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Neis oet 't Loeg - Januari 2022
Dorpsneis oet Gaastern

Namens de redactie van Ingasteren en Neis oet 't Loeg: de beste wensen en
een heel voorspoedig 2022 gewenst!

Het Bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Gasteren wenst de
bewoners een gezond, gelukkig en hoopvol 2022. We leven, mede

door Corona, in een onzekere tijd. Wat zeker is dat we met zijn allen op
een prachtig plekje in Drenthe wonen. Dorpsbelangen probeert ook in
2022 weer haar steentje bij te dragen daar waar het belang van alle

bewoners aan de orde is. 

Dorpshuis zoekt nieuwe beheerder
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Na het vertrek van Marchinus en Miranda per 1 januari 2022, is het bestuur van
de Stichting Dorpshuis Gasteren op zoek naar een nieuwe beheerder voor
Dorpshuis de Gasterije.

Het is Marchinus en Miranda, met veel enthousiasme en inzet, gelukt om de
uitstraling en het activiteitenaanbod van Dorpshuis de Gasterije sterk te
verbeteren, ondanks de Corona-maatregelen. Desondanks liggen er voldoende
mogelijkheden voor eigen invulling door de nieuwe beheerder. Het
dorpshuisbestuur komt graag in contact met mensen uit Gasteren en
omgeving, die geïnteresseerd zijn om de beheerstaken binnen enkele
maanden over te nemen.

De beheerder is de spil in het functioneren van het dorpshuis. Bestuur en
bezoekers verwachten van de beheerder een enthousiaste en open instelling in
de omgang met gebruikersgroepen en vrijwilligers.

De beheerder werkt op basis van een pachtovereenkomst; in overleg met het
dorpshuisbestuur is er voor de toekomstige beheerder speelruimte om het
takenpakket en de invulling van de beheerdersfunctie naar eigen wens aan te
passen. Inschakeling van vrijwilligers voor incidentele en structurele taken
behoort tot de mogelijkheden. Meer informatie over deze beheerdersfunctie is
hier te vinden.

Als u belangstelling heeft voor deze functie (of iemand kent die daarvoor
belangstelling heeft), kunt u tot uiterlijk 25 januari 2022 contact opnemen met
Arno Klee, voorzitter van Stichting Dorpshuis Gasteren: telefonisch (0592-
238028) of per e-mail (arnoklee@icloud.com).

https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2022/01/Taken_beheerder.pdf
mailto:arnoklee@icloud.com
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Vrijwilligers gezocht voor het dorpshuis!

Zoals eerder aangegeven nemen Marchinus en Miranda met de jaarwisseling
afscheid als beheerders van het dorpshuis. Dat is heel jammer, maar we gaan
natuurlijk door met ons dorpshuis!

We gaan op zoek naar een nieuwe beheerder, maar die is, zeker met de
huidige coronaperikelen, op korte termijn niet eenvoudig en snel te vinden.
Daarom heeft het dorpshuisbestuur als overbrugging van een periode zonder
beheerder een eerste opzet gemaakt voor een doorstart.

Na een grondige inventarisatie van noodzakelijk taken en werkzaamheden en
na het bezoeken van een aantal andere dorpshuizen, komt het bestuur tot de
conclusie: samen met de inzet van vrijwilligers gaat het zeker lukken om
het dorpshuis draaiende te houden. Het dorpshuisbestuur doet haar uiterste
best om de overgang zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen, maar zij kan dat
niet alleen en daarom doen we een beroep op alle inwoners van Gasteren.

Het dorpshuis is van ons allemaal, dus samen de schouders eronder!

Lees hier verder voor het volledige plan.

Dorpshuis De Gasterije voorlopig nog gesloten
Door de totale lockdown in verband met corona is ook dorpshuis De

https://ingasteren.nl/vrijwilligers-gezocht-voor-het-dorpshuis/
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Gasterije vanaf 19 december tot en met (in ieder geval) 14 januari
gesloten.

Afscheid van Marchinus en Miranda als
beheerders

Op maandagmiddag 3 januari 2022 was het zover: het Algemeen Bestuur van
de Stichting Dorpshuis Gasteren nam afscheid van Marchinus en Miranda als
beheerders van het dorpshuis. Door de Corona-maatregelen vond het afscheid
noodgedwongen buiten plaats en namen de aanwezigen de 1,5meter-afstand
in acht. Na een korte toespraak door Arno Klee, in de rol van voorzitter,
droegen Marchinus en Miranda de sleutels over aan het bestuur. Het bestuur
verblijdde de gewezen beheerders met een bos bloemen en een memento.
Daarna volgde de afsluiting onder het genot van een kop koffie met feestelijk
gebak.

Korte samenvatting van de toespraak.
Beste Marchinus en Miranda,
Jullie waren enthousiast en hadden mooie plannen. Jullie hebben veel, hard,
enthousiast en met veel plezier gewerkt. Mooie resultaten geboekt. Toen kwam
Corona, werd het dorpshuis en de horeca gesloten en groeide daarmee de
onzekerheid. Die onzekerheid is er nog steeds en Corona zal voorlopig bij ons
blijven. Jullie hebben een wijze beslissing genomen maar wel met pijn in jullie
hart en na slapeloze nachten. Wij vinden het erg jammer dat jullie weggaan. Wij
bedanken jullie voor de fijne en prettige samenwerking, voor alles wat jullie
gedaan hebben voor Gasteren en voor het dorpshuis. Wij zullen jullie missen!
En wensen jullie het allerbeste.

Tot slot bedankte Marchinus het bestuur voor de fijne samenwerking.

Pannenkoekenboerderij Brinkzicht
voor afhaal geopend 

Beste gast van Pannenkoekenboerderij
Brinkzicht, in de maand Januari zijn wij voor
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afhaal geopend van vrijdag t/m zondag van
10.30 tot 17.00 uur.

