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Neis oet 't Loeg - December 2022
Dorpsneis oet Gaastern

In deze editie van Neis oet 't Loeg onder andere de kerstborrel (pardon:
eindejaarsborrel), biodiversiteit, biljarten, wonen, en meer...

Eindejaarsborrel

Hallo dorpsgenoten van Gasteren.

Zoals bij velen van jullie bekend is organiseren wij ieder jaar een borrel om het
jaar gezellig af te sluiten. Dat doen we bij de kerstboom die wij elk jaar op de
Brink plaatsen.

Jammer genoeg is het de laatste jaren niet mogelijk geweest om deze
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kerstborrel te organiseren, daarom zijn we verheugd dat het dit jaar wel kan.
Door omstandigheden wordt het dit jaar echter geen kerstborrel maar een
eindejaarsborrel, en wel op vrijdag 30 december, vanaf 16.00 uur.

Een ieder is welkom voor een borrel en een praatje en een gezellig samenzijn.

Dus tot vrijdag 30 december!

Het kerstboom team.

Werkgroep Biodiversiteit Gasteren

Op 10 november hebben zes dorpsgenoten, als werkgroep biodiversiteit,
gebrainstormd over ideeën om de biodiversiteit in en om Gasteren te vergroten.
Algemeen bekend is dat het aantal soorten bloemen, planten en dieren de
laatste jaren door diverse oorzaken afneemt. De provincie Drenthe steunt
daarom initiatieven die werken aan het vergroten van de lokale biodiversiteit,
daarbij kan gedacht worden aan ecologisch beheer van openbaar groen, zoals
bermen. Voor meer informatie kunnen we de website
heeldrenthezoemt.nl aanbevelen. Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden
waar we als dorp gebruik van kunnen maken. Graag wil de werkgroep de
inwoners van Gasteren over enige tijd informeren en inventariseren welke

https://www.heeldrenthezoemt.nl/
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ideeën er leven in het dorp. De uitnodiging daarvoor wordt op ingasteren.nl
bekend gemaakt. De komende weken zal de werkgroep betrokken organisaties
en personen benaderen om de plannen die gaan ontstaan te bespreken.

Sportvereniging de Rietvogels
Noteer vast in je agenda.

Oud papier
Op de volgende zaterdagen wordt in 2023 het
oud papier opgehaald: 7 januari, 11 maart, 20
mei, 8 juli, 9 september en 11 november. 
Let op: Virol, onze papier ophaler, is in januari en
mei niet beschikbaar op de 2e zaterdag van de
maand; daarom is in deze maanden een andere
zaterdag gekozen.

Winterwandeling en buffet
Op zondag 15 januari organiseert sportvereniging
de Rietvogels, samen met de Kartrekkers,
eindelijk weer een winterwandeling en -buffet. De
wandeling wordt deze keer verzorgd door de
werkgroep Historisch Gasteren.
Binnenkort volgt meer informatie op onze
dorpswebsite.

https://ingasteren.nl/


05-01-2023 22:23Neis oet 't Loeg - December 2022

Pagina 4 van 14https://mailchi.mp/7634d6b90415/neis-oet-t-loeg-december-2022?e=63ea33e1ed

Open kampioenschap biljarten

Na twee jaar toernooistilte (u weet wel waarom) mochten de keus weer uit hun
hoes gehaald worden om de eigenaren in staat te stellen naar grote hoogten te
stoten. Dertien heren biljarters uit Gasteren, helaas deden er weer geen dames
mee, kwamen afgelopen vrijdag de 25ste en zaterdag de 26ste november bij
elkaar om uit te maken wie zich de beste mocht noemen. Zoveel mogelijk
caramboles in twintig beurten. Dat mocht zonder band, via één band, via twee
banden of zelfs via drie banden. Libre dus. Per persoon zeven partijen die
gespeeld werden op drie biljarts waarvan twee in het dorpshuis en één bij de
familie Pieters.

Het kampioenschap is daarbij van relatieve betekenis. Wie zich het meest kan
verbeteren ten opzichte van zijn historisch moyenne krijgt de beker. Een beetje
een vergelijkbaar systeem als bij golf. De meester-verbeteraar – en dus
kampioen 2022 – kwam uit de finalepartij en was dit jaar Gerrit Koornneef, op
de voet gevolgd door Hindrik Matthijssen. De absoluut hoogste score in één
partij was van Harry Wolters (60, niet zijn leeftijd!), gevolgd door die van Teunis
Homan (55, ook niet zijn leeftijd!). Gerrit kreeg de beker uit handen van Roelof
Moek, de kampioen van twee jaar geleden.
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De organisatie was in handen van Lute Pieters en Teunis Homan, onder de
paraplu van de Rietvogels (Ben Mulder) en met de gastvrijheid van De
Gasterije (Jantje Stokker/Jolanda Kits).

En: het was gezellig. Volgend jaar wellicht ook dames-deelnemers?

Bekijk hier meer foto's van het toernooi...

