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Neis oet 't Loeg - Oktober 2022
Dorpsneis oet Gaastern

In deze editie van Neis oet 't Loeg onder andere uitnodigingen voor de
besparingsbijeenkomst, een bewonersavond van Historisch Gasteren, een
sportmiddag, een herfst-spel voor kinderen, en nog heel heel veel meer!
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Uitnodiging Besparingsbijeenkomst

De werkgroep Energietransitie Gasteren organiseert een bijeenkomst met als
thema: hoe je nu al kunt besparen op energie, voor alle inwoners van Gasteren
op

zaterdagmorgen 12 november van 10.00 tot 12.00 uur in het dorpshuis.

Het Drents Energieloket zal ingaan op het thema besparen en een drietal
bedrijven vertellen wat het kost en wat u bespaart door energiezuinige
maatregelen te treffen, zoals isolatie, dubbel glas en cv inregelen.

Een energiecoach over de vloer of een warmtescan van je huis?
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Ook daar kan je je deze ochtend op intekenen.

Na de presentatie is het mogelijk om aan de bedrijven vragen te stellen en of
afspraken te maken.

De gemeente Aa en Hunze stelt voor deze bijeenkomst voor ieder deelnemend
huishouden een bespaartas ter beschikking ter waarde van €70,00. Hierin
zitten handige materialen om energie mee te besparen, waaronder een
waterbesparende douchekop, een douchetimer en radiatorfolie.

U kunt zich nu al aanmelden voor de bijeenkomst per mail op
iris.koffijberg@gmail.com

Inwoners die al ver zijn met besparen, energie opwekken en of opslaan en
bereid zijn hun huis open te stellen om dit te laten zien en toe te lichten aan
medebewoners, willen wij vragen om zich op te geven voor een open huizen
route (datum en tijd worden in overleg bepaald). Aanmelden hiervoor kan via
hetzelfde mail adres.

Isolatiemaatregelen

mailto:iris.koffijberg@gmail.com
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Van Dorpsbelangen ontving de redactie het volgende persbericht.

Provincie Drenthe stelt spouwmuur en vloerisolatie beschikbaar voor
woningeigenaren met een laag inkomen

Huiseigenaren die tot 130 % van het minimumloon verdienen, kunnen nu van
de Provincie Drenthe kosteloos isolatie voor hun woning krijgen.

De provincie heeft zes Drentse bedrijven in de arm genomen om vanaf oktober
aan de slag te gaan met spouwmuur- en vloerisolatie in de huizen van de
aanvragers. Deze isolatiemaatregelen worden meteen uitgevoerd in plaats van
een subsidietraject dat wordt opgestart. Huiseigenaren met een inkomen tot €
21.335  per jaar en woningen met meerdere eigenaren met een inkomen tot €
29.598 kunnen op kosten van de provincie isolatiemaatregelen uit laten voeren.
Per woning is maximaal € 2500 beschikbaar. Afhankelijk van het soort woning
en stookgedrag kun je daarna tussen de € 145 en € 295 per maand besparen
op de energierekening.

Via een vragenlijst op de website gewoonzodrenthe.nl kunnen Drenten die
graag willen isoleren vanaf maandag 3 oktober kijken of ze in aanmerking
komen voor de subsidie. Na aanmelding komt een isolatieadviseur langs om te
kijken welke vorm van isolatie geschikt is voor de woning. Vervolgens zorgt
deze adviseur voor een offerte en dient hij samen met de woningeigenaar de
aanvraag in. De bewoners hoeven niet zelf te betalen of voor te schieten, de
klus wordt dan gewoon uitgevoerd.

https://gewoonzodrenthe.nl/subsidie/
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Sportmiddag op woensdag 26 oktober

Op dit moment wordt ons dorps-sportveld vooral gebruikt door hondenbezitters.
Leuk voor de honden en hun baasjes dat deze dieren daar heerlijk kunnen
rennen, maar is het niet veel leuker als de Gasterense jeugd (en volwassenen)
dit veld ook weer gaat gebruiken om te sporten?

Daarom is sportvereniging de Rietvogels erg blij met het initiatief van enkele
dorpsgenoten voor het plaatsen van voetbaldoelen en een volleybalnet. Alles
staat bijna klaar voor gebruik.

