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Neis oet 't Loeg - September 2022
Dorpsneis oet Gaastern

In deze editie van Neis oet 't Loeg onder andere aandacht voor
dorpsbelangen, burgerhulpverleners, kunst, geld en sport, en nog veel meer!

Jaarvergadering Dorpsbelangen 31 augustus j.l.

Op dinsdagavond 31 augustus j.l. vond de jaarvergadering plaats van
Vereniging Dorpsbelangen Gasteren. Met ongeveer 30 aanwezigen werd er
constructief vergaderd. Voor het verslag van de jaarvergadering klik hier.
 
Besteding overgebleven geld glasvezelaanleg

Tijdens de jaarvergadering kon er gestemd worden over de besteding van het
overgebleven geld van de glasvezelaanleg. Er zijn 6 ideeën gepresenteerd, en
alle aanwezigen konden stemmen voor hun top 3.

https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2022/09/20220831-Notulen-Jaarvergadering-Dorpsbelangen.pdf
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De top 3-en zijn geteld en de ideeën van de werkgroep Energietransitie konden
rekenen op massale steun van de aanwezigen. Dit betekent, dat een deel van
het geld dat is overgebleven vanuit de glasvezelaanleg (€1659,82) naar deze
werkgroep gaat. De begroting van de werkgroep laat geld over dat we
kunnen besteden aan de schommel voor de Zandkampen. 

Gezocht BurgerHulpVerleners!
 

Al enkele jaren geleden is op initiatief van Dorpsbelangen Gasteren het initiatief
genomen voor een Burgerhulpverlenerspool. Doelstelling is daarbij het
realiseren van een Burgerhulpverleners Collectief Gasteren (BHCG) van 50
oproepbare personen die via het platform HartslagNu.nl kunnen worden
opgeroepen om bij een reanimatie te helpen.

Dorpsbelangen doet dit door het jaarlijks organiseren van basis- en
herhalingscursussen  AED/Reanimatie en door het aanschaffen en
onderhouden van een AED die hangt bij de Pannenkoekenboerderij.

Op woensdag 5 en maandag 10 oktober organiseert dorpsbelangen weer de
AED/Reanimatie cursus. De cursus wordt gegeven door Burger Hulp Verlening
Noord Nederland cursus leider Roeland Hoogenraad (Anloo). De
cursusavonden zijn zowel bedoeld voor herhaling als wel nieuwe deelnemers
(basiscursus).
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De avonden beginnen om 19:00 uur en zullen zo`n twee en een half uur in
beslag nemen. De kosten bedragen 25 euro per persoon. Indien de
persoonlijke zorgverzekering de cursus niet vergoedt, dan vergoedt
Dorpsbelangen de kosten tot maximaal 20 euro per persoon. Deze bijdrage is
alleen voor diegenen die zich aanmelden als BurgerHulpVerlener middels
registratie bij HartslagNu. Een aanmelding bij HartslagNu betekent dat je je
aansluit bij het Burgerhulpverleners Collectief Gasteren (BHCG) en dat je in het
geval van calamiteiten een oproep ontvangt voor hulpverlening. Uiteraard
alleen uit te voeren als je beschikbaar bent ten tijde van de oproep.

Voor meer informatie: lees hier het volledige artikel.

Stuur je opgave voor 3 oktober naar info@sportSvision.Nu

Mocht je nog meer informatie nodig hebben bel dan gerust met Johan Boonstra
tel. 0592 – 231526 of 06 – 20440366.

Gasteren in Kunst aan de Vaart in Assen

Op zaterdag 10 en zondag 11 september is het festival Kunst aan de Vaart in
Assen. De bewoners langs de Vaart ontvangen bezoekers in hun huizen,

http://www.hartslagnu.nl/
https://ingasteren.nl/gezocht-burgerhulpverleners/
mailto:info@sportSvision.Nu
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bedrijfspanden en tuinen.

De abstracte waterfotografie van Gasterse kunstenares Iris Koffijberg is te zien
in een prachtig pand aan de Vaart Zuidzijde nr. 61-63. Van 11.00 tot 17.00 uur
zijn de panden open voor publiek. De toegang is vrij. Iris is beide dagen
aanwezig in het pand en zij presenteert daar voornamelijk werken uit haar
nieuwe serie Beauty in Darkness die ontstaan is in de afgelopen drie jaar. Voor
meer informatie: https://kunstaandevaart.nl

Steun uw lokale clubs via Rabo ClubSupport

Ben je lid van de Rabobank: doe dan mee. Stemmen kan nog tot dinsdag
27 september.

