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Neis oet 't Loeg - April 2022
Dorpsneis oet Gaastern

In deze editie van Neis oet 't Loeg weer volop nieuws! Een oproep voor
vrijwilligers, de in- en ontspanningsweek, het paasvuur, een kleurrijke
expositie, een 1 april grap (of toch niet?), en nog veel en veel meer...

Paasvuur 2022 – Aan de vergunning zal het
niet liggen

Vereniging Dorpsbelangen heeft de vergunning ontvangen van Gemeente Aa
en Hunze voor een Paasvuur. Alleen het weer kan nog roet in het eten gooien,
maar de voorspellingen zijn gunstig. Op donderdagavond 14 april (Witte
Donderdag) wordt definitief besloten of het paasvuur doorgaat. Dit hangt onder
meer samen met het weer (windrichting, droogte etc.).
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Houdt de website in de gaten voor het laatste nieuws!

Als op deze donderdagavond de seinen op groen gaan, wordt op
vrijdag/zaterdag de paasbult opgebouwd en kunnen we met zijn allen op eerste
paasdag - zondag 17 april - ’s avonds weer genieten van een echt Gasterens
paasvuur op de Es op het land van familie van Rhee! Wij willen Janny en Harm
alvast ontzettend bedanken voor het beschikbaar stellen van hun land.

Dit betekent dat inwoners van Gasteren bij positief nieuws weer snoeihout voor
het paasvuur kunnen aanleveren op:

vrijdag 15 april van 13.00-16.00 uur
zaterdag 16 april van 9.00-15.00 uur

Let op: alleen snoeihout, geen ander soort hout, geen onkruid of losse
bladeren. De toegang is via De Hoek.

Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van het paasvuur in Gasteren kan
HIER klikken om daar een boeiend artikel over te lezen dat speciaal voor de
gelegenheid is gemaakt door Piet Jansen van de werkgroep Historisch
Gasteren.

Palmpasenviering voor kinderen
De redactie ontving een verzoek om middels onderstaand affiche alle (ouders
van) kinderen in Gasteren, Anloo en Anderen te attenderen op een mooie
palmpasen-activiteit. Dat doen we hierbij natuurlijk graag.

https://historisch.ingasteren.nl/de-geschiedenis-van-de-paasberg-in-gasteren/
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Gevraagd: hulpgoederen voor
Oekraïense kinderen

Onze dorpsgenote Emmy Mulderij werkt bij de
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opvang van Oekraïense vluchtelingen in Beilen.
Het zijn vooral moeders met kleine kinderen. Ze
zijn gevlucht voor het geweld in eigen land en
hebben alles thuis achter moeten laten. Ze
worden gehuisvest in de oude school in Beilen;
op dit moment zijn er zo’n 20 kinderen die
opgevangen worden.

De opvang in Beilen probeert hen zo goed
mogelijk te helpen, maar is dringend op zoek
naar o.a.:

kinderfietsen voor de leeftijdsgroep van 6 –
12 jaar
baby en kinderkleding.

Wie helpt Emmy aan deze spullen? Bel: 06 –
13403294
Alvast bedankt!

Bijeenkomst energietransitie 20 april 2022

Dorpsbelangen Gasteren, de Natuur en Milieufederatie Drenthe en BOKD
organiseren een eerste informatiebijeenkomst voor inwoners op
woensdagavond 20 april in de Gasterije.
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Kleurrijk Gasteren exposeert in het dorpshuis

Vanaf woensdagavond 20 april exposeert Kleurrijk Gasteren in het Dorpshuis
de ontwerpen die ze maken voor 14 elektriciteitskastjes in het dorp. De
schilderingen zijn veertien dagen lang te bezichtigen in het Dorpshuis. U krijgt
een indruk welke kastjes in het dorp beschilderd gaan worden en hoe ze eruit
gaan zien.

Acht kunstenaars uit Gasteren hebben deze ontwerpen gemaakt. Sinds juli
2021 komen ze bij elkaar. Ze hebben samen bedacht welke schilderingen het
beste bij het dorp passen. Nauwkeurig is bepaald welke voorstelling het beste
past bij welk kastje. Kinderen uit Gasteren maken ook ontwerpen. Zij nemen de
twee kasten in de speeltuin op de Zandkampen voor hun rekening. Op
zaterdagochtend 9 april organiseert Kleurrijk Gasteren voor hen een
schilderworkshop in het Dorpshuis.

