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Neis oet 't Loeg - Juli 2022
Dorpsneis oet Gaastern

In deze editie van Neis oet 't Loeg onder andere een kort verslag van de In- en
Ontspanningsweek, de afscheidsbrief van Arno Klee als dorpshuisvoorzitter,
nieuws van de Huiskamer, een oproep van Dorpsbelangen voor de besteding
van €1659,82 en nog veel meer .... 
De redactie wenst u een fijne zomervakantie. De volgende digi-Neis verschijnt
begin september.

Een mooie In- en Ontspanningsweek 2022

Het was weer genieten voor iedereen bij de In- en Ontspanningsweek 2022:
voor de deelnemers, voor de toeschouwers, voor de enthousiaste Kartrekkers
als (nieuwe) organisatoren, voor de organiserende verenigingen en voor het
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beheerteam (vrijwilligers) van het dorpshuis. Bijna alle dagen prachtig weer,
sportieve en spannende wedstrijden. Eindelijk weer, na 2 jaar Corona-pauze.
Twee activiteiten sprongen er echt uit: de vossenjacht voor de schooljeugd op
de woensdagmiddag en natuurlijk de playbackshow op de zaterdagavond.
Maar liefst 16 dolenthousiaste jongelui - van heel klein tot iets groter - deden
mee aan de vossenjacht door alle straten van het dorp, met als afsluiting een
lekkere pannenkoeken-traktatie bij Brinkzicht. Wat wil je nog meer!
En dan de playbackshow: als vanouds: geweldige optredens van elk der
deelnemende artiesten. Er was weer flink geoefend, de timing en de 'flair'
waren bij de een wat beter dan bij de ander, maar petje af voor iedereen die
meedeed! En de winnaar: Murriels Wedding met Waterloo, geplaybackt door
het team van  BosHoek. Wat een optreden; geweldig!

En de eindstand: 

1. BosHoek:     385 punten
2. BriGOS:        325 punten
3. Westeinde:  295 punten
4. OostZa:        255 punten

Kijk op onze dorpswebsite voor alle uitslagen en voor foto's/filmpjes en korte
verslagen van elke dag.

Afscheidsbrief voorzitter dorpshuisbestuur

Beste dorpsgenoten,

https://ingasteren.nl/eindstand-io-week-2022/
https://ingasteren.nl/io-week-2022-sfeerimpressies-en-fotos-zaterdag/
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Vandaag (30 juni 2022) is mijn laatste dag als voorzitter van de Stichting
Dorpshuis Gasteren. Zoals in september vorig jaar aangekondigd leg ik mijn
taak neer per 1 juli 2022 na meer dan 9 jaar voorzitter geweest te zijn. Ik heb
een pensioengerechtigde leeftijd bereikt van 75 jaar.

Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen en de steun die ik gehad heb in al die
jaren maar vooral voor de daadkrachtige hulp. Zonder die hulp waren veel
dingen niet mogelijk geweest zoals het jaarlijkse TT-baan schoonmaken, de
beheertransitie van beheerder naar vrijwilligers, de bloembollenactie en de
loterij als voorbeeld uit het recente verleden.

Ik heb mijn taak met toewijding en met plezier gedaan. Natuurlijk waren er ook
minder plezierige momenten. Dat er tijdens de Covid-19 periode het dorpshuis
gedeeltelijke of helemaal op slot moest ging mij aan het hart. Toen de
beheerder plotseling vertrok leverde dat slapeloze nachten op en een forse
uitdaging. Maar ook dat hebben we samen opgelost.

Ik laat een financieel sterk dorpshuis achter met een voltallig en daadkrachtig
bestuur. Alleen de voorzitter ontbreekt maar die komt er ook wel.

Hartelijke groet,

Arno Klee

Nieuws van de Huiskamer
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De Huiskamer laat het zich smaken in de vrije natuur

Woensdag 29 juni om 10.00 uur verzamelden de deelnemers van de
Huiskamer zich om 10.00 uur bij de Gasterije voor de geplande wandeling en
picknick. We waren met  een groep van 15. De weergoden waren ons zeer
gunstig gezind, want het was schitterend weer. Via Loon en Balloo arriveerden
we op een prachtige plek: Kampsheide. Ina en Els hadden de dag ervoor al
voorwerk gedaan en een mooi plekje onder de bomen uitgezocht. We hadden
stoelen meegenomen, dus iedereen had een plekje om te zitten rond de
picknicktafel. We begonnen met koffie met Prasselkuchen, een heerlijke
lekkernij, die iedereen zich goed liet smaken.