De Rabobank draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe.
Daarom organiseert zij Rabo ClubSupport, speciaal voor verenigingen en
stichtingen. De Rabobank stelt landelijk 1,5 miljoen euro beschikbaar.

Dit jaar doen vanuit ons dorp IJsvereniging Wintervreugd, Sportvereniging de
Rietvogels, Vereniging Gasteren Goed voor Elkaar en Stichting Dorpshuis
Gasteren weer mee aan deze actie.

Stemmen
Van 5 september tot 27 september 2022 mogen leden van Rabobank Assen en
Noord-Drenthe ouder dan 12 jaar drie stemmen uitbrengen op hun favoriete
clubs. Elke stem is geld waard! De deelnemende verenigingen ontvangen het

https://kunstaandevaart.nl/
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aantal op hen uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.
Dus hoe meer stemmen, hoe groter de opbrengst voor onze clubs.

Lees hier verder hoe het werkt en wat de bestedingsdoelen van de
verenigingen zijn.

Sporten bij de Rietvogels

Het sportseizoen is weer van start gegaan. Iedereen is weer enthousiast
begonnen. Hieronder zie je een overzicht van de wekelijkse activiteiten van de
Rietvogels. Voor alle sporten zijn nieuwe deelnemers van harte welkom. 

Biljarten
Er zijn op dit moment 3 biljartgroepen: maandagmiddag, maandag- en
woensdagavond. In elke groep is plaats voor nieuwe deelnemers. Kom erbij, er
zijn nu plekken vrij. Je kunt zelf uitkiezen welke groep je het beste past.

Volleybal: dinsdagavond 20.00 uur
Doe mee aan ons wekelijks volleybaluurtje: geschikt voor jong en oud, voor
dames en heren. We hebben een zeer enthousiaste groep, die de afgelopen 2
jaar versterkt is met vooral jeugdige leden. Daar zijn we heel blij mee, maar
nieuwe deelnemers zijn nog altijd zeer welkom. Stap binnen, en doe mee! 
Net als vorige jaren spelen we één keer per maand in een kleine, zelf

https://ingasteren.nl/steun-uw-lokale-clubs-via-rabo-clubsupport/
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georganiseerde recreatiecompetitie tegen teams uit Gieten, Annen en
Oudemolen/Taarlo; sportief en heel gezellig. 

Aerobics/fitness: vrijdagmorgen 9.00 uur
Wekelijks is er op vrijdagmorgen aerobics/keep-fit, op enthousiaste en
deskundige wijze verzorgd door Bea Tiems. Als de vrijdagmorgen een keer niet
past, kunnen deelnemers op maandagavond terecht bij GAVAS in Anloo, ook
onder begeleiding van Bea. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

Jeu de boules
Elke zondagmorgen spelen de jeu de boulers op de baan op het sportveld.
Lekker ontspannen en heel gezellig; nieuwe deelnemers kunnen direct
meedoen. We beginnen om 10.00 uur. 

Kijk voor het volledige weekprogramma en voor contactpersonen op onze
dorpssite InGasteren.nl, onder sportvereniging de Rietvogels. Als je interesse
hebt in een van onze sporten, neem dan contact op met de betreffende
contactpersoon of kom gewoon langs tijdens het sporten.

Bestuur sportvereniging de Rietvogels: Isabel, Klaasje en Ben.
 

De Speulkoel biedt regio-talenten een
podium!

Op zondag 11 september kunt u in Openluchttheater de Speulkoel in Anloo
kennismaken met artiesten uit de regio die u misschien nog niet kent. Vier
optredens in één programma, een fijne zondagmiddag in de open lucht!

MARIEKE SCHENK – Of ze er komt weet ze niet, maar Marieke Schenk weet

https://ingasteren.nl/sportver-de-rietvogels/
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honderd procent zeker dat ze artiest wil worden. De 18-jarige Marieke droomt
van het podium.

LOIS – Bluegrass folk singer-songwriter S. Lois (Wijtze Valkema), geïnspireerd
door Americana sterren als Maybelle Carter en Johnny Cash, combineert no-
non¬sense zang met up-tempo gitaarspel.

SAME OLD – Stijn Bloemhof en Laszlo Buring nemen u met hun dynamische
stemmen en donderende gitaren mee op reis, met liefde voor country, blues,
western en goede verhalen.

MARIT NYGÅRD – ‘Dagboekachtig’ noemt Marit (2002) haar verdrietige,
zachte, eerlijke, blije en boze liedjes. Een kijkje in haar leven: quarantaine,
liefde, volwassen worden en het soms-aan-alles-twijfelen.

