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Neis oet 't Loeg - November 2022
Dorpsneis oet Gaastern

In deze editie van Neis oet 't Loeg heel veel nieuws, oproepen en
bijeenkomsten om samen warm de winter door te komen!

Extra Reanimatie/AED cursus

In verband met de grote belangstelling organiseren we een extra cursusavond.
Belangstellingen op de reservelijst hebben hierover inmiddels een mail
ontvangen. Buiten de reservelijst zijn er nog enkele plaatsen vrij. Ben je
inwoner van Gasteren en heb je alsnog belangstelling een cursus
reanimatie/AED te volgen en daarmee een officieel certificaat te ontvangen
reageer dan snel.
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Woensdag 16 november 2022 in de Gasterije

De cursus wordt gegeven door Burger Hulp Verlening Noord Nederland,
cursusleider Roeland Hoogenraad (Anloo). De cursusavonden zijn zowel
bedoeld voor herhaling als voor nieuwe deelnemers (basiscursus).

De avonden beginnen om 19:00 uur en zullen zo`n twee en een half uur in
beslag nemen. De kosten bedragen €25 per persoon. Voor informatie over
vergoeding en/of restitutie deel van de kosten door Dorpsbelangen zie eerdere
aankondigen en de Neis oet ’t Loeg nieuwsbrief van oktober 2022.

Stuur je opgave z.s.m. maar uiterlijk voor 6 november naar
reanimatiegasteren@sportsvision.nu
Mocht je nog meer informatie nodig hebben, bel dan gerust met Johan
Boonstra tel. 0592-231526 of 0620440366.

Een indruk van de reanimatie-/AED cursus

Op 5 en 10 oktober j.l. vonden in Gasteren weer reanimatie-/AED cursussen
plaats. Johan Boonstra, coördinator van de cursussen, verzocht de redactie om
een indruk daarvan op de website te plaatsen van een jonge deelnemer. Hij
hoopt dat dit nog meer jonge Gastenaren ertoe zal bewegen om zich voor een
volgende cursus op te geven.

mailto:reanimatiegasteren@sportsvision.nu
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Lees hier het verslag...

Voedselinzamelingsactie

Ingezonden bericht

Hallo dorpsgenoten,

In heel Nederland en ook in de gemeente Aa en Hunze zijn mensen die het
financieel niet meer rond krijgen. Hoge energierekeningen, inflatie en duurdere
boodschappen zorgen ervoor dat meer mensen met schulden te maken krijgen.
De voedselbank is dan de plek waar je terecht kan om in ieder geval wel de
wekelijkse boodschappen mee te krijgen.

Wij willen jullie vragen om weer mee te doen met een voedselinzamelingsactie
voor de voedselbank. Op vrijdag 18 november kun je tussen 16.30 tot 17.30
uur voedsel en spelletjes doneren in de Gasterije. In die week zullen er ook
dozen klaarstaan in de entree van de Gasterije zodat je alvast spullen kunt
doneren als je toch voor een activiteit in het dorpshuis bent. Kijk ook even op
de website voor aanvullende informatie welke voedingsmiddelen nodig
zijn: https://voedselbankhvd.nl/steun-voedselbank/voedsel-doneren

Deze actie is dicht op Sinterklaas en omdat er nog steeds kinderen zijn die
geen cadeautjes krijgen willen we vragen om dit keer ook spelletjes mee te
nemen. Deze moeten wel heel en compleet zijn. Ze zullen dan ingeleverd
worden bij de kledingbank in Beilen: https://voedselbankhvd.nl/de-kledingbank

En heb jezelf een tegemoetkoming gekregen van de overheid i.v.m. hoge
energiekosten en heb je die niet nodig? Doneer hem dan
bij: https://voedselbankhvd.nl/steun-voedselbank

https://ingasteren.nl/een-indruk-van-de-reanimatie-aed-cursus/
https://voedselbankhvd.nl/steun-voedselbank/voedsel-doneren
https://voedselbankhvd.nl/de-kledingbank
https://voedselbankhvd.nl/steun-voedselbank
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Alvast hartelijk dank voor jullie bijdrage!