Kleurrijk Gasteren voor kinderen
 

Voor de kinderen van Gasteren,

Wil jij ons helpen Gasteren nog een beetje
mooier te maken? Wij zouden dat erg fijn
vinden! De werkgroep Kleurrijk Gasteren heeft
toestemming van het elektriciteitsbedrijf om de
elektriciteitskastjes in het dorp te beschilderen.
Bij het speeltuintje aan de Zandkampen staat ook
zo’n kastje en het zou leuk zijn als de kinderen uit
Gasteren dát kastje gaan beschilderen. Hou je
van tekenen of schilderen, maak dan een mooie
kleurrijke tekening op een A4tje van bij voorbeeld
een fantasiebeest of van iets wat je mooi vindt in
Gasteren. Zet je naam en adres op de tekening
en lever die in bij Harry en Coosje Wolters,
Westeinde 13. Je kunt jouw kleurrijke tekening
nog inleveren tot zondag 16 januari. Niet
vergeten hoor!

Heel veel succes!

De werkgroep Kleurrijk Gasteren

Bijeenkomst met Staatsbosbeheer
uitgesteld

Onlangs deden we als Dorpsbelangen een
oproep om vragen in te dienen voor ons gesprek
met Staatsbosbeheer. Dat heeft een aantal
bijdragen opgeleverd.
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Vanwege Corona is op dit moment slechts een
online afspraak met Staatsbosbeheer mogelijk.
We vinden het veel fijner fysiek met elkaar om
tafel te zitten en daarom hebben we besloten de
bijeenkomst uit te stellen naar (het eerste
kwartaal van) 2022.

Zodra wij de mensen van Staatsbosbeheer
hebben gesproken, verschijnt het verslagje ervan
hier op de site.

Oud papier 2022

Graag wensen wij al onze dorpsgenoten een sportief en vooral gezond 2022 !

Dit jaar helaas weer geen wandeling en winterbuffet, zoals we dat in andere
jaren gewend waren. En in de eerste weken ook nog geen wekelijkse
sportactiviteiten. Hopelijk kunnen we op een later moment in het jaar nog iets
leuks organiseren. We zullen met zijn allen eerst Corona de baas moeten
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worden.

Gelukkig kan het ophalen van oud papier wel gewoon doorgaan. Voor onze
vereniging is het ophalen van oud-papier nog steeds zeer de moeite waard,
zeker met de hoge papierprijzen van het afgelopen jaar. (Helaas hebben we
nog geen bericht van de gemeente wat de opbrengst was in 2021.)

We zijn dan ook heel blij met onze ophalers waar we steeds weer een beroep
op kunnen doen. Bedankt voor jullie hulp in het afgelopen jaar! In het bijzonder
voor diegenen die het afgelopen jaar om uiteenlopende redenen gestopt zijn:
Teunis, Harald, Meindert, Theo, Jan en Allard: hartelijk dank voor jullie inzet in
de afgelopen jaren!

Dit betekent ook dat nieuwe ophalers weer heel welkom zijn. Wil je onze groep
versterken, stuur dan even een berichtje naar derietvogels@gmail.com.

Ook dit jaar komen we het oud-papier weer ophalen op de 2e zaterdag van de
oneven maanden, vanaf 9.00 uur.

Het rooster voor 2022 is als volgt:

8 januari:    Arnold Tang, Marcel Eissens; reserve: Bennie Vrieling
12 maart:   Gert Hilbolling, Ben Mulder; reserve: Harm van Rhee
14 mei:       Peter Pasman, Martin van der Woude; reserve: Fred Dresia
9 juli:          Hein Bokern, Erik Meerman; reserve: Kas Kooistra
10 sept.:     Roelof Moek, Okke-Jan Ottens; reserve: Lute Pieters
12 nov.:      Gert Weggemans, Rob van Ekeren; reserve: Henk Stoffers

Bestuur De Rietvogels: Klaasje, Isabel en Ben.

mailto:derietvogels@gmail.com
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Het ringen van Amerikaanse Vogelkers

Werkgroep Natuurbeheer Gasteren is bezig om Amerikaanse Vogelkers te
bestrijden in de bosstrook tussen de hei en het wandelpad langs de Zuides.
Sommige passanten daar schudden meewarig het hoofd. “Wat zijn ze nou toch
aan het doen?” Daarom zijn er flyers opgehangen met een uitleg over de
bedoeling. Lees hier het hele verhaal...

https://ingasteren.nl/het-ringen-van-amerikaanse-vogelkers/
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Foto uit het archief van Historisch Gasteren.

Verhuisbericht van Jos en Thea

Beste dorpsgenoten,

Met ingang van 4 februari 2022 verlaten wij Gasteren! We verruilen ons
heerlijke huis aan de Zandkampen voor een knusse kleine gelijkvloerse woning
op Texel; na 28 jaar is dat best even slikken. Jos en ik hebben met superveel
plezier in Gasteren gewoond. We hebben lief en jammergenoeg toch ook wel
veel leed gedeeld met (een aantal van) jullie en we nemen alle herinneringen
met ons mee naar onze nieuwe woonomgeving in Den Hoorn/Texel. Dank jullie
wel voor de mooie jaren in Gasteren. Wij wensen de nieuwe bewoners van
onze woning maar ook jullie allemaal alle goeds!

Hartelijke groeten,
Jos Eeckelaer en Thea Bulthuis

Dorpsagenda januari
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za 8 jan Oud papier
ma 10 jan Kerstbomen ophalen: zie de gemeente informatie
ma 10 jan Grijze container
vr 14 jan Oranje container
ma 17 jan Groene container
vr 28 jan Oranje container
ma 31 jan 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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