Na de koffie gingen we met een grote groep een wandeling maken en degenen
die niet mee wilden bleven heerlijk in de schaduw onder de bomen zitten.
Tijdens de wandeling door de prachtige natuur kwamen we langs het
Poepenhemeltje. Bisschop Bernard von Galen (Bommen Berend) vond dat hij
recht had op stad en land van Groningen. Zijn troepen belegerden daarom de
stad Groningen. In 1672 werd hier een kleine schans gemaakt om de legertent
van Bommen Berend te beschermen. Van hieruit kon hij te paard binnen 3 tot 4
uur Groningen bereiken. Het scheldwoord poepen verwijst naar Duitsers of
naar Rooms-Katholieken (papen). Wij hadden een andere associatie bij de
naam en waren dan ook blij deze informatie op de borden te lezen.

Na de prachtige wandeling dronken we eerst allemaal een glas water en
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daarna werd de picknickmand uitgepakt. Heerlijke quiches en lekkere
sandwiches. Iedereen genoot van de gezelligheid, de mooie omgeving en het
lekkere eten.

Bij de volgende Huiskamerbijeenkomst op woensdag 13 juli  kunnen we kijken
en luisteren naar een optreden van het Art Root Collective, een groep
jongeren met een vluchtelingen achtergrond, die samen met Nederlandse
jonge musici muziek maken. Vorig jaar hebben zij Gasteren ook bezocht en
een mooi optreden voor ons verzorgd.

De Huiskamer op culturele excursie
Op woensdag 15 juni stond er voor de bezoekers van de Huiskamer van
Gasteren een cultureel uitstapje op het programma. We maakten een excursie
naar Museum De Buitenplaats in Eelde.
We kregen in het museum een rondleiding bij de expositie “Ogentroost- Uit de
kunstcollectie van het UMCG”. Er waren realistische schilderijen en figuratieve
werken, dus er was voor elk wat wils.

Na de expositie was er gelegenheid om de prachtige tuin van het museum te
bezoeken. Iedereen genoot zichtbaar van de verdiepte vijvertuin, de Appelhof
en de dwaaltuin, de schitterende planten, bloemen, bomen, en de daar
geëxposeerde beeldhouwwerken.



07-07-2022 12:25Neis oet 't Loeg - Juli 2022

Pagina 6 van 11https://mailchi.mp/ea088752f030/neis-oet-t-loeg-juli-15523364?e=63ea33e1ed

Deze excursie werd mede mogelijk gemaakt door de (provinciale) Frisse Start
subsidie die de gemeente Aa en Hunze voor deze  activiteit beschikbaar stelde.

Klik hier voor het volledige verslag 

Wat te doen met €1659,82?

Heb jij een goed idee voor de besteding van (een gedeelte van) dit bedrag?
Laat het Dorpsbelangen weten. Maar waar komt dit geld dan vandaan?
Dorpsbelangen heeft dit ontvangen vanuit de glasvezelaanleg. De Stichting
Glasvezel is namelijk opgeheven terwijl er nog subsidie in hun pot zat. Het
resterende subsidiebedrag is daarom verdeeld over de deelnemende dorpen.
Het te ontvangen bedrag is daarbij gekoppeld aan het aantal aansluitingen.
Aangezien in Gasteren veel huishoudens zijn aangesloten op glasvezel,
ontvangen we nu veel geld.
Dus wees creatief, bedenk een bestemming en stuur je ideeën voor 15 juli a.s.
naar dorpsbelangengasteren@outlook.com Vermeld in je idee wat je wilt doen,
waarom je dit wilt doen en hoeveel geld dit naar schatting kost. We kijken uit
naar jouw plan!

https://ingasteren.nl/de-huiskamer-van-gasteren-op-culturele-excursie/
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Verkoopexpositie Kleurrijk Gasteren levert
voldoende geld op

Van 2 juni tot 18 juni j.l. hield Kleurrijk Gasteren in Dorpshuis De Gasterije een
verkoopexpositie van de 12 schilderingen die binnenkort op de Enexis
elektriciteitskastjes en op een aantal rioolkasten worden aangebracht. Er kon in
de voorgaande weken op de schilderijen geboden worden met een ‘vanaf-prijs’.
Degene met het hoogste bood kwam in het  bezit van het schilderij.

Er werden drie schilderijen verkocht. ‘Schapen’ van Fred Dresia (€ 300),
 ‘Klompjes’ van Ottie Eugster (€100), ‘Ubbinkbos’ van Iris Koffijberg (€100).

Het totaalbedrag van € 500, dat de verkoop opbracht, is voldoende om de
afbeeldingen op de kasten en kastjes in Gasteren aan te brengen. Half juli
wordt daarmee begonnen.

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

Wie zingt met ons mee?
Popkoor Nice Anloose heeft nog plek voor enkele
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nieuwe leden. We zijn een gemengd enthousiast
koor. We treden een paar keer per jaar op. We
repeteren op woensdagavond in het dorpshuis in
Anloo. Zangervaring is niet vereist. Je kunt
natuurlijk ook eerst een paar repetities bijwonen
voordat je besluit lid te worden. Als je mee wilt
doen stuur dan een mailtje aan
secretaris@niceanloose.nl . Als je eerst meer
informatie wilt dan kun je deze vinden op
www.niceanloose.nl .