Met vriendelijke groet
Mieke, Hennie, Gregor en Indy

Voor vragen kun je bellen met Hennie van der Linde, Oosteinde 7, telefoon
061267620

Herinnering Bespaarbijeenkomst 

De Werkgroep Energietransitie Gasteren
organiseert een bijeenkomst over hoe je nu kunt
besparen op energie.

Zaterdagmorgen 12 november van 10.00 tot
12.00 uur
Aansluitend: soep met broodjes!
Locatie: Dorpshuis.

Meld je aan via: energie-transitie@ingasteren.nl
Met de vermelding van je naam, adres, hoeveel
mensen en of je mee eet.
 
Het Drents Energieloket zal vertellen hoe
iedereen kan besparen en voor welk advies je
terecht kan bij het loket. Twee bedrijven vertellen
wat het kost en wat u bespaart met isolatie en
dubbel glas. Aansluitend is het mogelijk om
vragen te stellen en of afspraken te maken.

Onze eigen energiecoaches en warmtescanners
vertellen wat het inhoudt om een energiescan of
warmtescan van je huis te krijgen. Ieder
huishouden dat zich opgeeft en deelneemt, krijgt
een bespaartas van de gemeente Aa en Hunze.

mailto:energie-transitie@ingasteren.nl
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Stamppotmaaltijd 24 november

Op donderdagavond 24 november (18.00-
20.00) bieden Gasteren Goed voor Elkaar,
Dorpshuis en de Werkgroep Energietransitie een
stamppotmaaltijd aan aan de bewoners van
Gasteren.

Deelname is gratis; wel graag uiterlijk zondag 20
november aanmelden via: energie-
transitie@ingasteren.nl 

mailto:energie-transitie@ingasteren.nl
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Sinterklaasviering op zaterdag 19
november 2022



05-11-2022 21:49Neis oet 't Loeg - November 2022

Pagina 7 van 19https://mailchi.mp/770cbb22b711/neis-oet-t-loeg-november-2022?e=63ea33e1ed

Op zaterdag 19 november is het eindelijk zover!

Dan vieren Sinterklaas en zijn Pieten een gezellig
en muzikaal feestje voor alle basisschoolkinderen
(t/m groep 8) uit Anderen, Anloo en Gasteren.
Om 14:00 uur verwelkomen we de Sint bij Oes
Stee, Hagenend 4 te Anderen.

Graag aanmelden tot uiterlijk maandag 14
november via dit formulier.

Namens de Commissie jeugdactiviteiten
Anderen-Gasteren-Anloo

Lekkere zoete appels om zelf te
plukken

Lekkere zoete handappels, dit jaar wel heel veel.
Wie onbespoten gratis appels wil, mag ze komen
plukken.
Voor mensen die wat slecht ter been zijn heb ik al
geplukte appels.
Heb je belangstelling, dan graag even een
telefoontje of mailtje naar: 0592-422550
/ jm.mengerink@gmail.com

Magnuslezing 2022: nieuw licht op
oude kaarten

Op woensdag 16 november wordt in de
Magnuskerk van Anloo de Magnuslezing 2022
gepresenteerd. Paul Brood en Geny van Horssen
zullen laten zien hoe de eeuwenlange
ontwikkeling van het landschap verrassend goed

https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2022/11/Sinterklaarsviering.pdf
mailto:jm.mengerink@gmail.com
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in beeld is te brengen op basis van historisch
kaartmateriaal, schilderijen en tekeningen, in
combinatie met moderne technieken.

Lees hier het hele bericht...

Algemene ledenvergadering IJsvereniging
Wintervreugd

IJsvereniging Wintervreugd nodigt haar leden uit voor de algemene
ledenvergadering op vrijdag 11 november 2022 om 20.00 uur in de Gasterije.

Agenda;

1. Opening.
2. Notulen vergadering 2020.
3. Jaarverslag 2021/2022.
4. Financieel verslag penningmeester.
5. Verslag kascommissie.
6. Verkiezing kascommissie.
7. Bestuursverkiezingen: Aftredend en herkiesbaar: Harm Reinders, Lute

https://ingasteren.nl/magnuslezing-2022-nieuw-licht-op-oude-kaarten/
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Pieters, Roelof Moek en Harm van Rhee. Aftredend en niet herkiesbaar:
Jan de Vries. Tegenkandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter.

