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Neis oet 't Loeg - Oktober 2021
Dorpsneis oet Gaastern

In deze editie van Neis oet 't Loeg onder andere de frisse start van Amicitia, de
Rabo ClubSupport actie, de film Habitat, ruimte in het bos en minder maaien
in het dorp, en terug- en vooruitblikken.

Frisse start met Amicitia

Toneelvereniging Amicitia gaat weer van start. In de Gasterije is inmiddels een
prachtig podium gerealiseerd waar we op zaterdag 30 oktober 2021 graag
voor u optreden. 

Het podium is gerealiseerd dankzij de fantastische hulp van Stichting Dorpshuis
Gasteren en dankzij bijdragen van het VSB fonds, het Oranjefonds, het
Rabofonds en de gemeente Aa en Hunze, samen met de provincie in het kader
van ‘vitaal platteland’. 
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De toneelvoorstelling kan doorgaan dankzij een bijdrage van de gemeente Aa
en Hunze en de provincie in het kader van ‘een frisse start’. 

Door de Coronamaatregelen zit een blijspel met veel mensen op het podium er
niet in. Wat kunt u wel van ons verwachten? We spelen voor u twee eenakters
met als intermezzo een buffet verzorgd door Marchinus en Miranda. 

De eenakters zijn geschreven door Leny Hamminga, Gien Bereik en Anne
Doornbos: Miljoenenjacht. 

Er zijn 50 plaatsen beschikbaar. We beginnen om 18.00 uur met de eerste
eenakter. Daarna het buffet. Om 20.00 uur spelen we de tweede eenakter.
De prijs is €30 inclusief buffet en koffie. (Buffet en koffie €25,00 en entree
Amicitia € 5,00) 

U kunt zich aanmelden via de mail gerthilbolling@me.com of telefonisch op
nummer 06-11959963. 
Graag uw naam, telefoonnummer en aantal personen vermelden. We komen
dan langs met de kaarten. Ook dit jaar komen we niet langs met de
donateurskaarten.

Rabo ClubSupport 2021: steun de Gasterse
verenigingen

Rabobank Assen en Noord-Drenthe draagt het verenigingsleven in de regio

mailto:gerthilbolling@me.com
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een warm hart toe. Daarom organiseert zij Rabo ClubSupport, speciaal voor
verenigingen en stichtingen. De Rabobank stelt landelijk 1,5 miljoen euro
beschikbaar. 

Dit jaar doen vanuit ons dorp IJsvereniging Wintervreugd, Sportvereniging de
Rietvogels en Stichting Dorpshuis Gasteren weer mee aan deze actie. 

Stemmen 
Van 4 oktober tot 25 oktober 2021 mogen leden van Rabobank Assen en
Noord-Drenthe drie stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. Elke stem is
geld waard! De deelnemende verenigingen ontvangen het aantal op hen
uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is. Dus hoe meer
stemmen, hoe groter de opbrengst voor onze clubs. 

Oproep aan alle Rabobank-leden: stem! 

Hoe werkt het? 
Ga naar de website van Rabobank Assen en Noord Drenthe, log in, kies ‘Snel
naar – stem op je club' en vervolgens ‘Breng je stem uit’. Daarna kun je zoeken
op ‘Wintervreugd’, ‘Rietvogels’ en ‘Dorpshuis’ en doorklikken om deze op te
nemen in een keuzelijst. Als je 3 verenigingen ingevuld hebt kun je doorklikken
op ‘Stem bevestigen’. Ter afsluiting word je bedankt voor je bijdrage. 

Bestedingsdoelen: 

IJsvereniging Wintervreugd wil haar opbrengst gebruiken voor het
opknappen van de buitenkant van de kantine, met nieuwe betimmering en
daarna opnieuw in de verf zetten.. 

Sportvereniging de Rietvogels: voor de sportgroepen volleybal en aerobics
wordt nieuw spelmateriaal aangeschaft (ballen, matjes etc). 

Stichting Dorphuis Gasteren: De opbrengst van de Clubactie gaan we
gebruiken om in de grote zaal LED sfeerverlichting aan te brengen zodat de
geplande voorstellingen nog een extra dimensie krijgen. 

Wij  waarderen het zeer als jij en jouw familie en vrienden stemmen op onze
verenigingen tijdens de Rabo ClubSupport actie. Voor jou weinig moeite, voor
ons zeer de moeite waard. 
Ben je Rabo-lid bij Assen-Noord Drenthe: doe mee en laat je stem niet

https://www.rabo-clubsupport.nl/assen-en-noord-drenthe/over-rabo-clubsupport
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verloren gaan! 

