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Neis oet 't Loeg - Mei 2022
Dorpsneis oet Gaastern

In deze editie van Neis oet 't Loeg onder andere de energietransitie,
voorstellingen in de Gasterije en de Speulkoel, werving vanuit het Dorpshuis,
fietsen, en meer.

Energiewerkgroep Gasteren zoekt leden

De belangstelling om met ons dorp actief bezig te zijn met verduurzaming en
energiebesparing is groot. Meer dan 50 bewoners waren er op de bijeenkomst
Energietransitie die werd georganiseerd door de Natuur en Milieufederatie
Drenthe (NMFD) en het BOKD in samenwerking met Dorpsbelangen Gasteren.
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Het werd een levendige avond toen de bewoners in groepen werden ingedeeld
om samen na te denken over ambities, kansen, beren op de weg en ervaringen
als het gaat om besparen, energie opwekken, energie opslaan en van het gas
af gaan. Kleine en grote ideeën passeerden de revue zoals gezamenlijk
inkopen van zonnepanelen en isolatie, (elektrische) deelauto’s, elektrisch
koken tot gezamenlijk energie opwekken en opslaan en kijken wat er mogelijk
is met aardwarmte en/of waterstof.

Hoe groot of klein onze ambities zijn als dorp bepalen we helemaal zelf. Natuur
en Milieufederatie Drenthe en de BOKD bieden ondersteuning als het gaat om
informatie, het leggen van contacten en een plan van aanpak. We hoeven ook
het wiel niet uit te vinden want Anloo, Rolde en Eext zijn al langer bezig.

Ter plekke hebben we een energiewerkgroep opgericht die nu 5 leden heeft,
inclusief een vertegenwoordiger van dorpsbelangen. We willen nog zeker 5
leden erbij. Dus wil je meedenken, -praten en -doen over energietransitie. Meld
je dan nu aan bij Iris Koffijberg (penningmeester Dorpsbelangen):
iris.koffijberg@gmail.com of 06-52407483.

Hoge Nood: op 21 mei in theater de Gasterije

http://iris.koffijberg@gmail.com/
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Hoge Nood – Wie wordt gered als de duinen breken?

Gespeeld door E POI
Op zaterdag 21 mei in dorpshuis de Gasterije

aanvang 20.00 uur – entree € 12,50

Hoge Nood is een bewerking van cabaretvoorstelling Natuurlijke Selectie van
NUHR uit 2007. Dat is nu 15 jaar geleden, maar de teksten zijn actuelere dan
ooit: het stuk kon nu geschreven zijn.

Op Antarctica is het 40 graden warmer dan normaal. Op Spitsbergen 15. De
polen smelten. Wat gebeurt er met de pinguïns en de ijsberen? Hoe hoog wordt
het waterpeil in de Noordzee? Kan de Rijn dan nog afwateren of lopen de lage
landen onder? Moeten wij toestaan dat de natuur een selectie maakt? Een
willekeurige selectie? Het is toch beter de natuur een handje te helpen, als de
nood zo hoog wordt.

spel: Rita Luiken, Dennis Koers, Jaap Kuiper, Ellen de Bree, Jannes
Hoenderken, Marjan Zwiers, Tineke van Stipriaan, Jacob Arbeider, Lieke Kor-
Smit, Crista Verkaaik en Ans de Jong
techniek: Jasper Doorten
decor: Anne Zijlstra
choreografie: Marjan Zwiers
regie: Leny Hamminga
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Bestuursleden gezocht voor Stichting
Dorpshuis Gasteren
Het stond al op de website, maar nu ook in Neis oet ’t Loeg.

Zoals iedereen wellicht al gemerkt heeft: “Het gaat goed met het dorpshuis!”

De verschillende zalen en ruimten zijn zowel overdag als ’s avonds met
regelmaat bezet door vaste gebruikers, maar steeds vaker ook door gebruikers
die incidenteel gebruik maken van een ruimte in het dorpshuis! Is er catering
geweest? Dan wordt dat geregeld. We kunnen met elkaar inmiddels zelfs grote
evenementen aan! Alles dankzij een enthousiaste groep vrijwilligers, met als
kern een actief bestuur!

Word jij onze nieuwe voorzitter?

Voor dat actieve bestuur zijn we m.i.v. 1 juli op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Arno Klee heeft deze functie met verve vervuld, maar neemt dan afscheid. Hij
heeft de pensioengerechtigde leeftijd voor vrijwilligers inmiddels ruim
overschreden. 

