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Neis oet 't Loeg - Juni 2022
Dorpsneis oet Gaastern

In deze editie van Neis oet 't Loeg onder andere de In- en Ontspanningsweek
(nog 3 nachtjes slapen!), oproepen voor middeleeuwse en musicerende
kinderen, een expo in het dorpshuis, en andere berichten.

Het is bijna zover!
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Geen jeu de boules, toch gezellig in de
Huiskamer

Afgelopen woensdag 1 juni hadden we weer een gezellige koffieochtend in de
Huiskamer. Omdat het weer het niet toeliet dat we jeu de boules speelden,
werden er na de koffie spelletjes gedaan. Er werd rummikub en domino
gespeeld, en gesjoeld. De verschillende teams waren zeer fanatiek in de weer
en er werden mooie resultaten behaald. Met name bij het sjoelen was er een
stevige competitie gaande.

De volgende Huiskamerbijeenkomst is op 15 juni. Dan hebben we een excursie
naar Museum de Buitenplaats in Eelde. Daar worden we ontvangen met
koffie/thee in het Museumcafé of bij mooi weer in de tuin. Na de koffie zal een
rondleider ons iets over de tentoonstelling vertellen. Daarna krijgen we een
rondleiding door het museum.

De tentoonstelling die dan in het museum te zien is heet “Ogentroost” en laat
werken zien uit de kunstcollectie van het UMCG, waarin het landschap centraal
staat. Het is voor het eerst dat (een deel van) de collectie getoond wordt buiten
de muren van het ziekenhuis.

Vertrek vanaf de Gasterije op 15 juni om 10.00 uur.
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Deelnemers aan de excursie, die een museumjaarkaart hebben, worden
verzocht om die mee te nemen.
In tegenstelling tot eerdere informatie is er geen eigen bijdrage verschuldigd
dankzij een subsidie van de provincie. Als je mee wil gaan en je hebt dit nog
niet doorgegeven, laat het dan graag even weten. telefoonnummer 0592
785193.

De Etstoel zoekt kinderen!

De organisatie van de Etstoel (20 augustus in Anloo) is nog op zoek naar
kinderen die mee willen doen. Graag z.s.m. opgeven!

Voor aanvullende info kun je bellen met Werkgroep Kinderactiviteiten Etstoel
Monique (0625164067)
Fia (0653179588)
Bettina (0610170028)
Anja (0630103940)

Opgeven kan door dit formulier in te vullen.

https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2022/06/Etstoel-2022-opgave-formulier.docx
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Hartelijke groet,
Eveline Rietman

Verkoopexpositie KLEURRIJK GASTEREN in
het Dorpshuis

Van donderdagavond 2 juni tot zaterdag 18 juni vindt een verkoopexpositie
plaats in het Dorpshuis van de schilderijen die Kleurrijk Gasteren al eerder
tentoonstelde. Afbeeldingen van deze schilderijen zullen op twaalf
elektriciteitskastjes in Gasteren komen.

Men kan van 2 – 18 juni op deze schilderijen bieden door een briefje in een
gouden doos te stoppen met de naam of het nummer van het gewenste
schilderij, de eigen naam en het bedrag dat je ervoor over hebt. Degene met
het hoogste bod komt in bezit van het schilderij. Er kan op 11 schilderijen
geboden worden.

De opbrengst uit de verkoop is bestemd voor het bekostigen van het
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aanbrengen van de afbeeldingen van de schilderijen op de elektriciteitskastjes.

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

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Jaap Ringrose via
jengringrose@gmail.com

Muzikale buurtbewoners gezocht!

Tijdens de zomer van 2022 komen 20 jongeren van het Art Root Collective
samen om muziek te maken in Gasteren. Ze repeteren in De Gasterije en
kamperen op het veldje ernaast. De meeste van hen hebben een
vluchtelingenachtergrond; ze wonen of in een azc of ze zijn sinds kort
statushouders. Onder de muzikale leiding van violiste Geerte de Koe en fluitiste
Maaike van der Linde maakt de groep een muzikale ontdekkingsreis mee
waarin ze gezamenlijk nieuwe muziekstukken componeren en uitvoeren.

Vorig jaar was er al een mooie ontmoeting tussen de jongeren en ouderen uit
de buurt, en ook gaven de jongeren toen een verrassingsconcert in de tuin van
een zieke dorpsgenoot. Dit jaar willen we muzikale mensen uit de buurt
uitnodigen om een ochtend mee te komen doen met het programma.

http://jengringrose@gmail.com/
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Onder leiding van Geerte en Maaike zullen buurtbewoners samen met de
jongeren een nieuw stuk of lied schrijven. Zowel voor instrumenta-listen als
mensen die van zingen houden en alle leeftijden en niveaus zijn welkom! Het
belooft een gezellige ochtend te worden die draait om elkaar ontmoeten en
samen genieten van muziek maken. Het zou ook leuk zijn als je het gemaakte
stuk mee komt spelen/zingen op het concert, maar dat is niet verplicht.

Je kan je aanmelden bij lisette@artrootcollective.nl

Wanneer? Donderdag 14 juli van 10.00 – 13.00 uur (blijf ook gerust gezellig
lunchen met ons).
Het concert is op 16 juli om 17.00 uur.
Waar? Het dorpshuis De Gasterije in Gasteren.
Wat? www.artrootcollective.nl.