Foto van oogsttijd in vroeger jaren: 
wie kent de namen?

Op deze foto uit 1960 is te zien hoe er geoogst
werd in vroegere jaren. De werkgroep Historsich
Gasteren wil graag de namen weten van onze
dorpsgenoten die op deze foto te zien zijn. Wie
kan helpen?
Voor het volledige artikel: klik hier

Ervaringen met Corona
De werkgroep Historisch Gasteren roept
inwoners van Gasteren op om hun ervaringen
met Corona (negatief én positief) met de
werkgroep te delen, schriftelijk dan wel
mondeling. Dat kan onder naam, maar ook
anoniem.
Voor het volledige artikel: klik hier

Aardbevingsschade

mailto:secretaris@niceanloose.nl
https://www.niceanloose.nl/
https://historisch.ingasteren.nl/foto-van-de-maand-juli-2022-oogsttijd-in-vroeger-jaren/
https://ingasteren.nl/ervaringen-met-corona-in-gasteren-een-herhaalde-oproep/
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Eigenaren van huizen die op de een of andere wijze zichtbare schade hebben
en binnen het gebied vallen waar aardbevingsschade geclaimd kan worden
kunnen een aanvraag indienen voor een vaste vergoeding van € 5000 en een
vergoeding voor verduurzaming van maximaal € 4000.
Ons dorp valt binnen het gebied waar aardbevingsschade geclaimd kan
worden. Een aantal inwoners heeft inmiddels een vergoeding aangevraagd en
ontvangen.
Om in aanmerking te komen moet dus een aanvraag ingediend worden via de
site schadedoormijnbouw.nl samen met een aantal foto’s van scheuren in het
betreffende pand (al dan niet ontstaan als aardbevingsschade). Het instituut
reageert binnen een paar weken.
Tot nu toe zijn alle aanvragen door bewoners van Gasteren gehonoreerd.
https://www.schadedoormijnbouw.nl/

Oranjefonds: 'Reuring in de
buurt'
Het Oranjefonds wil ontmoetingen en
verbindingen in dorpen en buurten stimuleren na
twee jaar van lockdowns en afstand houden.
Hiervoor stelt het fonds 6 ton beschikbaar. Voor
activiteiten om buurten weer in beweging te
krijgen kan tussen 1 juni en 15 september een
aanvraag ingediend worden.
Klik hier voor het volledige bericht.

Energietransitie 
Natuur- en milieufederatie Drenthe brengt elk

http://schadedoormijnbouw.nl/
https://www.schadedoormijnbouw.nl/
https://ingasteren.nl/oranjefonds-reuring-in-de-buurt/
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kwartaal een nieuwsbrief uit met daarin het
laatste nieuws over de energietransitie Drentsche
Aa. In deze brief is o.a. aandacht voor het maken
van een gedragen langjarige aanpak voor
verduurzaming van de energievoorziening met
behoud van ruimtelijke kwaliteit, erfgoed,
landschap en natuur. Lees hier de nieuwsbrief.

Dorpsagenda juli
za 9 juli Oud papier
wo 13 juli Huiskamer met Art Root Collective
do 14 juli Muziek maken met Art Root Collective
vr 15 juli Oranje container
ma 18 juli Groene container
ma 25 juli Grijze container  
vr 15 juli   Oranje container
ma 1 aug 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

Neis oet 't Loeg archief (vanaf 2015)

Copyright © 2022 Gasteren, Alle rechten voorbehouden.

U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of u afmelden voor deze nieuwsbrief.

Actuele dorpsagenda

https://spits-online.nu/platform/JYuqRLfMYndnR5WQQDZh
mailto:deredactie@ingasteren.nl
https://mailchi.mp/ea088752f030/neis-oet-t-loeg-juli-15523364?e=63ea33e1ed
https://ingasteren.nl/neis-oet-t-loeg/
http://www.twitter.com/ingasteren
http://ingasteren.nl/
https://ingasteren.us19.list-manage.com/profile?u=2d1e3284424d2a1ee7a8054f0&id=780cf9d901&e=63ea33e1ed
https://ingasteren.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=2d1e3284424d2a1ee7a8054f0&id=780cf9d901&e=63ea33e1ed&c=b32ceb422a
https://ingasteren.nl/dorpsagenda/


07-07-2022 12:25Neis oet 't Loeg - Juli 2022

Pagina 11 van 11https://mailchi.mp/ea088752f030/neis-oet-t-loeg-juli-15523364?e=63ea33e1ed

http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=2d1e3284424d2a1ee7a8054f0&afl=1