Kijk voor meer info op: www.rabobank.nl/assen-nd. Bedankt voor jouw steun!

Habitat komt terug!

De schitterende natuurfilm HABITAT – over het Nationaal Park Drentsche Aa –
komt terug in De Gasterije. En wel op zaterdag 23 oktober 2021 om 20.00 uur
en op zondag 7 november 2021 een matineevoorstelling die om 15:00 uur
begint. 
Entree voor de film € 10.- p.p. 
Er is een HABITAT-arrangement: 2 koffie/thee met een lekkere plak cake en
een drankje naar keuze voor € 7.50 p.p. 

Marchinus en Miranda

Voorkom dat u voor verassingen staat en check regelmatig ingasteren.nl voor de
actuele informatie over de toegangsmaatregelen in de Gasterije. 

Op dit moment...

https://www.rabo-clubsupport.nl/assen-en-noord-drenthe/over-rabo-clubsupport
https://ingasteren.nl/aanpassing-coronamaatregelen-de-gasterije-vanaf-25-september-2021/
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Bloembollenactie een flinke opsteker

De bloembollenactie in september was zeer geslaagd en heeft een heel mooi
bedrag voor het dorpshuis opgeleverd: maar liefst 1958 euro. De Gasterense
tuinen gaan er volgend voorjaar weer fleurig uitzien! 

Bijna alle huishoudens in Gasteren hebben meegedaan en daardoor een
bijdrage geleverd voor het dorpshuis. Hieruit blijkt ieders betrokkenheid bij en
waardering voor de rol van het dorpshuis. 

Bij deze bedankt het bestuur iedereen die heeft meegedaan. 

De bloembollen zijn ondertussen in Gasteren afgeleverd door de leverancier en
zijn gesorteerd tot pakketjes. Vanaf 11 oktober (week 41) worden ze bij u
thuisbezorgd. 

Dan start ook de aangekondigde loterij-actie. Om het verwachte gat in de
begroting van dit jaar te dekken en de financiën van het dorpshuis weer op peil
te brengen is namelijk meer nodig dan bovenstaand bedrag. 

Bij de bloembollen krijgt u een flyer, met uitleg over de lotenverkoop en de
prijzen die er te winnen zijn. In de weken van 18 en 25 oktober (week 42 en 43)
start de echte lotenverkoop. 

Namens het dorpshuisbestuur: Jan, Jantje en Hein.
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Ruimte maken in het bos

Een bult lawaai in ’t bos, tussen de Schipborgerweg en Oudemolenseweg in
Gasteren. Tractor-geluiden. Gierende zaagbladen. Krakende takken. Een boom
valt met een doffe dreun. 

Wat is hier aan de hand? Een “harvester”, bestuurt door Wouter, grijpt een
boom met z’n klauwen, zaagt ‘m binnen 10 seconden door, de klauwen zorgen
voor een begeleide val van de gevelde stam, de machine ontdoet de boomstam
vervolgens van takken en onregelmatigheden; en zaagt de boom tot slot in
hanteerbare stukken van circa 2 meter. Dit alles binnen een minuut. Vervolgens
trekt de klauw van de harvester de wortel uit de grond. Op naar de volgende
boom. 

Wouter legt het uit. Hij is ZZP-er en werkt in opdracht van De Bosgroep. De
Bosgroep heeft opdracht van de eigenaar, een bekende inwoner van Gasteren,
het bos uit te dunnen. Dit betreft met name de naaldbomen. Met als doel om
verspreiding van de letterzetter en andere boomziektes te voorkomen. Ook
enkele, zieke loofbomen moeten het veld ruimen. Wouter vindt met z’n
harvester de weg door het bos aan de hand van de met oranje verfstrepen
gekenmerkte bomen. Een aantal bomen dragen een rood-wit lint: het zijn de
zogenoemde “spechtenbomen”; Wouter attendeert hierbij op “gaten” in de top
van een eikenboom: een leek zou die gaten nooit opgevallen zijn. Het is een
teken dat De Bosgroep met zorgvuldigheid de keuzes gemaakt heeft welke
bomen wel en welke niet gerooid worden. 
Langs de weg liggen inmiddels de gerooide stammen alsof het lucifers in het

http://www.bosgroepen.nl/
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doosje zijn. Met machinale kracht en opleggers vinden de bomen hun weg naar
de eindbestemming, waarschijnlijk fabrieken die er papier of houtbriketten van
maken. Wat resteert is een gezonder bos met meer ruimte en licht op de
bodem. Voorlopig resteert een behoorlijk aangetast bospad tussen de
Oudemolenseweg en Schipborgerweg: de natuur zal z’n werk wel doen en het
pad zal snel herstellen. 