Het project Kleurrijk Gasteren wordt ondersteund door de Vereniging
Dorpsbelangen Gasteren, de Gemeente Aa en Hunze , het Postcodeloterij
Buurtfonds, het Rabofonds en Enexis.

Om een indruk te krijgen hoe zo’n beschilderde elektriciteitskast eruit kan
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komen te zien, hierboven een (getruukte) foto van de grote kast bij de uitgang
van het dorp naar Anloo. De schildering en de foto zijn van de hand van
dorpsgenoot Fred Dresia.

Eindelijk weer een In- en Ontspanningsweek

Van de Kartrekkers ontving de redactie onderstaande aankondiging van de 35e
In- en Ontspannings-week. U krijgt deze ook in de brievenbus, samen met het
programma van die week en opgaveformulieren. Wie die nu alvast wil inkijken,
klik hieronder op het plaatje!

Jeu de Boules-toernooi vanaf 24
april

Net als voor de Corona-tijd organiseert
sportvereniging de Rietvogels ook dit voorjaar
weer een Jeu de Boules toernooi op 3
opeenvolgende zondagochtenden: op 24 april, 1
en 8 mei. Op de laatste dag zorgen we voor een
gezellige afsluiting met een kop soep en een
broodje. We beginnen ’s ochtends om 10 uur.

Vind je het leuk om mee te doen, stuur dan
uiterlijk 18 april een mailtje naar
DeRietvogels@gmail.com of bel 06-33977230
(Isabel).

https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2022/04/In-en-ontspanningsweek-2022-def.-samengevoegd-2.pdf
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Bestuur de Rietvogels: Klaasje, Isabel, Ben.

Gavas start met wandelgroep

Sportvereniging de Rietvogels werkt al jaren
samen met Gavas, de sportvereniging in Anloo.
Gavas-leden kunnen deelnemen aan aerobics in
de Gasterije en omgekeerd kunnen sporters van
de Rietvogels meedoen in Anloo. Ook bij de
organisatie van andere activiteiten wordt er waar
mogelijk samengewerkt.

Op dit moment heeft Gavas het initiatief
genomen voor een wandelgroep op
woensdagmorgen, met de vraag of hiervoor ook
vanuit Gasteren belangstelling is. Lijkt je dit iets,
vul dan bijgaande enquête in en lever het
formulier in bij een van de aangegeven adressen.

Voor vragen: bel Petra Edelman: 06 – 51026616.
Veel wandelplezier gewenst!

Namens sportvereniging de Rietvogels:
Isabel, Klaasje, Ben.

https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2022/04/Enque%CC%82te-nieuwe-GAVAS-activiteiten.pdf
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Vrijwilligers gezocht in Gasteren

Gasteren is een actief dorp voor en door de bewoners. En dat kan alleen
dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Heb jij ook zin om de handen uit de
mouwen te steken, iets te doen voor je buren of een activiteit te organiseren? In
één van de onderstaande verenigingen is vast een passende activiteit te
vinden.

Website www.ingasteren.nl Dé website van het dorp met nieuws voor en over
Gasteren. Redacteuren plaatsen bij toerbeurt het door verenigingen en
organisaties aangeboden nieuws. Elke maand verschijnt bovendien de digitale
nieuwsbrief ‘Neis oet ’t Loeg’.

Toneelvereniging Amicitia verzorgt elk jaar een aantal prachtige
voorstellingen in het dorp. Heb jij talent? Laat dat dan zien op het toneel.

Vereniging Dorpsbelangen behartigt de belangen van het dorp Gasteren en
haar inwoners. De vereniging onderhoudt contact met bijvoorbeeld de
gemeente en Het Drents Landschap en organiseert activiteiten zoals het
paasvuur, AED/reanimatie trainingen en een informatiebijeen-komst over
Energietransitie.