Ervaringen met corona in Gasteren – een
oproep

Het coronavirus heeft ook Gasteren te pakken gehad. Het lijkt de werkgroep
Historisch Gasteren van belang om van de afgelopen corona-periode verslag te
doen. Om vast te leggen wat er in die periode in Gasteren is gebeurd. Wat
‘vandaag’ gebeurt, vormt immers de geschiedenis van ‘morgen’.

http://www.artrootcollective.nl/
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Heeft Gasteren of hebben inwoners van Gasteren (veel) last van het virus
gehad? Op welke manier en in welke mate? Zijn er ook inwoners voor wie de
‘coronacrisis’ wellicht ook positieve ervaringen heeft gebracht? De werkgroep
Historisch Gasteren roept inwoners van Gasteren op om hun ervaringen
(negatief én positief) met de werkgroep te delen, schriftelijk dan wel mondeling.
Dat kan onder naam, maar ook anoniem.

Geschreven stukken kan men opsturen naar Henk Hellema
(hhellema@xs4all.nl) of in de brievenbus van Gagels 15 stoppen. Wil iemand
zijn ervaringen liever mondeling meedelen dan komt Henk een keer langs om
zijn of haar verhaal aan te horen.

Namens de werkgroep Historisch Gasteren,

Henk Hellema

Jazz-talenten in De Speulkoel

Zondag 19 juni, openluchttheater De Speulkoel:
in één programma twee jonge musici die hun
sporen verdiend hebben, elk met hun eigen
band. Stanimir Lambov met zijn Lamp Of Trio, en
Kirill Dumchenko met de Skypainters, verzorgen
samen een optreden waarin verschillende stijlen
samenkomen. Jazz, maar met elementen van
klassieke muziek en opera.

Maak dit mee en laat je verrassen!

Openluchttheater De Speulkoel, Bosweg, Anloo.
Zondag 19 juni, 14.30-17.00 uur
Entree € 12,50; vrienden Speulkoel € 7,50.
Reserveren kan: speulkoel@rondommagnus.nl

mailto:hhellema@xs4all.nl
mailto:speulkoel@rondommagnus.nl
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Beekbodemverhoging in relatie tot de bebouwing in
Gasteren

Het heeft even geduurd, maar onlangs ontving Dorpsbelangen van het
Waterschap Hunze en Aa’s een uitgebreid antwoord op de vraag: Wat zijn de
gevolgen van de beekbodemverhoging voor de bebouwing van het dorp
Gasteren? Kort gezegd komt het erop neer dat de recentelijke
beekbodemverhoging geen gevolgen heeft voor de bebouwing van het dorp
Gasteren.

Klik hier om het complete antwoord van het waterschap te lezen.

https://ingasteren.nl/beekbodemverhoging-in-relatie-tot-de-bebouwing-in-gasteren/
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Informatie(z)uil geplaatst

Sneller dan verwacht is op woensdag 11 mei de
informatiezuil geplaatst op de Brink. De QR-code
op de (z)uil leidt naar informatie over Gasteren.
De gemeente is nog bezig alle
overnachtingslocaties, dagrecreatieve
voorzieningen en andere bezienswaardigheden
op de (z)uil-info te zetten. Het streven is om dit
aanbod voor de zomervakantie compleet te
hebben.

Door met je mobiel de QR-code te scannen
verschijnt een startpagina. Mocht je opmerkingen
of aanvullingen hebben over de informatie, neem
dan contact op met Dorpsbelangen via
dorpsbelangengasteren@outlook.com

Gasteren in de spotlight

Voor degenen die op 31 mei de uitzending van
Strunen op RTV-Drenthe gemist hebben: klik hier

BOKD, Vereniging Brede Overleggroep Kleine
Dorpen in Drenthe, is hèt Drentse netwerk van en
voor actieve, zorgzame en duurzame dorpen en
dorpshuizen. In nieuwsbrief 8, in de rubriek
‘Zorgzame Dorpen’, staat een vraaggesprek
met Arno Klee en Herman Roepman over
Gasteren Goed voor Elkaar; zeer de moeite
waard.

Klik hier voor het hele artikel.

mailto:dorpsbelangengasteren@outlook.com
https://www.rtvdrenthe.nl/tv/aflevering/strunen/511BDBEA28CE1FC6C125882F0034F000
https://www.bokd.nl/nieuws/gasteren-goed-voor-elkaar/
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Subsidie via projectideeën Provincie
Drenthe

Via de socialeagenda@drenthe.nl kunnen vanaf
1 juni 2022 projectideeën worden aangedragen.
De subsidieregeling is open tussen 22 augustus
en 18 september 2022. Kijk hier voor de
spelregels. En natuurlijk geldt: op = op

Uitnodiging kennissessie verduurzamen (monumentale)
woningen

Verduurzaming van woningen wordt steeds belangrijker. Dat is niet overal even
eenvoudig. Vooral niet bij oude monumentale panden waar Gasteren er nog
veel van heeft. Verduurzaming van erfgoed is een vak apart. Hoe voorzie je
erfgoed  bijvoorbeeld van zonnepanelen of isolatie? Wil je hier meer over
weten, kom dan op woensdagavond 22 juni naar de kennissessie die Natuur
en Milieufederatie Drenthe samen met BOKD en het kenniscentrum
NoorderRuimte organiseert. Klik HIER voor meer informatie.

Dorpsagenda juni
ma 13 jun In- en Ontspanningsweek
wo 15 jun De Huiskamer
vr 17 jun Oranje container
ma 20 jun Groene container
ma 27 jun Grijze container
wo 29 jun De Huiskamer
vr 1 juli Oranje container

https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2022/05/Uitnodiging-kennissessie.pdf


12-06-2022 12:53Neis oet 't Loeg - Juni 2022

Pagina 12 van 12https://mailchi.mp/62da3ecf1e95/neis-oet-t-loeg-juni-2022?e=63ea33e1ed

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.
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