8. Vaststelling contributie 2023.
9. Ingekomen stukken en mededelingen.

10. Rondvraag en
11. Sluiting.

Biljarttoernooi op 25 en 26 november

Na een gedwongen Corona-onderbreking van 2 jaar organiseert sport-
vereniging de Rietvogels weer haar jaarlijkse biljarttoernooi om het
 

Open kampioenschap van Gasteren,
voor dames en heren

Programma:

Loting:

Vrijdagavond 25 november, 18.30 uur in de Gasterije

Wedstrijden:
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Vrijdagavond 25 november:        aanvang 19.00 uur: op alle 4 biljarts
Zaterdag 26 november:               aanvang 9:00 uur: op alle 4 biljarts
Finalepartij na de lunch:             aanvang ca.13:30 uur in de Gasterije

Wie kan er meedoen:

Iedereen die in Gasteren woont, dames en heren.
Ook leden van de verschillende Gasterense biljartclubs en leden van de
Rietvogels die buiten Gasteren wonen zijn van harte welkom.

De voorrondes worden gehouden op 4 biljarts: op 2 biljarts in de Gasterije, bij
fam. van der Molen en bij fam. Pieters. Iedereen speelt 4 partijen. De
inschrijfkosten bedragen €5.

Het bestuur van de Rietvogels wenst alle deelnemers gezellige dagen met veel
sportplezier. Iedereen heeft evenveel kans om te winnen, dus meld je aan!

Opgave tot uiterlijk maandag 21 november in de Gasterije, of telefonisch bij
Lute Pieters (06-22821747), met vermelding van je naam, je moyenne en
mobiele telefoonnummer.
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Bladbakken

Begin oktober zijn de bladbakken weer neergezet op de bekende plaatsen.
Officieel worden er door de gemeente maar 4 bladbakken beschikbaar gesteld,
er staan er echter een paar meer.

Alleen de bladbakken die door de gemeente of door Harm Reinders zijn
geplaatst, worden geleegd. Dus niet zelf bladbakken gaan plaatsen!

Sinds november 2016 is er in overleg met de gemeente besloten om de pilot
‘Bladruimen’ een kans te geven. Het blad Dat in Gasteren wordt aangeboden,
wordt opgehaald door Harm Reinders en verwerkt op het land van Harm van
Rhee. Dat bespaart de gemeente geld, levert Dorpsbelangen juist wat geld op
en is ook nog eens gunstiger voor het milieu. Dorpsbelangen heeft het verzoek
bij de gemeente ingediend om deze pilot te verlengen, en de gemeente heeft
besloten om deze regeling voor onbepaalde tijd te verlengen!

De bladbakken worden geleegd tot het eind van het jaar. Ze worden vlak
voor oudejaarsdag verwijderd, daarna kunt u geen blad meer aanbieden en
moet u dat zelf verwerken of afvoeren (bijvoorbeeld in de groene container).

Juist omdat het verzamelde blad als organische meststof verwerkt gaat
worden, vragen we u met klem om ALLEEN BLAD aan te leveren en geen
takken, gras of ander (tuin)afval.

Namens Dorpsbelangen, Alvast bedankt!

De laatste wolvenjacht in Drenthe

Na een lange afwezigheid is de wolf definitief
terug in Nederland, vooral in het oosten van ons
land en op de Veluwe. Over hoe de wolf door de
eeuwen heen in Drenthe heeft geleefd (en vooral,
hoe hij bestreden is) gaat bijgaand artikel van dr.
I.H.J. Vos uit 1940. Download het artikel door te
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klikken op De-laatste-wolvenjacht-in-Drenthe (al
eerder InGasteren verschenen op 21 april 2019).

Toneelvoorstelling Amicitia
uitgesteld

De onlangs door Amicitia aangekondigde
toneelvoorstelling met buffet op zaterdag 29
oktober komt helaas te vervallen. Wegens ziekte
moeten we deze voorstelling uitstellen. Als
nieuwe datum hebben we gekozen voor
zaterdag 4 februari 2023.

Noteer deze datum alvast in uw agenda. Opgave
via de mail of telefonisch is al mogelijk. U
ontvangt dan begin januari het entreebewijs met
het verzoek om te betalen. Opgeven kan via de
mail gerthilbolling@me.com of telefonisch 06-
11959963.

