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Neis oet 't Loeg - Februari 2022
Dorpsneis oet Gaastern

In deze editie van Neis oet 't Loeg weer eens wat goed nieuws over
heropening van de Gasterije, een aantal mededelingen en oproepen, de
Huiskamer weer van start, en een kievit...

Nieuws over het Dorpshuis

Dinsdag 25 januari kwamen de versoepelingen…

Voor het dorpshuis betekent dat, dat alle reguliere activiteiten tot 22.00 uur ’s
avonds weer kunnen plaatsvinden. Het betekent ook dat er weer een kop koffie
of een biertje kan worden geschonken. (Zie  het artikel hieronder.)

Inmiddels heeft de beheerwerkgroep van de Gasterije alles op orde en is de
bemensing geregeld met dank aan een aantal vrijwilligers. Op de functie van
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beheerder waren er twee sollicitanten. Ze waren enthousiast over wat er
allemaal mogelijk was, maar door de onzekerheden m.b.t. de
coronamaatregelen durfden ze het nog niet aan om de Gasterije te beheren.
Daarom gaan we voorlopig door met vrijwilligers. We zorgen er eerst voor dat
alle reguliere activiteiten met daarbij (indien gewenst) de horeca doorgang
kunnen vinden.

Een aantal gebruikersgroepen draait zelfstandig. Voor andere of nieuwe
groepen is dat in overleg ook mogelijk. Deze gebruikersgroepen krijgen dan
een eigen sleutel. Voor de groepen waarbij dat niet mogelijk is, regelen we een
vrijwilliger.

De vervolgstap wordt onderzoeken of we ook grotere activiteiten kunnen laten
plaatsvinden. Begin maart bieden we de faciliteiten aan voor een groot
hardloopevenement ‘RunForestRun’.

Voor de goede orde: de beheerwerkgroep is ervoor om het beheer goed te
laten verlopen en faciliteiten te bieden en niet om de activiteiten zelf te
organiseren. Als er vanuit het dorp of elders organisaties zijn die activiteiten in
en om het dorpshuis willen organiseren dan kan dat in overleg met de
werkgroep.

De inkomsten van de horeca komen, zolang er met vrijwilligers wordt gewerkt,
ten goede aan het dorpshuis. Daaruit kan reguliere schoonmaak bekostigd
worden, materialen worden gehuurd voor bepaalde activiteiten, de
keukeninrichting worden uitgebreid en klein onderhoud uitgevoerd worden.
Alles in het belang van een goed draaiend dorpshuis in de eerste plaats voor
de bevolking van Gasteren en ook voor mensen in de omgeving van Gasteren.

Er kan afgerekend worden met de pinpas en ook, als u dat dat prettiger vindt,
contant. De prijzen zijn ongewijzigd.

Inmiddels heeft de ‘Heidewerkgroep’ al aangeboden twee keer per jaar de tuin
te willen onderhouden. Er zijn ook vrijwilligers voor bardiensten, onderhoud van
de jeu-de-boule-baan en voor hand- en spandiensten. Met elkaar zorgen we
dat dorpshuis ‘De Gasterije’ goed blijft draaien.

De beheerwerkgroep,
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Arno Klee, Berry Tiems, Jantje Stokker, Fia Steenge, Jan Post

Voor vragen mail: dorpshuis@ingasteren.nl of bel 06-10283572 (Berry Tiems)

De Gasterije is onder voorwaarden weer
open!

Het dorpshuis

Er geldt een algemene openingstijd van 05:00 uur tot 22:00 uur.

1,5 meter afstand houden is verplicht.
Er is een mondkapjesplicht (vanaf 13 jaar). Dat geldt voor het bewegen in
de locatie; als de bezoeker zit mag het kapje af.
In alle publieke binnenruimtes is een vaste zitplaats verplicht.
Op locaties met een vaste zitplaats is er geen beperking wat betreft het
maximale aantal bezoekers, zolang de 1,5 meter afstand in acht wordt
gehouden. Dit is in de praktijk circa 1/3 van de reguliere capaciteit. Dat is
voor de sportzaal zo’n 60 personen.