Dorpshuis De Gasterije Alle activiteiten van het dorpshuis steunen op
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vrijwilligers: van een kopje koffie en een drankje bij de vergaderingen en voor
de biljarters tot de volledige catering bij grote activiteiten (sport – en spelweek,
winterbuffet, RunForestRun (veldloopwedstrijden), van workshops tot
stemlokaal.

Vereniging Gasteren Goed voor Elkaar probeert iedere bewoner met een
hulpvraag, waarin niet direct kan worden voorzien door eigen vrienden, familie
of professionele voorzieningen (thuiszorg e.d.) in contact te brengen met een
dorpsgenoot die dit mogelijk wel kan.

Heidewerkgroep heeft als hoofddoel het beschermen van de heide op de
Gasterense Duinen. Dit gebeurt door ongewenste bomen en opslag van onder
meer de Amerikaanse vogelkers en andere struiken te verwijderen. Onderhoud
voorkomt terugval. De werkzaamheden vinden plaats van begin september tot
aan het vogelbroedseizoen.

Historisch Gasteren verricht op basis van toegankelijk gemaakt
archiefmateriaal onderzoek, publiceert verhalen en verwerft ontbrekend of
nieuw materiaal. Bij het verdelen van de activiteiten wordt altijd rekening
gehouden met wat je het meeste aanspreekt. Historisch Gasteren beheert
hiervoor een eigen website, met prachtige foto‘s.

Buurtpreventie WAGBIG de WhatsApp Groep Buurtpreventie (in) Gasteren.
De deelnemende dorpsgenoten waarschuwen elkaar bij verdachte situaties en
verhogen daarmee de veiligheid in Gasteren.

Sportvereniging De Rietvogels heeft 3 sportafdelingen: biljarten, aerobics en
volleybal, met momenteel in totaal ca. 50 leden; daarnaast worden de Jeu de
boule-activiteiten ondersteund. Jaarlijks zijn er biljart- en jeu-de-boule-
toernooien en wordt het dorpenvolleybal-toernooi georganiseerd. Verder
verzorgt de vereniging elk jaar de winterwandeling met -buffet en probeert ze in
de zomer nog een leuke sportactiviteit te organiseren voor alle dorpsgenoten.
De Rietvogels zorgt daarnaast om de 2 maanden voor het ophalen van oud-
papier; extra hulp (sterke mannen én vrouwen) is zeer welkom.

IJsvereniging Winstervreugd Natuurlijk staat het schaatsen voorop, maar
denk ook aan prikslee-wedstrijden of strijkijzer gooien. Bovendien kunnen leden
van de vereniging een paar keer per jaar gratis schaatsen in Kardinge,
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Groningen.

Lijkt het je leuk mee te helpen bij één van de vele activiteiten? Neem dan,
geheel vrijblijvend, contact op met de vereniging naar jouw keuze. Samen
houden we de verenigingen en daarmee ons mooie dorp in stand.

Kijk voor meer informatie op onze website ingasteren.nl/verenigingen

1 april 2022: toch geen grap?

Vrijdagmorgen 1 april 2022, 10:00 uur. Daar zaten ze dan in de GastEnZo:
Berry Tiems, Jantje Stokker, Iris Koffijberg, Arno en Ina Klee, John van der
Kaap en Herman Roepman. Conform de afspraak met William Summerville II,
wachtend op zijn komst.

Inmiddels was de week tevoren helaas bekend gemaakt dat het een 1-april-
grap betrof. Waardoor een aantal dorpsgenoten besloten om weg te blijven.
Jammer, want ze misten daardoor een onverwachte ontwikkeling.

Lees HIER het hele relaas...

http://www.ingasteren.nl/verenigingen
https://ingasteren.nl/1-april-2022-toch-geen-grap/
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Collecte Amnesty International 2022

De collecte voor Amnesty International 2022
heeft in Gasteren een totaalbedrag van € 453,83
opgebracht. Namens  Amnesty International
hartelijk dank voor uw gift. De opbrengst is van
onschatbare waarde.

Informatie(z)uil Gasteren op de Brink

In navolging van de eerste digitale informatiezuilen in de dorpen Gieten, Annen
en Rolde komt òòk in Gasteren een informatie(z)uil te staan en wel op de Brink.