Op Youtube staat een filmpje … helaas niet 100% scherp, het dreunen van de
vallende boomstammen zorgde voor trillingen

Minder maaien in de dorpen

Gemeente Aa en Hunze is gestart om bermen en gazons binnen de bebouwde
kom op bepaalde locaties minder vaak te maaien. Voor de keuze van deze
locaties wordt gekeken naar de aanwezigheid van eikenbomen, het gebruik van
het gazon, de beschikbare ruimte en de aangrenzende beplanting. 

We maaien minder rond eiken om de natuurlijke vijanden van de
eikenprocessierups een kans te geven. Locaties met brede bermen en
grenzend aan singels en houtwallen komen in aanmerking voor het minder
maaien. Speelveldjes en zichtlocaties worden regulier gemaaid. We maaien het
gras, afhankelijk van de locatie en de situatie, één of twee keer per seizoen. Op
andere locaties wordt gefaseerd of eens in de maand gemaaid. Bij gefaseerd
maaien blijft steeds een ander deel van het gras staan. Het maaisel wordt met
een hark en opraapwagen van het gras gehaald. Door het maaisel af te voeren

https://youtu.be/S4K8LAW2ZvI
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verschralen de bermen en gazons waardoor bloemen nog meer kans krijgen. 

Lees het hele artikel hier op ingasteren.nl...

Een beestenboel in de Huiskamer

Woensdag 29 september kwam Tonnie Sterken, al jaren werkzaam in de
natuurbescherming, vertellen over de natuur in onze omgeving. Hier was veel
belangstelling voor, er waren wel zeventien bezoekers. 

Maar de bijeenkomst opende met de mededeling dat Elly vandaag afscheid
neemt van Gasteren Goed voor Elkaar. Els bedankte Elly voor haar geweldige
inzet en de prettige samenwerking en overhandigde haar een prachtige bos
bloemen. Elly vertelde dat ze haar werk neer moest leggen, niet omdat ze het
niet meer leuk vond, maar om gezondheids-redenen. Ze zal nog regelmatig
naar de Huiskamer komen als gast. Margo neemt de taken van Elly over. 

En toen was Tonnie aan de beurt. Hij heeft van kinds af aan heel veel interesse
in de natuur gehad en is daar altijd mee bezig is geweest. Ook in onze
omgeving. Hij spitste zijn verhaal toe op het leven en het leefgebied van de
das, de otter en de bever. 

Lees het hele artikel hier op ingasteren.nl... 

https://ingasteren.nl/minder-maaien-in-de-dorpen/
https://ingasteren.nl/een-beestenboel-in-de-huiskamer/
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In de volgende Huiskamerbijeenkomst (13 oktober) komt Ingrid Verbruggen van
boekhandel van der Velde uit Assen verschillende boeken bespreken.

Burendag op de Zandkampen

Voor de 12e (?) keer op rij vierden de aanwoners van de Zandkampen
burendag. De formule is eenvoudig. Marjolijn stuurt een appje, Vervolgens
stromen de reacties binnen: “ik kom wel” en “ik kom dit jaar niet”. Vroeg in de
middag hangt Erik een vlaggenlijn op in de speeltuin en rolt ‘ie een stroomkabel
uit. Iedereen maakt thuis zonder onderlinge afspraken iets lekkers-voor-zichzelf
en ook voldoende voor de anderen. Zo gaat dat ook met het drinken. Tegen
16:00 uur verzamelen zich tafels en stoelen. En komen de lekkernijen op tafel.
Daarmee is de Zandkamper Burendag geopend. 

Het mooie zomerweer nodigde dit maal uit tot een lange nazit. Meespeelde dat
door de Corona-maatregelen en -adviezen een ieder zich vrijer voelde. Enkele
diehards hielden het zelfs vol tot 22:00 uur en werd er met vereende kracht
geruimd. 