Het coronatoegangsbewijs is verplicht

In het horecagedeelte van het dorpshuis, behalve bij afhalen.
Bij evenementen met een vaste zitplaats, zoals feesten.
Als u publiek bent (vanaf 18 jaar bij wedstrijden).
Vanaf 18 jaar bij kunst- en cultuurbeoefening, zoals muziekles en
schilderles. Of bijvoorbeeld bij repetities voor zang, dans en toneel.
De organisator van een activiteit is verantwoordelijk voor de uitvoering
van de CTB- en mondkapjesplicht.

Binnensporten

Sporten binnen mag voor alle leeftijden en op ieder moment:

Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor
personen vanaf 18 jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand

mailto:dorpshuis@ingasteren.nl
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houden wel verplicht.
Vanaf 18 jaar is een coronatoegangsbewijs (CTB) noodzakelijk.
Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje, maar deze mag af tijdens
het sporten.
De CTB-verplichting geldt niet voor personen die beroeps- of
bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a.
onderhoud professionals, trainers/coaches, vrijwilligers, etc.
Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en
wedstrijden tegen andere clubs.
Wedstrijden na 22.00 uur zijn toegestaan, zonder publiek en horeca.
De horecafunctie moet om 22:00 uur sluiten.
Kleedkamers, toiletten en douches mogen open. Vanaf 13 jaar is ook hier
het dragen van een mondkapje verplicht en vanaf 18 jaar 1,5 meter
afstand.

Het kan weer. Onze jaarlijkse opschoondag.

Vereniging Dorpsbelangen organiseert op ZATERDAG 19 MAART weer een
OPSCHOONDAG in en rond ons dorp. We gaan weer gezamenlijk het
zwerfvuil opruimen. Het wordt steeds minder werk, omdat een flinke groep
inwoners van Gasteren door het jaar heen op hun “eigen” stukje in of bij het
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dorp rotzooi opruimt.

We verzamelen om 9:45 uur bij de Pannenkoekboerderij. Voor handschoenen,
grijpers en afvalzakken wordt gezorgd. Zo ook voor koffie, thee of frisdrank
onderweg.

Aanmelden om mee te doen, kan bij Iris Koffijberg: iris.koffijberg@gmail.com

Jaarlijkse contributie Dorpsbelangen

Begin maart zal de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren weer de jaarlijkse
contributie innen. Voor de meeste inwoners gaat dat per automatische
incasso. De jaarlijkse contributie bedraagt ook in 2022 weer €7,50 voor
eenpersoons- en €15,00 voor meerpersoons-huishoudens.

Nieuwe bewoners die graag lid willen worden en bewoners die normaal
gesproken contant betalen, kunnen hun bijdrage overmaken op
rekeningnummer NL46 RABO 0302915095  t.n.v. Vereniging Dorpsbelangen
Gasteren of contact opnemen met onze penningmeester Iris Koffijberg,
iris.koffijberg@gmail.com.

Van de jaarlijkse geïnde contributie komt ruim 40% ten goede aan
instandhouding van ons Dorpshuis. Van de overige contributie zijn in 2021
onder meer gerealiseerd: een Wandelpuzzeltocht (samen met de Gemeente Aa
en Hunze), een bijdrage voor het project Kleurrijk Gasteren (dat in 2022 wordt
uitgevoerd) en de AED & reanimatietraining. In 2022 zal er naast de
herhalingstraining voor AED & reanimatie ook weer een beginnerscursus
worden georganiseerd, meer informatie hierover volgt. Andere terugkerende
activiteiten waaraan de contributie wordt besteed zijn onderhoud AED, de

mailto:iris.koffijberg@gmail.com
mailto:iris.koffijberg@gmail.com
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website, de nieuwsbrief, het bedanken van vrijwilligers en de in- en
ontspanningsweek.

