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Neis oet 't Loeg - Maart 2022
Dorpsneis oet Gaastern

In deze lekker volle editie van Neis oet 't Loeg gaan we onder andere
hardlopen, schoonmaken, raadsels oplossen, versoepelen, collecteren, en nog
veel meer!

Samen werk maken van de energietransitie in
Gasteren

Op woensdag 20 april van 19.30 tot 21.00 uur organiseren Dorpsbelangen
Gasteren, de Natuur en Milieufederatie Drenthe en BOKD een
informatiebijeenkomst voor inwoners om mee te denken en te praten over hoe
we samen vorm kunnen geven aan de energietransitie in Gasteren. Een
energietransitie die past bij het unieke karakter van het dorp, bij de inwoners,
het landschap en de natuur.
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Tijdens de bijeenkomst gaan we in gesprek over de mogelijkheden, ambities,
zorgen en ideeën op het gebied van de energietransitie. Van het gas af klinkt
goed, maar hoe moet dat, wanneer en wie gaat dat betalen? Wat zijn de opties
en waarin kunnen we samen optrekken?

Je kan je aanmelden voor deze bijeenkomst bij Remco Mur van de Natuur en
Milieufederatie Drenthe: r.mur@nmfdrenthe.nl. Ook kan je van tevoren al je
vragen mailen naar Remco.

We hopen jullie 20 april te zien in het Dorpshuis!

Veldlopend door de omgeving van Gasteren

Zaterdag 5 maart 2022 vormden De Gasterije en (de omgeving van) Gasteren
het toneel van de RunForestRun: drie veldloopwedstrijden op één dag.

Een paar getallen:

360 deelnemers
3 afstanden: 12km, 24km en 43km
30 vrijwilligers van RunForestRun
200 auto’s

mailto:r.mur@nmfdrenthe.nl
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125 broodjes kaas/ham
slechts een paar uitvallers
6 verkeersregelaars
30 liter snert en 10 liter tomatensoep
ontelbare hoeveelheden koffie, thee, frisdrank, chocomelk en biertjes
14 vrijwilligers van De Gasterije
bakken vol koolhydraten en suiker voor deelnemers nadat deze door de
finish liepen
5 medewerkers van het Rode Kruis
175 auto’s op het sportveld (waarvoor dank aan De Boermarke) en 50
auto’s langs de Gagels en  de Brink (waarvoor dank aan de
desbetreffende aanwonenden).

De wedstrijden gingen niet over verhard terrein maar door bagger en blubber,
over bulten, door sloten en langs smalle bospaadjes. Het wedstrijdveld bestond
uit een relaxte groep deelnemers, die er van genieten om met respect voor de
natuur door die natuur hard te lopen. En heel erg bijzonder: ze lieten geen
enkel snippertje afval achter in die natuur, zelfs rondom De Gasterije was het
SCHOON nadat de deelnemers vertrokken waren: iedere deelne(e)m(st)er
ruimde gewoon zijn/haar eigen bekertjes, snoepwikkels en schillen op.
Chapeau!

De organisatie van RunForestRun is een geoliede machine die jaarlijks 12
soortgelijke veldloop-evenementen organiseert. Zij verrichtten hun opbouw- en
opruimwerkzaamheden op een professionele manier.

En voor het bestuur en vrijwilligers van De Gasterije was het een vuurdoop:
onder leiding van een “kerngroep” van vrijwilligers (Jantje, Jan, Hein, Arno, Fia
en Berry) verzorgden zij vanaf ’s morgens 07:30 uur samen met acht andere
Gasterije-vrijwilligers (Ina, Jannie, Trudy, Marijke, Henk, Ben, Jan en John) de
ontvangst van de organisatie-vrijwilligers en hardlopers: grote zaal uitleggen
met het tapijt (en aan het eind van de dag weer oprollen), tafels en stoelen
neerzetten (en weer opbergen na afloop), toezicht houden op het verkeer,
koffie/thee/chocomelk schenken, broodjes smeren, soepen warm-maken en
serveren, consumpties afrekenen, toiletten en keuken schoonhouden,
afwassen, opruimen. Nadat om 17:00 uur de laatste slagen met de stofzuigers
door de sporthal waren gegaan, constateerden zowel de organisatie van de
RunForestRun als De Gasterije-vrijwilligers dat deze eerste keer een geweldig
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succes was. Welke zeker een vervolg gaat krijgen.