Graag nodigen we alle dorpsgenoten daarom uit voor een sportmiddag op
woensdag 26 oktober, van 15 tot 17 uur, met voetbal, volleybal en misschien
jeu de boules en basketbal (3×3). Iedereen is van harte welkom, jong en oud;
samen maken we er een sportieve, gezellige middag van, als startsein voor vrij
gebruik, op elk moment dat iemand zin heeft om een potje te voetballen of
samen met vrienden te gaan volleyballen.

Graag uiterlijk zondag 23 oktober even een telefoontje of appje naar Eveline
Rietman dat je mee wilt doen op deze woensdag (M: 06-12807542). Hou de
dorpssite in de gaten voor het definitieve programma.

Bestuur De Rietvogels, in samenwerking met Eveline.
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Een avond uit met toneelvereniging Amicitia

Vorig jaar oktober heeft een groot publiek kunnen genieten van twee eenakters
gespeeld door toneelvereniging Amicitia. Tussen de eenakters werd een
smakelijk buffet verzorgd. Dat willen we ook dit jaar herhalen. Daarom nodigen
we u graag uit voor zaterdag 29 oktober in De Gasterije. 

Toneelvereniging Amicitia speelt deze avond twee eenakters: Nee, Koko door
Liesbeth Mende en Galerij De lege Lijst door Leontine Kruis. 

We beginnen om 18.00 uur met de eerste eenakter. Daarna het buffet. Om
20.00 uur spelen we de tweede eenakter. De prijs is €30 inclusief buffet. (Buffet
€25,00 en entree Amicitia € 5,00)

U kunt zich aanmelden via de mail gerthilbolling@me.com of telefonisch 06-
11959963. Graag uw naam, telefoonnummer en aantal personen vermelden.
We komen dan langs met de kaarten. 

Bent u niet in de gelegenheid om zaterdag te komen, dan bestaat de
mogelijkheid om op donderdag 27 oktober te komen kijken naar de twee
eenakters. Plaats: De Gasterije Aanvang: 20.00 uur. Bijdrage in de kosten €
5,00

Herfst-spel-middag in het bos van

mailto:gerthilbolling@me.com
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Anloo

Heb je zin in een leuk herfstsmokkelspel in het
BOS?

Wanneer: Zaterdag 29 oktober 2022, 14.30-
17.00 uur

Waar: In het bos van Anloo. We verzamelen
ons bij  parkeerplaats Anloo, Kniphorstbosch

Doelgroep zijn alle kinderen van
basisschoolleeftijd die in Anloo, Gasteren en
Anderen wonen en alle kinderen van OBS
Anloo! De kinderen lopen onder begeleiding van
volwassenen vanaf de parkeerplaats het bos in.
Voor drinken en wat lekkers wordt gezorgd.

Bijdrage is 1 Euro per kind (betalen per tikkie).

Geef je op door een appje te sturen (incl. naam
kind, leeftijd, adres en telefoonnummer ouders)
naar Jantine uit Anloo 0624756467, of Eveline uit
Gasteren 06 12807542, of Daan uit Anderen 06
21442480

Namens AnGaAn (Kinderactiviteiten Anloo –
Gasteren – Anderen)
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Uitnodiging bewonersavond Historisch
Gasteren

De werkgroep Historisch Gasteren verzamelt historisch materiaal over
Gasteren. Niet alleen om te bewaren voor het nageslacht maar ook om te delen
met de Gastenaren van nu. We publiceren daarom regelmatig foto’s en
verhalen op onze website https://historisch.ingasteren.nl maar sommige
verhalen lenen zich er beter voor om verteld worden. Daarom organiseren we
een bewonersavond op donderdag 13 oktober om 19.30 uur in dorpshuis De
Gasterije met twee sprekers.

Oud-Gastenaar Henk Mulder neemt u mee naar het Gasteren van omstreeks
1830 en vertelt over boerderijen, en hun bewoners, die toen in ons dorp te
vinden waren.

Dorpsgenoot Lute Pieters vertelt over de bijzondere geschiedenis van het
bedrijf Furigas, ooit begonnen in de schuur van zijn vader aan Oosteinde 22 en
uitgegroeid tot een wereldconcern.

Tussendoor vertonen we nog enkele prachtige dorpsgezichten van het
Gasteren van weleer.
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We nodigen u van harte uit om met ons in het Gasterense verleden te duiken.
De toegang is gratis en de koffie staat klaar.

E-WASTE RACE 

De school van de kinderen in Anloo doet mee
aan een E-waste Race om zo spelenderwijs wat
milieubewustzijn mee te krijgen.