De nieuwe voorzitter hoeft het zeker niet alleen te doen. De ervaren en actieve
kern blijft. Samen zetten we de schouders eronder en zorgen we dat de het
dorpshuis goed blijft draaien.  Samen met een nieuwe voorzitter, met wellicht
een frisse blik, willen we ook vooruitkijken en zorgen dat het dorpshuis ook voor
de toekomst voor de inwoners van Gasteren en omstreken “the place to be” is
(of vrij in het Drents vertaald “waor ie wezen mot”).

Een dorpshuis voor iedereen! Laagdrempelig en gastvrij.

Wie pakt de handschoen op?

Een nieuwe penningmeester!

We kunnen melden dat zich voor de functie van penningmeester per 1-1-2023
inmiddels een kandidaat heeft gemeld! Daar zijn we heel blij mee.

Kom je gewoon als lid ons bestuur versterken?
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Wil je geen voorzitter zijn? Maar lijkt het je wel leuk om mee te denken over het
reilen en zeilen van het dorpshuis? Dan kan je je natuurlijk je ook aanmelden
als bestuurslid en eerst eens de kat uit de boom kijken. De tijdsinvestering is
afhankelijk van de uitdaging die je zoekt. Minimaal twee keer per jaar neem je
deel aan een algemene vergadering van Stichting Dorpshuis Gasteren.

Geïnteresseerd en meer weten?

Lijkt één van bovengenoemde functies je wel wat, maar wil je er eerst meer van
weten? Wij gaan graag met je in gesprek.

Arno Klee, voorzitter en algemene zaken: 06-57340471 of
arnoklee@icloud.com
Berry Tiems, onderhoud, beheer: 06-10283572 of berry.tiems@gmail.com
Jan Post, beheer en activiteiten: 06-25033726 of janpost56@gmail.com

Veel te doen in de Speulkoel

In de Speulkoel, het openluchttheatertje van Anloo, gaat het nieuwe seizoen
deze maand meteen op volle kracht van start. Met maar liefst drie
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voorstellingen in één maand.

Zaterdag 7 mei, 20.00-22.30 uur: De laatste snik & Hoge nood
Zondag 15 mei, 14.30-17.00 uur: Cabaret – Jeffrey en Jasper
Zondag 22 mei, 14.30-17.00 uur: Verhalenvertellers

Lees HIER meer over deze voorstellingen.

Voor € 12,50 wordt u Vriend van de Speulkoel. Dan hebt u elke voorstelling €
5,- korting, dus in één maand uw bijdrage al meer dan terugverdiend.
Bij de kassa kunt u voor € 12,50 een vriendenkaart aanschaffen.

Fiets mee met Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer organiseert in samenwerking
met Dorpsbelangen op 19 mei een fietsexcursie
rondom Gasteren.

We starten om 19:00 uur in Gasteren bij
Pannenkoekenboerderij Brinkzicht. Vanaf daar
fietsen we onder leiding van Kees van Son,
boswachter bij Staatsbosbeheer, richting
Anderen en Anloo. Op verschillende fraaie
plekken volgt uitleg over het landschap en de
bosaanleg en we bezoeken mooie uitkijkpunten.

We zijn rond 21:00 uur weer terug in Gasteren.

Dus donderdagavond 19 mei, 19:00 tot 21:00
uur, start Pannenkoekenboerderij in Gasteren.

Fiets je mee? Geef je dan uiterlijk 18 mei op bij
Petra v.d. Zanden van Dorpsbelangen via
dorpsbelangengasteren@outlook.com

Informatie(z)uil Gasteren

https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2022/05/ROM-speulkoel-publ-20220503.pdf
mailto:dorpsbelangengasteren@outlook.com
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Eerder hebben we bericht over het plaatsen van
een informatie(z)uil bij de Brink. Dorpsbelangen
ontving een bericht van de gemeente waaruit
blijkt dat het plaatsen vertraging oploopt.

De gemeente schrijft:

‘De reden hiervan is de bezetting bij onze
buitendienst. Momenteel zijn wij veel personeel
kwijt i.v.m. werkzaamheden voor de
opvanglocaties voor de Oekraïense
vluchtelingen. We zagen het ook liever anders
gaan, maar op dit moment is het schakelen naar
andere prioriteiten. Jullie krijgen bericht zodra we
weten in welke week de informatiezuilen
geplaatst gaan worden.’