Samengevat: in een zon-overgoten, gezellige en ontspannen sfeer ontvingen
de 14 vrijwilligers van De Gasterije meer dan 400 gasten. En niet onbelangrijk:
deze sportdag heeft een mooie boost gegeven aan de kas van De Gasterije.

(Facebookers kunnen HIER de FaceBook-pagina van de organisatie van de
RunForestRun bezoeken met mooie foto’s en met reacties van deelnemers.)

(Voor meer foto’s: klik HIER.)

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
dorp rotzooi opruimt. Hier sluiten zich steeds meer inwoners bij aan!

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

https://www.facebook.com/trailrunforestrun/
https://johnvanderkaap.nl/runforestrun-2022.html
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Afsluitend gaan we samen lunchen bij de Pannenkoekenboerderij. Deze lunch
wordt ons door de gemeente aangeboden.

In verband met de catering en de lunch vragen we u zich van tevoren even aan
te melden via een mailtje naar Iris Koffijberg: iris.koffijberg@gmail.com

Paasvuur 2022 waarschijnlijk op eerste paasdag, zondag
17 april

Vereniging Dorpsbelangen heeft er inmiddels vertrouwen in gekregen dat het
Paasvuur dit jaar door kan gaan. De definitieve vergunning is nog niet binnen,
maar de signalen zijn positief. Harm van Rhee heeft wederom zijn
medewerking toegezegd.

Dat betekent dat inwoners van Gasteren weer snoeihout voor het Paasvuur
kunnen aanleveren op:

vrijdag 15 april van 13.00-16.00 uur
zaterdag 16 april van 9.00-15.00 uur

De precieze locatie wordt nog bekend gemaakt.

Houd de nieuwsbrief en de website in de gaten voor het laatste nieuws!

mailto:iris.koffijberg@gmail.com


10-03-2022 12:14Neis Oet 't Loeg - Maart 2022

Pagina 6 van 16https://mailchi.mp/0ca1a850e335/neis-oet-t-loeg-maart-2022?e=63ea33e1ed

Bescherming tegen cyber-aanvallen

In de persconferentie over de situatie in de Oekraïne (donderdagmiddag 3
maart 2022) bracht Premier Mark Rutte het onderwerp “beschermen tegen
cyber-aanvallen” ter sprake.

Enkele gehoorde opmerkingen hierover:

Hoef ik niet te weten.
Waar gaat dit over?
Ik heb daar geen verstand van.
Overdreven gedoe.
Nog nooit last van gehad.
Dat gebeurt toch niet in Gasteren?

De informatie over cyberaanvallen is een onderwerp dat inhoudelijk niet tot de
informatie behoort van een dorpswebstek zoals <www.ingasteren.nl>: te
technisch, te ingewikkeld, te vèr buiten de belevingswereld van Gasteren. Ja en
nee. Daarom vindt de lezer HIER dan ook slechts de ingang naar het volledige
artikel … voor hen die iets meer willen weten.

https://ingasteren.nl/beschermen-tegen-cyber-aanvallen/
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Het raadsel van de watermolen in
Gasteren

Stond er ooit een watermolen in Gasteren? Daar
zijn sterke aanwijzingen voor alhoewel er ook
nog veel vragen onbeantwoord blijven. Wilt u
meer weten of helpen het raadsel op te lossen?
Lees dan HIER verder...

De cadeautjes van Eunice

Afgelopen vrijdag, 18 februari, kwam Eunice
voorbij. Een zware storm met zeer zware
windstoten. De weerstations waarschuwden ons
om niet de weg op te gaan. Te gevaarlijk. Een
dag later bleek het in Gasteren mee te vallen met
de gevolgen. Hoewel, er was zeker enige
schade. Bekijk HIER de foto's...