Verschillende dorpsgenoten hebben al oude
elektrische apparaten ingeleverd. Mocht u nog
wat hebben staan, dan is dat van harte welkom
en kan nog tot 13 oktober ingeleverd worden bij
OBS Anloo aan de Kerkbrink.

Bij voorbaat dank!
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Digitaal Café weer in de bibliotheek Annen

Je kunt weer naar het Digitaal Café in de bibliotheek Annen!
Heb je vragen over het gebruik van de laptop, telefoon of tablet? Onze
medewerkers helpen je hier graag bij. Daarnaast kun je vragen te stellen over
de digitale dienstverlening van de bibliotheek, zoals het downloaden van e-
books, het gebruik van de website en diverse apps. Tijd: elke maandag van
14.00 – 16.00 uur. Je hoeft geen afspraak te maken.

Computercursus Klik & Tik
Wil je graag leren werken op de computer? Dat kan in de bibliotheek! Je volgt
de cursus in een kleine groep. Je kunt ook thuis zelf verder oefenen. De cursus
bestaat uit 5 lessen van 2 uur. Je krijgt wekelijks op dinsdag les in de
bibliotheek, Kruisakkers 41 te Annen. Data: 11 oktober t/m 8 november Tijd:
9.30 – 11.30 uur Meer informatie en opgave: 088-012 82 95 of in de
bibliotheek.

Computercursus Aan de Slag met je DigiD
Heb je al wat ervaring met de computer en wil je nog meer leren over het
werken met de sites van de overheid? Doe dan mee met deze cursus.
Aanmelden kan via de website van de bibliotheek: www.bibliotheekannen.nl.

Waarom Klik & Tik?
Of je het nu leuk vindt of niet: het internet wordt steeds belangrijker. Wil je iets
kopen, informatie krijgen, een vakantie boeken, je bankzaken regelen; het gaat
allemaal en steeds vaker via het internet. Maar niet iedereen is al even handig
met de computer en het internet. Zou jij er wel wat behendiger in willen
worden? Dan is de cursus Klik & Tik iets voor jou. Met de cursus Klik & Tik leer
je werken met computers en internet. Je volgt de cursus onder begeleiding in
de bibliotheek en zelf vanuit huis.

Waarom Digisterker?
Aan de slag met je DigiD Contact en zakendoen met de overheid gaat steeds
vaker via internet. Bijvoorbeeld het aanvragen van een uitkering of het
verlengen van je rijbewijs. Best lastig als je nog niet zo handig bent met
internet. Met de cursus Digisterker leer je zelfstandig gebruikmaken van de
online service van de gemeente Aa en Hunze, het UWV en de Belastingdienst.

https://www.bibliotheekannen.nl/
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Zuidlaarderbollenactie VV Annen

Net als voorgaande jaren houdt de VV Annen de Zuidlaarderbollenactie. De
pupillen van de vereniging zullen onder begeleiding van volwassenen bij u aan
de deur komen om de welbekende Zuidlaarderbol te verkopen. De opbrengst
van de actie komt volledig ten goede aan de jeugdafdeling van de vereniging.

De actie vindt plaats op vrijdag 7 oktober 2022 tussen 18:00 uur en 20:15 uur
in de dorpen Annen, Anloo, Gasteren, Spijkerboor, Oud-Annerveen, Nieuw-
Annerveen, Zuidlaarderveen, Eexterveen en Annerveenschekanaal.

De Zuidlaarderbol kost € 5,- per stuk. Gepast geld zou wenselijk zijn.

De jeugdcommissie van de VV Annen hoopt op een goede verkoop!

Wandelexcursie
Scheebroekenloopje

Ben je benieuwd naar de omgeving rondom het
Scheebroekenloopje? Dat beekje ligt tussen
Gasteren en Anderen. Tijdens een
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wandelexcursie licht boswachter Kees van Son
van Staatsbosbeheer toe hoe het beekje weer
gaat meanderen en hoe het beekdal langzaam
maar zeker dicht groeit.