De zuil laat dus nog even op zich wachten.
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Expositie schilderijen Kleurrijk Gasteren in de
Gasterije

Van 20 april tot en met 4 mei hingen er twaalf kunstwerken van Kleurrijk
Gasteren in Dorpshuis De Gasterije. Deze kunstwerken zijn gemaakt door acht
kunstenaars en elf kinderen uit ons dorp. Op woensdagavond 20 april konden
de kunstwerken al bekeken worden in de grote zaal tijdens de
voorlichtingsavond over de Energietransitie. Met hulp van Berry Tiems hebben
we op 21 april de kunstwerken verplaatst naar in de Huiskamer.

Het is de bedoeling dat de kunstwerken op de twaalf elektriciteitskastjes van
Enexis in het dorp worden geplaatst. Kleurrijk Gasteren heeft van tevoren
nauwkeurig bekeken welke voorstelling het beste past bij welk kastje. Op de
expositie is te zien om welke kastjes het gaat en hoe ze eruit gaan zien als de
beschildering erop is aangebracht.

De kunstwerken zijn gemaakt door Coosje Lameijer, Harry Wolters, Tikkel
Hofman, Betty Oost, Ottie Eugster, Iris Koffijberg, Fred Dresia en Maria
Grencho Pedroso. Het ontwerp voor de kast op de speeltuin op de
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Zandkampen is gemaakt door Johanna, Leah, Mylou, Joop, Oliver, Julia, Bram,
Floris, Erika, Niene en Paulo.

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

Historisch Gasteren in de Huiskamer

Van Neanderthaler tot Homo sapiens, van grafheuvels tot
kringgrepurnenvelden en van turfsteken tot de befaamde tjasker; er kwam heel
wat voorbij in de Huiskamer op 20 april.

Er waren veel mensen naar de Huiskamer gekomen voor de presentatie van
Herman en Henk van de werkgroep Historisch Gasteren. We waren met 24
personen.  Herman vertelde dat Neanderthalers (40.000 jaar geleden) en jager-
verzamelaars (12.000 jaar geleden) de omgeving van Gasteren al aandeden.
Op de es worden daarvan nog steeds pijlpunten enz. gevonden.

Rond 3000 voor Chr. vestigden zich voor het eerst permanent mensen in het
gebied rond Gasteren: de hunebedbouwers. De hunebedden zijn in een
periode van 200 jaar gebouwd, daarna niet meer. Maar de mensen bleven wel,
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alleen hun begravingsmethoden veranderden.

Lees HIER het complete verslag.

In elke pad of kikker kan een prins
zitten!

Eén keer per jaar, meestal begin maart, kunt u ze
zien ploeteren. Een man, en vrouw, of tien. In de
greppels langs de Oudemolenseweg, laarzen
aan, bezig met een hark om de schermen in de
greppels van gras, andere planten en takken te
ontdoen. Dat doen ze voor de padden die in hun
trektocht naar hun voortplantingspoel naar de
overkant willen. Via de schermen worden deze
en andere amfibieën ‘gedwongen’ de
paddentunnels te gebruiken. U kent die tunnels
wel: wanneer u over de Oudemolenseweg rijdt,
gaat het van van kaboem, kaboem, en dat in
totaal zeven keer. Maken we die schermen niet
schoon dan klimmen de dieren eroverheen en
lopen of springen ze de weg op.
Levensgevaarlijk.

Maar we zien zo weinig padden. Zijn ze er nog
wel? Of zoals één van de vrijwilligers zei: ‘Waar
doen we dit voor?’ Goeie vraag. Lees HIER het
antwoord!

Het geplande Dorpenvolleybaltoernooi gaat
helaas niet door op vrijdag 13 mei, vanwege te
weinig deelnemende teams. Sportvereniging de
Rietvogels neemt het initiatief om het toernooi na
de zomer alsnog te organiseren.

https://ingasteren.nl/historisch-gasteren-in-de-huiskamer/
https://ingasteren.nl/in-elke-pad-of-kikker-kan-een-prins-zitten/
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Dorpsagenda mei
vr 6 mei Oranje container
ma 9 mei Groene container
za 14 mei Oud papier
wo 18 mei De Huiskamer
vr 20 mei Oranje container
ma 23 mei Groene container
ma 30 mei Grijze container
wo 1 jun De Huiskamer
do 2 jun Samen Koken - Samen Eten
vr 3 jun Oranje 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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