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In deze editie van Neis oet 't Loeg onder andere: ledenvergadering van
Dorpsbelangen, berichten van de Rietvogels en van de Huiskamer en nog veel
meer ..... en vooral heel veel bollen, fleurig en lekker!

Algemene Ledenvergadering
DORPSBELANGEN

Op dinsdag 28 september om
20.00 uur houdt de Vereniging
Dorpsbelangen Gasteren haar
jaarlijkse ledenvergadering in
dorpshuis de Gasterije.
De vergadering is door de
Coronamaatregelen verlaat, maar wij
hopen dat deze op 28 september wel
gewoon kan doorgaan.

Wil iedereen die aanwezig wil zijn zich van tevoren
opgeven: dorpsbelangengasteren@outlook.com?

De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit:

– Jaarrekening 2020 en Toelichting Jaarrekening 2020  
   (ook Jaarrekening 2019 gaat t.k.n. hierbij)
– aanzet Beleidsplan Dorpsbelangen Gasteren
– bestuurswisselingen
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– gezocht nieuw kascommissielid
– gezocht nieuwe coördinator AED trainingen

Bloembollenactie de Gasterije

Veel dorpshuizen hebben nog steeds last van de Corona-periode, zo ook ons
Dorpshuis de Gasterije.
Erg jammer dat we samen niet wat meer dorpsactiviteiten kunnen houden en
ook financieel is het niet makkelijk: wel vaste lasten en onkosten, bijna geen
huurinkomsten.

In 2020 viel dit nog op te vangen met steun van de overheid, maar dit jaar gaat
dat niet lukken.
Daarom heeft het dorpshuisbestuur besloten om dit najaar een paar acties te
houden om de financiën te versterken.

We beginnen in de week van 6 september met een bloembollenactie,
gevolgd door een grote loterij in oktober (met de trekking in november).

Corona

Corona-maatregelen Gasterije
De volgende Corona-maatregelen zijn van kracht in de Gasterije.

Er is een registratieplicht en gezondheidscheck.
Alle activiteiten-coördinators houden een lijst bij van de deelnemers zodat
personen getraceerd kunnen worden als er problemen zijn.
Houd 1,5 meter afstand.
Was regelmatig je handen.



Hoest en nies in je ellenboog.
Klachten? Blijf thuis. Neem hierin je eigen verantwoordelijkheid!

In- en ontspanningsweek 2021:
Helaas moeten wij u meedelen dat de in- en ontspanningsweek dit jaar toch
niet door kon gaan. Vanwege de beperkingen en regelgeving rond corona
hebben wij helaas de conclusie moeten trekken dat dit niet mogelijk was. We
bedanken iedereen voor de inzet tijdens de voorbereidingen en hopen volgend
jaar er weer een mooie week van te kunnen maken!

Met vriendelijke groet Stichting af en toe wat

Berichten van de Rietvogels

Sporten is begonnen
Het sportseizoen is weer van start gegaan. Het lukt in en bij de Gasterije prima
om te voldoen aan de huidige corona-regels voor binnen- en buitensporten.
Iedereen is weer enthousiast begonnen.
Hieronder zie je een overzicht van de wekelijkse activiteiten van de Rietvogels.
Voor alle sporten zijn nieuwe deelnemers van harte welkom.

Biljarten
Er zijn maar liefst 4 biljartgroepen: maandag- en woensdagmiddag
(voorheen op dinsdagavond); maandag- en woensdagavond. In elke
groep is plaats voor nieuwe deelnemers. Kom erbij, er zijn nu plekken
vrij! Je kunt zelf uitkiezen welke groep je het beste past.



Volleybal: dinsdagavond 20.00 uur
Doe mee aan ons wekelijks volleybaluurtje: geschikt voor jong en oud,
voor dames en heren. We hebben een zeer enthousiaste groep, maar
kunnen nog versterking gebruiken. Stap binnen, en doe mee!  Vorige
jaren speelden we één keer per maand in een kleine, zelf georganiseerde
recreatiecompetitie tegen teams uit Gieten, Annen en Oudemolen/Taarlo;
sportief en heel gezellig. Dat gaan we dit jaar weer doen, als de corona-
regels het toelaten.
Aerobics/fitness: vrijdagmorgen 9.00 uur
Wekelijks is er aerobics/keep-fit (vrijdagmorgen, 9 uur), op enthousiaste
en deskundige wijze verzorgd door Bea Tiems. Als de vrijdagmorgen een
keer niet past, kunnen deelnemers op maandagavond terecht bij GAVAS
in Anloo, ook onder begeleiding van Bea. Nieuwe deelnemers zijn van
harte welkom.
Jeu de boules
Elke zondagmorgen spelen de jeu de boulers op de baan op het
sportveld. Lekker ontspannen en heel gezellig; nieuwe deelnemers
kunnen direct meedoen. We beginnen om 10.30 uur.