Via de (z)uil krijgen toeristen, recreanten én passanten informatie over de
omgeving, over wandel-, fiets en ruiterroutes, toeristisch interessante locaties in
de omgeving en natuurlijk is er aandacht voor het Nationaal Park Drentsche Aa
en het Hondsrug UNESCO Global Geopark.

Nieuwsgierig naar de (z)uil? Neem dan HIER een kijkje.

https://www.aaenhunze.nl/Bestuur/Nieuws/Nieuws_Juli_2021/Eerste_slimme_informatie_z_uilen_Aa_en_Hunze_geplaatst
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Uit de Huiskamer...

De Huiskamer in Paassfeer

Woensdag 6 april was de Huiskamer omgetoverd tot bloemenatelier. Toen de
bezoekers binnenkwamen, troffen ze een tafel vol met groen, narcisbolletjes,
gele gerbera’s en andere bloemen, naast allerlei paasdecoraties, wilgentakken
en de nodige bloembakjes. Na de koffie, waarbij een paaseitje natuurlijk niet
mocht ontbreken, gingen ze enthousiast aan de slag om met al die ingrediënten
een eigen paascreatie te maken. Er werd leuk en creatief samengewerkt en zo
had iedereen het prima naar de zin.

Voor degenen, die liever niet wilde bloemschikken was er de mogelijkheid om
een spelletje rummikub te spelen.

Uiteindelijk ging iedereen met een prachtig bloemstukje naar huis.
 
Trouwambtenaar op bezoek in de Huiskamer

Woensdag 23 maart kregen we bezoek van een Babs in de huiskamer. Babs
staat voor buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. Zo mag Annette
Botterblom zich noemen als trouwambtenaar van de gemeente Aa en Hunze.
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Annette vertelde vol passie en enthousiasme over haar eigen leven en op
welke manier zij trouwambtenaar is geworden. Het begon met een open
sollicitatiebrief naar de gemeente, waar op dat moment geen vacature was.
Vier jaren later werd ze gebeld dat er een vacature werd geplaatst. Na dit
gesprek, werd ze aangenomen.

Inmiddels heeft ze meer dan 1000 huwelijken voltrokken. Er wordt veel
getrouwd in onze gemeente, niet alleen door inwoners vanuit de gemeente,
maar ook van daarbuiten. Waar eerst het gemeentehuis en de kerk favoriet
waren, ligt dat nu heel anders. Er wordt veelal op andere mooie locaties
getrouwd, zoals de Kruimel in Gasselte. Vooral in de maanden van april-
september is het behoorlijk druk, dat zijn de maanden dat de meeste mensen
trouwen.

Lees HIER het hele verslag.

De volgende bijeenkomst van de Huiskamer is op 20 april en dan gaan
Henk en Herman van de werkgroep Historisch Gasteren ons o.a. iets vertellen
over een verdwenen tjasker, gebruikt om het Voorste veen droog te malen om
daar dan turf te kunnen steken; ze hopen dat de bezoekers hen daar ook nog
het een en ander over weten te vertellen.

https://ingasteren.nl/trouwambtenaar-op-bezoek-in-de-huiskamer/
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De ‘heideclub’ sluit jaar tevreden af

Nu het vogelbroedseizoen weer begonnen is trekt de werkgroep Natuurbeheer
Gasteren – in de volksmond de ‘heideclub’ – zich weer even van de heide
terug. Ieder z’n beurt.

Het afgelopen seizoen werden we gelukkig niet meer gehinderd door
beperkende coronamaatregelen en konden we vol aan de bak. Er is dan ook
veel gebeurd. Het was het eerste jaar dat we op de heide geen grote
Vogelkersstruiken meer hoefden te verwijderen en konden volstaan met het
handmatig ‘plukken’ van alleen de nieuwe jaarlingen. Daardoor bleef tijd over
om ook in de bosgebieden die de heide omzomen de Vogelkers te lijf te gaan.
Dat is van belang om verspreiding van bessen, en dus zaden, naar de hei te
voorkomen. Een meer preventieve aanpak dus.