Versoepelingen per 18 februari en 25
februari

Sinds 25 februari gelden er geen speciale
Corona regels meer in De Gasterije!

https://historisch.ingasteren.nl/het-raadsel-van-de-watermolen-in-gasteren/
https://ingasteren.nl/de-cadeautjes-van-eunice/


10-03-2022 12:14Neis Oet 't Loeg - Maart 2022

Pagina 8 van 16https://mailchi.mp/0ca1a850e335/neis-oet-t-loeg-maart-2022?e=63ea33e1ed

Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in
besturen

Aan de inwoners van Gasteren!

INLEIDING
Vrijwilligers in besturen lijden onder onnodige overregulering. Denk aan
registratie in het UBO-register, het verplicht aanpassen van statuten aan de
WBTR of vragen van banken vanwege het ‘risico’ op witwassen of
terrorismefinanciering. De overlast maakt het vrijwilligerswerk soms zelfs
onmogelijk.

PETITIE
Wij, vrijwilligers, vrijwillige besturen, goede doelen, actieve bewoners en
fondsbesturen constateren:

Dat de Rijksoverheid wet- en regelgeving invoert vanwege incidenten en
dat alle 396.000 verenigingen en stichtingen daar onnodig onder lijden, of
ze nu een jaarbegroting van 500 of 500.000 euro hebben.
Dat vrijwilligers in besturen én controlerende organisaties overuren
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draaien dankzij ineffectieve en inefficiënte regelzucht.
Dat voor velen de wet- en regelgeving te complex, te onduidelijk, te
technisch en een ver-van-hun-bed show is.

en verzoeken:

De Rijksoverheid:

Te beseffen dat vrijwilligers hun vrijwilligerswerk te goeder trouw in hun
vrije tijd doen, vaak naast betaalde baan of zorgtaak.
Waar mogelijk kleine organisaties (alsnog) uit te zonderen van wet- en
regelgeving.
Niet draagkrachtige organisaties niet voor de kosten op te laten draaien.
Bij alle (komende) wet- en regelgeving te kijken wat in redelijkheid van
organisaties en hun vrijwilligers verwacht kan worden.

Bent u het eens met deze overbodige regeldruk? Teken dan de PETITIE op
DEZE pagina!

Dankuwel … voor uw aandacht, voor uw ondertekening.

https://stopregeldrukvrijwilligers.petities.nl/
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De geschiedenis van de ijsbaankantine van
Wintervreugd

Begin november vorig jaar is de ijsbaan weer geschoond en staat deze –
helaas tevergeefs – te wachten op een flinke ijslaag. Wie in de afgelopen
maanden langs de ijsbaan liep, is het misschien opgevallen dat de kantine van
ijsvereniging  ‘Wintervreugd’ een opknapbeurt krijgt: de buitenkant van het
gebouw  wordt van metalen ‘damwanden’ voorzien. Dit is niet de eerste
opknapbeurt. Deze kantine is in 1989 met vereende krachten uit Annen
gehaald en kent inmiddels een hele geschiedenis. Klik HIER om daar meer
over te lezen.

Leergang goed oud worden in het
dorp

In de nieuwsbrief van de BOKD staat een stukje
over een leergang ‘Goed oud worden in het
dorp’.

Er zijn twee gratis leergangen. De eerste
leergang is getiteld ‘Inzicht in ouder worden en
ouder zijn’ en wordt gehouden op 10 en 24
maart aanstaande. De tweede leergang gaat
over ‘Activiteiten met ouderen’ en wordt
gehouden op 8 april en 21 april aanstaande.

Voor meer informatie ga naar
https://www.bokd.nl/nieuws/leergang-goed-ouder-
worden/

Vereniging Dorpsbelangen

https://historisch.ingasteren.nl/kantine-ijsbaan/
https://www.bokd.nl/nieuws/leergang-goed-ouder-worden/
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Een boeiende boekenochtend in de
Huiskamer

Op woensdag 23 februari verwelkomde de Huiskamer een bijzondere gast:
Ingrid Verbruggen van Boekhandel Van der Velde uit Assen. Ingrid vertelde dat
ze al jong een passie voor boeken ontwikkelde. En het bleef niet bij alleen
lezen. Ze werd uiteindelijk zelfs eigenares van een eigen boekenzaak:
boekhandel Van der Velde. Daar is ze nog steeds bij betrokken maar nu als
bedrijfsleider.