Trek je laarzen aan en wandel mee!
Dag: zaterdag 15 oktober 2022
Tijd: 09:00 – 11:00 uur
Voorbereiding: laarzen aan want het kan erg
drassig zijn!
Aanmelden: dorpsbelangengasteren@outlook.co
m
Start: Pannenkoekenboerderij Brinkzicht, Brink 1,
9466 PE Gasteren

Een hoopvolle start voor werkgroep
Natuurbeheer Gasteren

mailto:dorpsbelangengasteren@outlook.com
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Aan de heide is het niet te zien dat het afgelopen jaar weer zo droog en heet is
geweest. Zo uitbundig bloeiend zie je de hei in september niet vaak. En dat
terwijl de bloei al heel vroeg, begin juli, begonnen was. De leden van de
werkgroep Natuurbeheer Gasteren (oftewel de ‘heideclub’) waren dan ook
aangenaam verrast toen ze op 7 september, hun eerste werkdag van het
nieuwe seizoen, een inspectieronde hielden. Ook op de Amerikaanse
Vogelkers lijkt de zon weinig vat te hebben gehad. Ook die tieren hier en daar
weer welig, vooral op plekken die vorig jaar grondig onder handen zijn
genomen en zo weer een aantrekkelijk zaaibed vormden. Zoals bij het
geitenweitje.

Lees verder op ingasteren.nl...

Samen Koken – Samen Eten

Er komt weer een nieuw seizoen ‘Samen Koken
– Samen Eten’. Samen gaan we weer heerlijke
maaltijden bereiden. Altijd bijzonder en altijd heel
gezellig. Voor elk wat wils.

De data:

2022

27 oktober
17 november
15 december (kerstdiner)

2023

12 januari
9 februari
9 maart
20 april

Opgeven bij Els: elsjoiedevivre@icloud.com of
0627137919. Of bij Arno: arnoklee@icloud.com

https://ingasteren.nl/een-hoopvolle-start-voor-werkgroep-natuurbeheer-gasteren/
mailto:elsjoiedevivre@icloud.com
http://arnoklee@icloud.com/
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of 0657340471.

De Huiskamer steekt de handen uit de mouwen

Afgelopen woensdag 5 oktober ontvingen we onze dorpsgenoot Kitty
Middelham in de Huiskamer. Kitty heeft een jarenlange ervaring als masseur en
heeft een eigen praktijk.  Ze kwam ons een workshop handmassage geven. We
waren met een groep van 13 personen en we waren allemaal reuze benieuwd.

We begonnen zoals gebruikelijk met koffie en daarna vertelde Kitty ons hoe de
ochtend eruit zou zien. Ze zou beginnen met een demonstratie van een
handmassage en daarbij de theorie uitleggen; vervolgens zou ze een
handmassage geven onder het genot van mooie, rustige muziek voor een nog
betere ontspanning. Daarna zouden we zelf aan de slag gaan om, in groepjes
van twee, elkaar een handmassage te geven. Iedereen zou zo een
handmassage geven en ontvangen.

Lees hier verder...

De Huiskamer zet de bloemetjes buiten

Woensdag 21 september gingen de Huiskamerbezoekers op stap naar de
Hortus Botanicus in Haren. We waren met een groep van 19 personen en de

https://ingasteren.nl/de-huiskamer-steekt-de-handen-uit-de-mouwen/
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weergoden waren ons goedgezind. Na een zeer koude nacht, scheen de zon
uitbundig en werd het heel aangenaam weer.

Met ruim 15 ha is de Hortus één van de oudste en grootste botanische tuinen
van Nederland. Apotheker Henricus Munting legde in 1626 de kiem met zijn
kruidentuin in de Rozenstraat in Groningen. In 1917 werd het huidige terrein,
landgoed De Wolf, door de universiteit aangekocht en stukje bij beetje beplant.
Het is nu één grote, groene schatkamer vol schitterende bomen, bloemen en
planten.

Lees hier verder...

Dorpsagenda november
vr 7 okt Oranje container
  Zuidlaarderbollenactie VV Annen
ma 10 okt Groene container
  AED- en reanimatiecursus
do 13 okt Bewonersavond Historisch Gasteren
za 15 okt Wandelexcursie Scheebroekenloopje
ma 17 okt Grijze container
vr 21 okt Oranje container
ma 24 okt Groene container
wo 26 okt Sportmiddag
do 27 okt Samen Koken - Samen Eten

Twee eenakters Amicitia
za 29 okt Herfstspelmiddag

Twee eenakters én buffet Amicitia
do 3 nov ALV Gasteren Goed voor Elkaar

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)

Online versie dorpsagenda

https://ingasteren.nl/de-huiskamer-zet-de-bloemetjes-buiten/
mailto:deredactie@ingasteren.nl
https://mailchi.mp/efbb7a1bc0cf/neis-oet-t-loeg-oktober-2022?e=63ea33e1ed
https://ingasteren.nl/neis-oet-t-loeg/
https://ingasteren.nl/dorpsagenda/
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