De volgende Burendag is zaterdag 24 september 2022 … alhoewel er
stemmen opgaan voor die tijd nog een inhaalslag/-dag vast te stellen.
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Zomer aan de Gagels

De buurtbarbecue. Na één jaar uitstel vanwege u-weet-wel, was het aan de
Gagels afgelopen zaterdagavond, 11 september, weer een gezellige boel. Met
een korte onderbreking door een forse plensbui ging vanaf vijf uur het vuur aan.
Of beter gezegd, drie vuren. Er viel veel te bepraten en bij te praten. Nieuwe
gezichten, bekende gezichten, muziek, lekker eten en drinken en goed
georganiseerd! Volgend jaar weer!

De heidegroep op pad

Sinds vorig jaar december heeft de werkgroep Natuurbeheer Gasteren niet
meer op de heide kunnen werken vanwege de coronamaatregelen. Het werd
na al die maanden dan ook een hartverwarmend weerzien op woensdag 8
september. Toen konden we voor het eerst weer bij elkaar komen om onze
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plannen voor het komende seizoen te bespreken. 

Na een gezamenlijke inspectieronde over ons werkgebied was het wel
duidelijk. De heide heeft het heel goed gedaan dit jaar, maar dat geldt evenzeer
voor de grassen, de Amerikaanse Vogelkers en andere planten en struiken die
we daar liever niet zien. Dus volgende week beginnen we weer met het
handmatig opschonen van de hei. Alhoewel we met de grassen niet goed raad
weten. Ook Landschapsbeheer Drenthe, die ons begeleidt en adviseert, heeft
daar nog geen duidelijk antwoord op. Daarom gaan we experimenteren met
verschillende methoden. Zo zal eind september een stukje vergraste hei op een
speciale manier gemaaid worden om te zien of dat soelaas biedt. 

Omdat we nu al weer zo’n zes jaar bezig zijn zal dat reguliere opschonen niet
zo lang hoeven te duren. Daarom kunnen we meer tijd gaan besteden aan de
boszomen rondom de hei. We gaan door met het ‘ringen’ van Amerikaanse
Vogelkers in het bos. Dat is een methode om de bomen op een natuurlijke
manier te laten afsterven waarbij er volgens kenners geen of weinig nieuwe
jaarlingen meer teruggroeien.  Daarnaast zullen we hier en daar open plekken
in het bos waar nog enige heide groeit verder open maken voor een betere
daglichttoetreding in de hoop dat de heide en inheemse bomen daar weer meer
kans krijgen. 

Genoeg hooi op de vork dus. We houden u op de hoogte van onze
vorderingen. Heeft u vragen over onze werkgroep? Neem dan contact op met
Herman Roepman via 0592-269486 of herman.roepman@outlook.com 

Deze week collecte ‘Geef
om dieren’

In deze week van Dierendag is er in
heel Nederland en ook in Gasteren
een collecte ‘Geef om dieren’. Elk
jaar worden er in Nederland
tienduizenden dieren mishandeld,
verwaarloosd of gedumpt. Met de
opbrengst van deze collecte kan de
Dierenbescherming opkomen voor
deze weerloze dieren en ze de zorg
geven die ze nodig hebben.

mailto:herman.roepman@outlook.com
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Collecte Nierstichting: opbrengst in Gasteren
ruim 500 euro

Van 19 tot en met 25 september 2021 is in heel Nederland gecollecteerd voor
de Nierstichting. In Gasteren heeft de collecte 510 euro opgebracht. De
opbrengst is, opnieuw, hoger dan het jaar ervoor; een prachtig resultaat. 
Van deze opbrengst is ruim 100 euro via de QR-code gedoneerd.  

De Nierstichting krijgt geen structurele financiële steun van de overheid en is
afhankelijk van giften en donaties. Daarom zijn de inkomsten uit de
collecteweek erg belangrijk voor de Nierstichting. 

Namens de Nierstichting hartelijk dank aan de collectanten voor hun vrijwillige
inzet en aan de donateurs voor hun steun. 
Als u de collectant gemist hebt, kunt alsnog een donatie doen op
nierstichting.nl. 

Marian Stegink

Dorpsagenda oktober

http://nierstichting.nl/
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vr 8 okt Oranje container
zo 10 okt Jeu de Boules toernooi
ma 11 okt Groene container
wo 13 okt Spreekuur Attenta Dorpsloket
ma 18 okt Grijze container
vr 22 okt Oranje container
za 23 okt Natuurfilm Habitat
ma 25 okt Groene container
za 30 okt Frisse start met Amicitia
vr 5 nov Oranje container
zo 7 nov Natuurfilm Habitat
ma 8 nov Groene 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
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