Bedankt namens de Nierstichting

Van 18 tot en met 24 september 2022 is in heel
Nederland gecollecteerd voor de Nierstichting. In
Gasteren heeft de collecte 433 euro opgebracht.
Dat is net als vorig jaar weer een mooie
opbrengst, ondanks dat voor iedereen het leven
duurder wordt. De inkomsten uit de collecteweek
zijn erg belangrijk voor de Nierstichting.

Namens de Nierstichting hartelijk dank aan alle
donateurs voor hun steun en aan de collectanten
voor hun vrijwillige inzet.

Wie de collectant gemist heeft, kan alsnog een

https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2022/10/De-laatste-wolvenjacht-in-Drenthe.pdf
http://gerthilbolling@me.com/
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donatie doen via de website
 

Vooraankondiging film!

Toen Betriek nog een kind was, zat ze opgesloten in de kast terwijl haar oma
boven werd vermoord. Dertig jaar later komen deze herinneringen bovendrijven
wanneer een vreemde man het huis, waar ze woont met haar bejaarde ouders
en haar dochter, binnendringt en daar probeert haar moeder aan te vallen.
Betriek gaat op zoek naar een verklaring. Steeds vaker wordt ze
geconfronteerd met onheilspellende gebeurtenissen. Een eeuwenoude legende
lijkt haar familie te terroriseren. Kunnen ze aan hun lot ontkomen?

Dit is in het héél kort de inhoud van een Nederlandse horrorfilm die voor een
deel is opgenomen in Gasteren. Een spannende film met o.a. Anneke Blok,
Jack Wouterse en Sallie Harmsen. Plaats van handeling: het huis van Marijke
en Eduard aan de Schipborgerweg.

En nu komt het: deze film, die zijn première beleefde in mei van dit jaar, wordt
op 9 december vertoond in De Gasterije! Noteer alvast in je agenda! Toegang

https://nierstichting.nl/
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gratis!

Nader bericht volgt. Hou de website in de gaten.

Rabo Club Support: bedankt voor jullie steun

Dit jaar deden vier Gasterense verenigingen mee aan de jaarlijkse Rabo
ClubSupport-actie. Naast IJsvereniging Wintervreugd, Dorpshuis de Gasterije
en Sportvereniging de Rietvogels kon dit jaar ook Gasteren Goed voor Elkaar
deelnemen omdat ze in het afgelopen jaar officieel als vereniging zijn
geregistreerd. De uitgebrachte stemmen waren als volgt verdeeld:

    Gasteren Goed voor Elkaar:  € 134      13 stemmen
    Wintervreugd:                     € 219      21 stemmen
    De Gasterije:                       € 251      24 stemmen
    De Rietvogels:                     € 304      29 stemmen

Lees hier het complete verslag...

Sportmiddag op 26 oktober: klein maar fijn

https://ingasteren.nl/
https://ingasteren.nl/rabo-club-support-bedankt-voor-jullie-steun/
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Een clubje enthousiaste kinderen, een voetbalveldje met een paar doelen en
een net, een bal, een flesje drinken, een paar gezonde snacks en een zakje
chips: veel meer is er niet nodig voor een leuke en gezellige sportmiddag. En
… jawel, het weer werkte ook erg mee op deze zonnige en warme
woensdagmiddag in oktober.

Het sportmenu was eenvoudig, naar keuze van de kinderen zelf: partijtje
voetbal, kegelvoetbal, penalty schieten. Meer dan voldoende voor een leuke
sportmiddag. En zo werd er eindelijk weer gesport op het sportveld. Dat zouden
we meer moeten doen.

Zin om ook een balletje te trappen met kinderen of kleinkinderen? Gewoon
doen!

Hartelijke dank aan Eveline voor haar initiatief en haar bijdrage in de
organisatie en aan Jantje voor de verzorging van de versnaperingen.