Janna Kamping verhuisd
(Ingezonden mededeling)

Beste dorpsgenoten,

Na ongeveer 50 jaar aan het Oosteinde 2 in Gasteren te hebben gewoond ben
ik vorige zomer gaan verhuizen naar het Holthuys te Annen. Ik wens de nieuwe
bewoners veel woonplezier, gezondheid en geluk in het mooie Gasteren. Ook
alle inwoners van Gasteren wens ik alle goeds toe.

Hartelijke groeten, Janna Kamping – Langedijk

Het Holthuys
Wepel 2 / K 2 – 215
9468HG Annen.

De Huiskamer weer van start, met
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Prasselkuchen

Woensdag 9 februari was het dan eindelijk zover. De Huiskamer mocht weer
van start gaan. De opkomst was geweldig, we waren met een groep van
twintig.  Iedereen was blij elkaar weer te zien na zo’n lange tijd. Tijdens de
koffie vertelde Els over het programma van de Huiskamer voor de periode tot
eind augustus. Het is weer een leuk, afwisselend programma geworden.
Binnenkort worden de flyers met het programma huis-aan-huis verspreid.

Na de koffie gaf Els een workshop Prasselkuchen bakken (een lekkernij uit
Duitsland). Ze liet zien hoe je met bladerdeeg, lemon curd of abrikozenjam en
kruimeldeeg in een handomdraai een verrukkelijke koek kunt bakken. Terwijl de
koek vanuit de oven een heerlijke geur verspreidde, hadden we nog even tijd
voor een leuke quiz: Ken je eigen land. Met elkaar kwamen we op de
antwoorden en dat leverde veel plezier op.  Daarna konden we de
Prasselkuchen proeven en die was echt overheerlijk. We kregen het recept
mee en kunnen dus thuis ook aan de slag.

De volgende keer, op 23 februari, komt Ingrid Verbruggen van boekhandel
van der Velde ons het een en ander vertellen over nieuwe boeken. Ze heeft ook
boeken bij zich die desgewenst gekocht kunnen worden.
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Jaarverslag Weidevogelbescherminggroep Gasteren

Het doel van de Weidevogelbescherminggroep Gasteren is het beschermen
van de in haar gebied voorkomende populatie boerenlandvogels en al het
mogelijk te doen om deze populatie te doen vergroten of in stand te houden. Dit
in samenwerking met alle betrokkenen.

De werkzaamheden van de Weidevogelbescherminggroep zijn te lezen in het
jaarverslag 2021.

https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2022/01/Ode-aan-deze-stoere-Kievit-om-onder-deze-omstandigheden-vier-eieren-uit-te-broeden.pdf
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Onderzoek Drentsche Aa gebied en
energietransitie

Onderzoek: hoe kijken inwoners van het Drentsche Aa gebied naar de
energietransitie?

De Natuur en Milieufederatie Drenthe en BOKD ondersteunen lokale groepen
en inwoners van het Drentsche Aa gebied bij het maken van plannen voor de
energietransitie. Het doel van het project is het ontwikkelen een
gebiedsgedragen langjarige aanpak voor verduurzaming van de
energievoorziening met behoud van ruimtelijke kwaliteit, erfgoed, landschap en
natuur. Maar om een gezamenlijke visie te ontwikkelen willen de organisaties
eerst weten hoe inwoners van het Drentsche Aa gebied kijken naar deze
energietransitie. De komende tijd voert het kenniscentrum NoorderRuimte van
de Hanzehogeschool Groningen hier een studie naar uit. Inwoners van het
Drentsche Aa gebied worden uitgenodigd een vragenlijst in te vullen.
 