Kijk voor het volledige weekprogramma en voor contactpersonen op onze
dorpssite InGasteren.nl, onder sportvereniging de Rietvogels. Als je interesse
hebt in een van onze sporten, neem dan contact op met de betreffende
contactpersoon of kom gewoon langs tijdens het sporten.
 
Jeu de boules toernooi
In vorige jaren werd het seizoen in maart of april geopend met een jeu de
boules-toernooi op 3 opeenvolgende zondagen; dat kon dit jaar even niet door
de corona-beperkingen. Daarom hebben we het toernooi verplaatst naar de
herfst: op de zondagen 19 en 26 september en 3 oktober, vanaf 10.00 uur.
Op de laatste zondag eten we ter afsluiting samen een lekker broodje in de
Gasterije, verzorgd door Miranda en Marchinus. Deelnamekosten bedragen
€5,-.
Wil je het ook eens proberen? Meld je aan; iedereen is van harte welkom.
Graag een mailtje naar DeRietvogels@gmail.com
 
Biljarttoernooi
Het jaarlijkse open biljarttoernooi om het kampioenschap van Gasteren wordt
dit jaar gehouden op vrijdag 26 en zaterdag 27 november. Noteer dit vast in
uw agenda. De opzet is weer zoals in vorige jaren.
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Bestuur de Rietvogels: Isabel, Klaasje en Ben.

Collecte KWF van 5 tot en met 11
september

Vorig jaar hebben we de collecteweek
overgeslagen in Gasteren maar dit jaar komen
we weer bij u aan de deur en hopen dat u een
bijdrage voor het KWF wilt doen in de
collectebus.
We willen graag zoveel mogelijk geld ophalen om
meer onderzoek mogelijk te maken zodat minder
mensen kanker krijgen, meer mensen genezen
en meer mensen beter kunnen leven met de
ziekte.

Gasterse wulpen op TV

De weidevogelbeschermingsgroep Gasteren
heeft afgelopen jaar heel wat nesten gevonden
van kieviten, enkele scholeksternesten en drie
wulpennesten.
Van één van de wulpennesten zijn TV-opnames
gemaakt. Op donderdag 9 september wordt
deze uitgezonden in het programma
BinnensteBuiten op NPO2 om 18.45 uur.

Uit de Huiskamer
Frida Kahlo en Diego Rivera in de Huiskamer

Op woensdag 18 augustus hebben
we Frida Kahlo en haar man Diego
Rivera binnengehaald in onze
Huiskamer in de Gasterije. De
huiskamerbezoekers keken naar een



webinar van het Cobra museum in
Amstelveen met onder meer een
interview met verschillende mensen
over dit boeiende
kunstenaarsechtpaar.

De sprekers kwamen uit de feministische of kunsthistorische hoek en hebben
ons een verhelderend beeld gegeven over de beweegredenen van dit echtpaar
maar vooral van schilderes Frida.

Vanaf 8 oktober 2021 t/m 27 maart 2022 kunnen we werk van Frida Kahlo
bewonderen in het Drents museum te Assen. Het webinar van deze woensdag
heeft ons meer inzicht gegeven hoe we naar het werk van Frida kunnen kijken.

De Huiskamer in de ban van het Art Root Collective

Op woensdag 21 juli waren 20 deelnemers in de Huiskamer om te luisteren
naar muziek van het Art Root Collective onder leiding van Geerte de Koe en
Maaike van der Linde (dochter van onze plaatsgenoten Bert en Hennie van der
Linde). Zij kampeerden op het terrein achter het dorpshuis. Iedere dag waren er
intensieve workshops om muziek te maken, elkaar te leren kennen en te



begrijpen.
Het Art Root Collective is een groep jongeren met een vluchtelingen
achtergrond (Cuba, Eritrea, Iran Syrië enz.) die samen met een groep
Nederlandse jonge musici muziek maken. Zij ontmoetten elkaar dinsdag voor
het eerst en hebben de rest van de week muziek gemaakt geïnspireerd door de
omgeving en de mensen in Gasteren. Een diverse set instrumenten werd
bespeeld zoals fluit, piano, viool, cello, gitaar, basgitaar, percussie en natuurlijk
de menselijke stem.