Gasteren ging in gesprek met elkaar over
nieuwe woningen

Dinsdagavond 22 november 2022. Zo’n 65 mensen namen in de
Pannenkoekenboerderij Brinkzicht deel aan het door de Gemeente Aa en
Hunze georganiseerde dorpsgesprek. Uitbreiding en inbreiding zijn
klaarblijkelijk onderwerpen die in Gasteren leven.

https://ingasteren.nl/open-kampioenschap-biljarten-verslag/
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Na een korte inleiding door Gert Hilbolling (voorzitter Vereniging
Dorpsbelangen) vertelde wethouder Ivo Berghuis dat in de gehele Gemeente
Aa en Hunze de komende jaren zo’n 600 woningen te realiseren zijn. Daarna
stortten de aanwezigen zich op de kaart van Gasteren om met hulp van groene
stickertjes de locaties te duiden waar woningbouw mogelijk is.

De volgende zet? Die is aan de gemeente: alle deze avond gedane suggesties,
maar ook die van de andere 35 dorpen, moeten langs de meetlat worden
gelegd van het door de gemeenteraad nog vast te stellen “Afwegingskader
Woningbouw”.

De gemeente zal binnenkort een inhoudelijk verslag over deze avond
presenteren, uiteraard te lezen op uw ingasteren.nl.

Eerste algemene ledenvergadering Gasteren
Goed voor Elkaar

Op donderdag 3 november hield Gasteren Goed voor Elkaar (GGvE) haar
eerste algemene ledenvergadering.

Na een korte introductie over de ontstaansgeschiedenis van GGvE werd

https://ingasteren.nl/
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stilgestaan bij enkele belangrijke punten uit de statuten. Daarna werden het
jaarverslag en de jaarrekening over 2021 toegelicht. Omdat dit de eerste
ledenvergadering was en er nog geen kascommissie bestond, konden nog niet
alle ‘standaard’ onderwerpen behandeld worden. Gelukkig hebben twee leden
zich bereid getoond om in de kascommissie zitting te nemen. Door hun
benoeming op deze vergadering zal bij de volgende ledenvergadering alles wel
regulier kunnen verlopen.

Na de pauze vertelden Grietje Paas en Carin de Jonge van welzijnsorganisatie
Impuls over hun organisatie en de werkzaamheden die ze verricht. Uitgebreid
werd stilgestaan bij de Seniorenvoorlichting voor 75-plussers. Eens in de vijf
jaar worden, dorpsgewijs, door Impuls alle 75-plussers in de gemeente Aa en
Hunze aangeschreven. Als ze daar prijs opstellen komt een seniorenvoorlichter
thuis op bezoek om voorlichting te geven over allerlei voorzieningen en de
behoefte daaraan te inventariseren. Binnenkort is Gasteren weer aan de beurt.

Na deze boeiende presentatie werden Grietje en Carin bedankt voor hun
interessante bijdrage en werd de vergadering gesloten.

Lees hier het hele verslag...

Uit de Huiskamer...

https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2022/11/Verslag-algemene-ledenvergadering-2022-van-Gasteren-Goed-voor-Elkaar.pdf
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Een veelbewogen ochtend in de Huiskamer

Afgelopen woensdag 16 november ontvingen we onze dorpsgenote Ruth van
Dalen in de Huiskamer. Ruth heeft een eigen praktijk Motus-Ruth. (Motus
betekent beweging). De werkzaamheden die ze aanbiedt in deze praktijk zijn er
op gericht mensen te ondersteunen in beweging te zijn.

Ruth nam ons eerst mee in Beleven in Muziek (BIM). BIM is met attributen op
het lichaam muziek weergeven. Muziek brengt het innerlijk in beweging. Ruth
heeft een ruime ervaring in deze methode, die veel toegepast wordt  bij
mensen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, bij mensen
met emotionele blokkades of burn-out klachten en bij ouderen.

Ze werkt normaliter met kleinere groepen en wij waren met 15 personen, maar
ze ging bij ons allemaal langs. Ze gebruikte verschillende attributen, zoals
bijvoorbeeld een zachte bal en ging daarmee  op geleide van de muziek van
voet tot kruin en langs de andere kant van het lichaam weer terug. De beleving
van de muziek, maat, ritme en intentie worden voelbaar gemaakt.

We konden ons voorstellen dat de BIM methode heel heilzaam kan zijn voor
mensen die verlamd zijn. Wij vonden het allemaal zeer ontspannend.

Lees hier verder voor het complete verslag...

https://ingasteren.nl/een-veelbewogen-ochtend-in-de-huiskamer/
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Creatieve ochtend bij de Huiskamer

Afgelopen woensdagochtend 30 november hadden we een creatieve ochtend
in de Huiskamer. De opkomst was helaas gering. Na de koffie met pepernoten
ging iedereen aan de slag met allerlei materialen en verf om de leuke doosjes
te versieren. Zo werd het toch een gezellige ochtend en het resultaat van al die
creativiteit mocht er zijn. (Zie foto)

De volgende Huiskamerbijeenkomst is op woensdag 14 december van 10 tot
12 uur en dan gaan we onder de inspirerende leiding van Els heerlijke kerst-
amuses bereiden en opeten.