Resultaten leiden tot inwonersvisies

Met de vragenlijst moet in kaart gebracht worden: wat vinden inwoners
belangrijk? En welke energiemaatregelen vinden zij passen bij het unieke
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gebied waarin zij wonen en welke juist niet?

De resultaten van de vragenlijst worden op verschillende manieren gebruikt. Op
de eerste plaats vormen ze de gespreksonderwerpen voor
vervolgbijeenkomsten met inwoners in het voorjaar van 2022. Zo willen NMF-
Drenthe en BOKD een preciezer beeld krijgen van hoe inwoners vinden dat
met het thema energie in het nationaal park omgegaan moet worden. De studie
zal leiden tot Inwonersvisies Energietransitie Drentsche Aa. Deze bundeling
van visies kan dorpen en andere betrokken partijen helpen en inspireren om
vorm te geven aan hun energieplannen en concrete projecten op het gebied
van energiebesparing en -opwekking.
 
Oproep

Woont u in het Drentsche Aa gebied? Dan horen wij graag hoe u denkt over de
energietransitie in het Nationaal Park Drentsche Aa. Vul de vragenlijst hier in.
Dat duurt ongeveer 15 minuten. Alvast hartelijk dank!
 
Vragen?

Neem contact op met Maarten Vieveen van het kenniscentrum NoorderRuimte.
 
Lees meer

Op de projectpagina van de Energietransitie Drentsche Aa

Dorpsagenda februari
  
vr 11 feb Oranje container
ma 14 feb Groene container
vr 25 feb Oranje container
ma 28 feb Groene container
ma 7 mrt Grijze container

Printversie dorpsagenda

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspits-online.nu%2Fplatform%2Fs9aKr7V9lQbkuCEATl43%2Fcbo%2F07844316ab7bf7fb3e3378086ddd2ac5%26u%3DaHR0cHM6Ly9zdXJ2ZXlzLmVuYWx5emVyLmNvbT9waWQ9cHN1cTV0OHM%3D&data=04%7C01%7CP.vanderZanden%40noordhoff.nl%7C491b23a2718e4f7b539008d9e0f507de%7C1b69f86ac3184aa6ba6f522783c89060%7C0%7C0%7C637788165277934213%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=90g8QZrmHZM%2Frty6H5pKGk3M86Gh0tWLllb1a65sM%2FM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspits-online.nu%2Fplatform%2Fs9aKr7V9lQbkuCEATl43%2Fcbo%2F07844316ab7bf7fb3e3378086ddd2ac5%26u%3DbWFpbHRvOm1hYXJ0ZW5Abm9vcmRlcnJ1aW10ZS5ubA%3D%3D&data=04%7C01%7CP.vanderZanden%40noordhoff.nl%7C491b23a2718e4f7b539008d9e0f507de%7C1b69f86ac3184aa6ba6f522783c89060%7C0%7C0%7C637788165277934213%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3Fp05UuoL8YYaRXZLdShk0gsfHyL7294GPrgN5Ed7F8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspits-online.nu%2Fplatform%2Fs9aKr7V9lQbkuCEATl43%2Fcbo%2F07844316ab7bf7fb3e3378086ddd2ac5%26u%3DaHR0cHM6Ly93d3cubm1mZHJlbnRoZS5ubC93aWotd2Vya2VuLWFhbi9lbmVyZ2llbmV1dHJhYWwtZHJlbnRoZS9lbmVyZ2lldHJhbnNpdGllLWRyZW50c2NoZS1hYS8%3D&data=04%7C01%7CP.vanderZanden%40noordhoff.nl%7C491b23a2718e4f7b539008d9e0f507de%7C1b69f86ac3184aa6ba6f522783c89060%7C0%7C0%7C637788165277934213%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=I1cK7NcC4KaE5RYcWcXtEfSD%2B69Y06aRB4hG7vAvFtQ%3D&reserved=0
https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2022/02/Dorpsagenda-februari-2022.pdf
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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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