een QR-opbrengst
(onbekend). Alle gulle gevers hartelijk bedankt.

Marjolein Buijtenhuijs
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Jeu de boules toernooi: klein maar fijn

Een klein groepje jeu-de-boulers speelde mee in het Rietvogels’ Jeu de Boules
toernooi op  3 zondagen in september en oktober. Vanwege Corona kon het
toernooi in het voorjaar 2x niet door gaan; gelukkig nu wel.
Heerlijk ontspannen een balletje gooien, een kopje koffie en een drankje.
Miranda trakteerde op een van de zondagen op heerlijke monchoutaart-in-een-
glas. En alle 3 morgens mooi droog weer, met een zonnetje. Wat wil je nog
meer!
Op zondag 10 oktober was er een mooie afsluiting van het toernooi met een
lekkere kop soep, een broodje gezond en een kroket. Dat was genieten.

En de winnaars:

Jantina Speelman
Henk Weggemans
Roelfie Bonder

En nog een paar foto’s...

Dorpsagenda november
vr 5 nov Oranje container
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zo 7 nov Natuurfilm Habitat
ma 8 nov Groene container
wo 10 nov Spreekuur Attenta Dorpsloket
za 13 nov Oud papier
ma 15 nov Grijze container
vr 19 nov Oranje container
za 20 nov Trekking dorpshuis Loterij
ma 22 nov Groene container
vr 26 nov Biljarttoernooi 2021
za 27 nov Biljarttoernooi 2021
vr 3 dec Oranje 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)

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/b0bc0e5d4290/neis-oet-t-loeg-november-2021?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=ce5a3585ce
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=2d1e3284424d2a1ee7a8054f0&afl=1
https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2021/11/Dorpsagenda-november-2021.pdf