Lees hier verder...

Concert Art Root Collective

In een uitverkocht huis laten zien wat je de afgelopen vier dagen met elkaar
hebt uitgedacht en samengesteld. Dat deden de muzikanten van de Art Root
Collective-muziekworkshop  zaterdag 24 juli met een zeer geslaagd openbaar
concert in de Gasterije.
De groep, bestaande uit elf jongeren met een vluchtelingenachtergrond en vijf
‘beroeps’-muzikanten streek dinsdag neer in Gasteren, met de bekende
koepeltentjes op het sportveld als slaapplek. De musici hadden elkaar nooit
gezien en gingen, onder leiding van Geerte de Koe en Maaike van der Linde,
meteen aan de slag om een aantal muzikale producties in elkaar te zetten.
Woensdagochtend al een eerste presentatie in De Huiskamer. En zaterdag dus
het echte concert, bestaande uit negen nummers met en zonder zang, met hier
en daar duidelijke invloeden van niet-westerse culturen. Het concert werd
afgesloten met Song for Els, een aubade voor Els van der Linden die
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gedurende de week met een niet aflatende energie voor de groep had gekookt.
Arno Klee kon in zijn dankwoord concluderen: helaas konden er door corona
niet meer dan zestig bezoekers binnen zijn maar dit was weer een geslaagd
project van De Gasterije!

100 jaar Jobing

Jobing Gasteren viert dit jaar haar 100-jarig bestaan. Ontstaan in Assen in
1921 als antiek- en meubelhandel, voortgezet door Harry en Trijn Jobing in
Gasteren (van 1972 tot 2017) en daarna vernieuwd door Alida (dochter van
Harry en Trijn) en Jan Woltman.
Jobing Gasteren is nu een sfeervolle winkel waar je kunt winkelen voor binnen
en buiten. Het wisselende assortiment bestaat uit woon- en tuindecoraties,
klein meubelen voor binnen, tuinmeubelen en streekproducten. Sober, stoer,
landelijk, eigentijds en vooral divers. Veel mensen weten hen dan ook te vinden
als er in of om huis iets veranderd gaat worden of voor een leuk cadeau.
Ondanks dat de handel in antiek gestopt is, is Jobing nog steeds een vertrouwd
adres voor de restauratie van uw antieke meubelen.

Als 4e generatie gaan Alida en Jan het 100 jarig bestaan met u vieren. Dit
wordt gedaan door 4 keer een week 10% korting te geven (voor voorwaarden
zie website en winkel).
De eerste week is geweest van zondag 8 augustus tot en met zaterdag 14
augustus 2021. Houd voor week 2, 3 en 4 onze website, facebook en
advertenties in de gaten.

https://www.jobinggasteren.nl/
https://www.jobinggasteren.nl/


Alida en Jan verwelkomen u graag in de winkel!

Ga niet langs maar ga naar binnen!

Lees de hele geschiedenis op onze dorpssite

Zuidlaarderbollenactie VV Annen

Net als voorgaande jaren houdt de VV Annen de Zuidlaarderbollenactie. De
pupillen van de vereniging zullen onder begeleiding van volwassenen bij u aan
de deur komen om de welbekende Zuidlaarderbol te verkopen. De opbrengst
van de actie komt volledig ten goede aan de jeugdafdeling van de vereniging.
De actie vindt plaats op vrijdag 1 oktober 2021 tussen 18:00 uur en 20:15 uur
in de dorpen Annen, Anloo, Gasteren, Spijkerboor, Oud-Annerveen, Nieuw-
Annerveen en Eexterveen.

Uiteraard hanteren we de RIVM maatregelen tijdens deze actie. De
Zuidlaarderbol kost € 5,- per stuk.
Zou u met gepast geld willen betalen?

De jeugdcommissie van de VV Annen hoopt op een goede verkoop!

Dorpsagenda
5-11 sep KWF Collecteweek
6-18 sep Bloembollenactie
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do 9 sep Gasterse wulpen op tv
vr 10 sep Oranje container
za 11 sep Oud papier
ma 13 sep Groene container
zo 19 sep Jeu de Boules toernooi
ma 20 sep Grijze container
vr 24 sep Oranje container
zo 26 sep Jeu de Boules toernooi
ma 27 sep Groene container
di 28 sep ALV Dorpsbelangen
vr 1 okt Zuidlaarderbollenactie
zo 3 okt Jeu de Boules toernooi
vr 8 okt 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
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