Voor deze ochtend had Ingrid een twintigtal boeken bij zich waar ze wat over
wilde vertellen. Elke categorie was vertegenwoordigd en vertellen kon ze. In
geuren en kleuren. Het werd een heerlijke ochtend. De tijd vloog om en we
moesten Ingrid zo rond 12.00 uur echt afbreken want haar enthousiasme was
niet te stuiten. Gelukkig was er nog wel gelegenheid om boeken aan te
schaffen en daar werd gretig gebruik van gemaakt.

Tot slot vertelde Els dat ‘Samen Koken Samen Eten’ weer van start gaat en wel
op donderdag 28 april en donderdag 2 juni. Een ieder kan zich daar weer voor
opgeven.

En de volgende keer, op woensdag 9 maart, is er in de Huiskamer een
Muziekbingo !!!!!.
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Bruggetje naar de Heest

Wanneer je vanaf de Gagels – ploeterend door de modder – richting de Heest
wandelt, kom je bij het ondergelopen Aolstalbat en kon je genieten van dit
mooie en zeer natte landschap.

foto: Pauline Hellema

COLLECTEWEEK AMNESTY
INTERNATIONAL

13 t/m 19 MAART 2022

Waarom een collecte?

Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld
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waarin iedereen gelijke rechten heeft en in
vrijheid kan leven. Met acties, lobby, campagnes
en rapporten oefent de organisatie druk uit op
machthebbers die de rechten van mensen
schenden. Dat blijkt een effectieve methode.
Gewetensgevangenen komen vrij,
doodvonnissen worden omgezet,
discriminerende wetten worden aangepast,
marteling stopt en daders worden berecht.

Hoe belangrijk het werk van Amnesty is, blijkt uit
de woorden van Saïkou Yaya Diallo uit Guinee.
‘Ik wil mijn grote dankbaarheid uitspreken voor
alle inspanningen die jullie leverden voor mijn
vrijlating en die van andere politieke gevangenen
in Guinee. Amnesty blijft voor mij de
mensenrechtenorganisatie die het meest
betrokken is bij het terugwinnen van individuele
rechten en vrijheden.’

Meer informatie over Amnesty International is te
vinden op www.amnesty.nl .

In gesprek met
Staatsbosbeheer

Op 8 februari jl. sprak het bestuur
van Dorpsbelangen met
Staatsbosbeheer, te weten Kees
van Son en Wolter Winter. Kees is
boswachter en Wolter is
boswachter beheer. Beide mannen
zijn werkzaam in de
beheereenheid de Drentsche Aa.

Toekomst

https://www.amnesty.nl/
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De toekomstvisie van Staatsbosbeheer is gebaseerd op de 3 B’s: beschermen,
beleven, benutten (in volgorde van belangrijkheid).

Beschermen en uitbreiden van de biodiversiteit.
Beleven: recreatie, excursies, wandel-, fiets-, ruiter- , mountainbike paden
beheren.
Benutten: bv inkomsten vanuit kampeerterreinen of vanuit de verkoop van
hout.

Op de website van het Nationaal Park Drentsche Aa staat een kaartje met
daarop alle projecten die  Staatsbosbeheer samen met Prolander
(uitvoeringsorganisatie) uitvoert. Zo kun je bv het project rond de
beekbodemverhoging aanklikken (klik op Anlooërdiepje op de kaart):

https://www.drentscheaa.nl/projecten/projecten-programma/

Daarnaast zijn er projecten die SBB zelf uitvoert. Op dit moment wordt er in het
kader van de stikstofproblematiek op het Balloërveld gewerkt aan het
verwijderen van opslag met als doel het herstel van heide/open landschap.

Lees HIER het hele verslag...

https://www.drentscheaa.nl/projecten/projecten-programma/
https://ingasteren.nl/in-gesprek-met-staatsbosbeheer/
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Dorpsagenda maart 2022
vr 11 mrt Oranje container
za 12 mrt Oud papier
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ma 14 mrt Groene container
wo 16 mrt Gemeenteraadsverkiezingen
wo 23 mrt De Huiskamer
vr 25 mrt Oranje container
ma 28 mrt Groene container
ma 4 apr Grijze container
wo 6 apr De Huiskamer
vr 8 apr 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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