Beste dorpsgenoten,

Dit jaar zijn wij beide kerstdagen geopend.

Geen dure kerstdiners maar gewoon van de
alledaagse kaart en in een gezellige en
ongedwongen kerstsfeer!

Reserveer snel want vol = vol

0592-231385 of op onze
website https://www.pannenkoekenboerderij.nl/

Tot snel,

Team Pannenkoekenboerderij Brinkzicht

Voedselbankdank

Hallo dorpsgenoten,

Ontzettend bedankt voor jullie bijdrage voor de
voedselbank.

https://www.pannenkoekenboerderij.nl/
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De dozen spreken voor zichzelf. We hadden ook
een hele jonge deelnemer, Fleur had voor
iedereen een lekkere kersenbonbon. De dozen
met spelletjes zijn enthousiast ontvangen door de
kledingbank in Beilen. Gezinnen mogen daar drie
stuks uitkiezen voor een Sinterklaascadeau.

De volgende data willen we alvast met jullie
delen:
24 maart 2023 voedsel en kleding
9 juni 2023 voedsel

Warme groet, Indy, Gregor, Mieke en Hennie

Fitheidstest bij GAVAS Anloo

Goede voornemens voor het nieuwe jaar? Doe
mee met de fitheidstest van GAVAS.

GAVAS organiseert in samenwerking met
Gemeente Aa en Hunze een open dag met
fitheidstests en diverse clinics.

Wanneer: zaterdag 11 februari 2023 van 10:00
uur tot 12:00 uur       

Reserveer deze datum alvast!

Locatie: Dorpshuis Anloo - vrije inloop en de
koffie staat klaar.

Vragen: neem contact op met
gavasanloo@gmail.com

mailto:gavasanloo@gmail.com
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De toekomst van de Etstoel Anloo
onzeker

De redactie ontving een brief van het bestuur van
Etstoel Anloo waarin ze haar zorgen uit over het
voortbestaan van deze middeleeuwse jaarmarkt
en rechtspraak door Etten in de Magnuskerk. Het
bestuur doet een oproep om mee te denken, en
vooral mee te doen, om de Etstoel te behouden.
Dus lees hier de brief om te zien hoe u daaraan
kan bijdragen.

Een ander Kerstconcert

Kerstmis over grenzen heen is de leidraad voor een voorstelling met een
indringende kerstboodschap. In de Magnuskerk van Anloo, op 9 december: een
ánder kerstconcert! Omdat we stil willen staan bij een groot contrast: in
december zingen we schouder aan schouder over ‘vrede op aarde’ – terwijl er
overal oorlogen worden gevoerd en mensen op de vlucht zijn voor geweld en

https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2022/11/Oproep-Toekomst-Etstoel_221114.pdf
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ellende. Ontheemde medemensen op zoek naar veiligheid en geborgenheid,
daar draait de voorstelling om. We doen dat (het ligt eigenlijk voor de hand) met
‘onze eigen’ Oekraïners, de mensen die door de gemeente Aa en Hunze zo
gastvrij zijn opgevangen in Papenvoort. Oekraïense vluchtelingen zijn deze
avond te gast en een aantal van hen levert zélf een muzikale bijdrage.

Magnuskerk Anloo, Vrijdag 9 december,19.30-21.00 uur. Kerk open 19.00 uur.
Vrij entree. Vrijwillige bijdragen komen ten goede aan de Oekraïense
vluchtelingen in Papenvoort.

Reserveren aanbevolen! Er is beperkt plaats en vol is vol. Mail aantal plaatsen,
telefoonnummer en adres naar speulkoel@rondommagnus.nl.
Meer informatie: www.rondommagnus.nl.

Innovatieve
bladverwerking in
Gasteren nog
steeds een
voorbeeld

Een attente lezer van
zowel het Dagblad van
het Noorden als onze
website attendeerde de
redactie op een artikel
over bladruimen en -
verwerken in de
vrijdageditie van de
krant (18 november).
Daarin komt een klein
stukje voor over de
bijzondere, duurzame
en innovatieve manier
waarop Gasteren
daarmee omgaat. Van
dat stukje maakte hij

mailto:speulkoel@rondommagnus.nl
http://www.rondommagnus.nl/
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deze scan die we u niet
willen onthouden.

Dorpsagenda december
vr 9 dec Film 'Moloch' in de Gasterije

Een ander Kerstconcert (Anloo)
za 10 dec Samen warm de winter door
ma 12 dec Grijze container
do 15 dec Samen Koken - Samen Eten
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vr 16 dec Oranje container
ma 19 dec Groene container
vr 30 dec Oranje container
  Oudejaarsborrel
za 7 jan Oud papier

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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