Bestuur sportvereniging de Rietvogels: Isabel, Klaasje, Ben.
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Volle bak bij bewonersavond Historisch
Gasteren

Donderdag 13 oktober hield de werkgroep Historisch Gasteren haar eerste
bewonersavond in De Gasterije. Omdat dit de eerste keer was hadden we geen
idee hoeveel mensen we konden verwachten. Met over de 70 bezoekers was
de opkomst overweldigend, maar met passen en meten, en hier en daar wat
indikken vond toch iedereen een plaatsje.

Henk Hellema heette iedereen van harte welkom. Hij legde uit dat Historisch
Gasteren het historisch materiaal dat zij beheert niet alleen verzamelt en
archiveert, maar dat ze dit ook graag wil delen met de inwoners van Gasteren.
Bewonersavonden als deze zijn daar, naast de publicaties op de website, een
vorm voor.

Lees hier het complete verslag...

Hulphonden in de Huiskamer

https://ingasteren.nl/volle-bak-bij-bewonersavond-historisch-gasteren/
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Op 2 november ontvingen we in de Huiskamer Jessica Sanders, hondentrainer
en hondengedrags-therapeut, Maaike, een jonge vrouw in een rolstoel en haar
hulphond Kester, en de moeder van Maaike met gepensioneerde hulphond
Jikke. Er waren veel belangstellenden.

Jessica gaf een presentatie over haar werk als hondentrainer bij Bultersmekke
Assistancedogs(BMA). Met het programma van BMA worden volwassenen,
jongeren en kinderen begeleid om met hun eigen hond, in de thuis-omgeving,
onder begeleiding van een instructeur hun hond zelf te trainen en op te leiden
tot een internationaal gecertificeerde assistentiehond. Met dit certificaat heeft
de hond wettelijk toegang tot vrijwel alle publieke ruimten. De training duurt
ongeveer 2  jaar.

Hulphonden kunnen bijvoorbeeld assistentie bieden aan mensen met een
lichamelijke beperking, mensen met epilepsie, PTSS of autisme. Een hulphond
kan helpen bij allerlei dagelijkse taken, kleding aan/uittrekken, toiletbezoek,
 boodschappen doen, dingen van de grond oprapen, deuren open en dicht
doen, enz.

Lees hier het hele verslag...

https://ingasteren.nl/hulphonden-in-de-huiskamer/
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De Huiskamer werd een herfstkamer

Op 19 oktober was de Huiskamer getransformeerd tot een herfstkamer. Twee
tafeltjes lagen vol met allerlei prachtige bloemen, sedum, hortensias’s, klimop,
judaspenning, bessen, appeltjes, bladeren, kastanjes, en ook op de grond lag
nog allerlei materiaal, allemaal afkomstig uit de tuinen van Alida en de
bezoekers van de Huiskamer.

Alida had een paar voorbeelden van herfststukjes, die ze thuis al gemaakt had,
meegenomen. Het waren stukjes op een ronde basis van oase, bekleed met
plastic waar om heen een reep  groen vilt vastgemaakt was met een stukje
touw. Na de koffie kregen we allemaal zo’n stuk oase en reep vilt en toen
gingen we, onder de inspirerende leiding van Alida, gezellig aan de slag aan de
grote tafel. Alida hielp met suggesties over de opbouw, kleuren en soorten
bloemen en hoe die te gebruiken en TE combineren. We waren met een klein
clubje, maar iedereen ging zo enthousiast aan de slag, dat er extra
bloemstukjes gemaakt werden om langs te brengen bij een aantal mensen, die
er niet bij konden zijn.

Het werd een heel gezellig en creatief samenzijn met als resultaat prachtige
herfststukjes.

Dorpsagenda november
ma 7 nov Groene container
wo 9 nov Open dag bedrijf familie Hollander Oosteinde
vr 11 nov Algemene ledenvergadering IJsvereniging Wintervreugd
za 12 nov Oud papier
za 12 nov Besparingsbijeenkomst
ma 14 nov Grijze container
wo 16 nov AED: extra cursusavond
wo 16 nov Magnuslezing 2022: nieuw licht op oude kaarten
do 17 nov Samen Koken – Samen Eten
vr 18 nov Oranje container
vr 18 nov Voedselinzamelingsactie
za 19 nov Sinterklaasviering in Oes Stee te Anderen
ma 21 nov Groene container
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vr 25 nov Biljarttoernooi 2022
za 26 nov Biljarttoernooi 2022

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
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