Lees HIER het hele verslag.

Uitbreiding servicepunt én vacature!

Beste dorpsgenoten,

Na Homer en UPS zijn we nu ook een DHL
servicepunt! Heeft u een pakketje voor één van
deze transporteurs dan kunt u dit bij de
Pannenkoekenboerderij inleveren of ophalen op
woensdag t/m zondag van 10:30 uur tot 19:00
uur.

Met vriendelijke groet,
Arno van der Heijden
Pannenkoekenboerderij Brinkzicht
0592-231385

Let op! We hebben een vacature! Kijk HIER voor
meer informatie.

https://ingasteren.nl/de-heideclub-sluit-jaar-tevreden-af/
https://www.pannenkoekenboerderij.nl/vacatures/
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Landelijke Opschoondag 2022

Aan de Landelijke Opschoondag deed dit jaar in
Gasteren een leuke club van een man of twintig
mee. Langs de straten en in de natuurgebieden
werd zwerfvuil verzameld. Grootste vondst was
een complete parasolvoet. Na afloop van de
opruimactie genoten de deelnemers van een
lunch in de Pannenkoekenboerderij, aangeboden
door de gemeente. Iedereen bedankt en tot
volgend jaar!

Verkiezingen gemeenteraad 2022

Gebruikmakend van het democratisch recht om de telling van de uitgebrachte
stemmen bij te wonen, schreef uw razende reporter een verslag van de “telling
der stemmen”.

Lees HIER het hele verhaal inclusief de uitslag voor Gasteren.

https://ingasteren.nl/uitslag-verkiezingen-gemeenteraad-2022/
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Voorjaarsbeurt tuin Gasterije

Sinds we afscheid hebben genomen van Miranda en Marchinus is het
tuinonderhoud van De Gasterije vooralsnog terecht gekomen bij de lokale
groene vingers. Of in ieder geval bij de vingers die er ná het schoffelen,
knippen, harken of vegen wat groezelig uitzien.

Op verzoek van het dorpshuisbestuur heeft de Natuurwerkgroep de tuin van de
Gasterije een voorjaarsbeurt gegeven (en het begrip ’tuin’ mag u best wat ruim
zien). De groep is normaal gesproken elke woensdagmorgen in de Gasterse
bos- en heideterreinen actief met het verwijderen van Amerikaanse vogelkers.
Vanwege de start van het broedseizoen (per 15 maart) zijn deze activiteiten
gestopt tot na de zomervakantie.
De tuin ziet er weer netjes uit.

Subsidieregeling voor
vrijwilligersinitiatieven

Het BOKD (Breed Overleg Kleine Kernen)
attendeerde de redactie op een nieuwe
subsidieregeling voor groepen inwoners uit
Drenthe die vrijwillig willen bijdragen aan het
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versterken van de leefbaarheid in hun eigen
buurt, wijk of dorp.

Heeft u samen met anderen ideeën of plannen
op het gebied van leefbaarheid in ons dorp dan
biedt deze subsidieregeling wellicht een
mogelijkheid om die te realiseren. Kijk dan HIER
voor meer informatie.

Dorpsagenda april
  
vr 8 apr Oranje container
ma 11 apr Groene container
vr 15 apr Snoeihout brengen voor paasvuur
za 16 apr Snoeihout brengen voor paasvuur
zo 17 apr Paasvuur 2022
wo 20 apr Kleurrijk Gasteren in Gasterije
wo 20 apr De Huiskamer
wo 20 apr Bijeenkomst Energietransitie
vr 22 apr Oranje container
zo 24 apr Jeu de Boules toernooi
ma 25 apr Groene container
do 28 apr Samen Koken - Samen Eten
zo 1 mei Jeu de Boules toernooi
ma 2 mei Grijze container
wo 4 mei De Huiskamer
vr 6 mei 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

Printversie dorpsagenda

https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2022/03/BOKD.pdf
mailto:deredactie@ingasteren.nl
https://mailchi.mp/13cc98dd8d8e/neis-oet-t-loeg-april-2022?e=63ea33e1ed
https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2022/04/Dorpsagenda-april-2022-5.pdf
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