Het programma begint om 14.30 uur. De entree is € 12,50; vrienden Speulkoel
betalen €7,50.

Reserveren: mail naar speulkoel@rondommagnus.nl. Meer informatie:
www.rondommagnus.nl/speulkoel.

Open Dag Vereniging Historisch Anloo

mailto:speulkoel@rondommagnus.nl
https://www.rondommagnus.nl/speulkoe
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Op zaterdag 17 september aanstaande houdt de Vereniging Historisch Anloo
weer haar Open Dag. De Open Dag wordt gehouden in het Dorpshuis van
Anloo (Kerkbrink 2, 9467 PH).

Na een onderbreking van drie jaar vanwege de Coronapandemie houdt de
Vereniging Historisch Anloo weer haar Open Dag. Kom een kijkje nemen en
duik in het verleden van het mooie dorp, zijn landschappelijke omgeving en de
rijke geschiedenis van zijn bewoners.

Kom in gesprek met (vroegere) dorpsbewoners, bekijk het archief en oude
films. Ervaar en zie hoe je met moderne technieken landschappelijke objecten
uit het verleden zichtbaar kunt maken die met het blote oog verborgen zijn. Kijk
met gedigitaliseerde kaarten hoe uw straat er 150 jaar geleden bijlag en zie met
een muisklik wat er in de tussentijd allemaal veranderd is. Kijk hoe je
beschadigde oude portretfoto’s digitaal kunt herstellen, verscherpen, inkleuren
en zelfs in beweging kunt krijgen. Zo kijk je toch heel anders naar die oude foto
van uw overgrootvader uit 1900!

Ook worden de 3D video’s vertoond van de geacteerde onderduikersactiviteiten
bij het Onderduikershol in het Evertsbos. Ervaar dit op scherm of met de 3D-
bril!

Heeft u nog oude foto’s, brieven, documenten of voorwerpen die interessant
zijn voor anderen? Laat ze inscannen, dan houdt u de originelen. Maar
natuurlijk kunt u ze ook aanbieden aan het archief van de vereniging.

De Open Dag is van 14:00 uur tot 17:00 uur. Toegang is helemaal gratis,
reserveren is niet nodig, en voor koffie en thee wordt gezorgd. Check dit bericht
ook op de website van de Vereniging Historisch Anloo: www.historischanloo.nl.

Wandelexcursie
Scheebroekenloopje

Ben je benieuwd naar de omgeving rondom het
Scheebroekenloopje? Dat beekje ligt tussen

http://www.historischanloo.nl/
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Gasteren en Anderen. Tijdens een
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.com

Uit de Huiskamer

Woensdag 24 augustus gingen we met de Huiskamer op stap
naar Landwinkel Goense in Marwijksoord. We waren met een groep van 17
personen. We werden ontvangen in een gezellige ruimte, waar we koffie met
een heerlijke appelkoek kregen.

mailto:dorpsbelangengasteren@outlook.com
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Daar hoorden we van Marloes en Peter Smid dat zij het bedrijf twee jaar
geleden overgenomen hebben van de familie Goense en vanwege de
naamsbekendheid  contractureel hadden vastgelegd dat zij de naam Goense
drie jaar konden blijven voeren. Volgend jaar krijgt het bedrijf een andere naam.

Lees hier verder...

Woensdag 10 augustus waren we blij dat Maria de presentatie over haar
geboortedorp Monsanto kon houden. Er waren veel belangstellenden op
afgekomen en we waren met een groep van 20.

Na de koffie vertelde Maria ons eerst het een en ander over de geschiedenis
van Monsanto. Monsanto is een bergdorp in het oosten van Portugal dichtbij de
grens met Spanje. De huizen zijn veelal tegen de  granieten rotsen gebouwd.
 Er woonden al mensen in Monsanto 2000 jaar voor Chr.; er zijn pijlpunten,
grafheuvels en schilderingen gevonden, die uit die tijd stammen.

Lees hier verder...

Gasteren in de spotlight

Op 2 augustus konden we berichten dat alle 13
elektriciteitskastjes die ‘Kleurrijk Gasteren’
verrijkte met prachtige schilderingen van lokale
kunstenaars, toen ook daadwerkelijk opgeleverd
waren. Bekijk ze hier! Het bracht in Gasteren zelf
veel positieve reacties te weeg, maar ook
daarbuiten zijn de kleurrijke kastjes niet
onopgemerkt gebleven. Zelfs het Dagblad van
het Noorden wijdde er een heel artikel aan. Dat
kunt u hier lezen.

Hond in Focus

Beste dorpsgenoten,

https://ingasteren.nl/de-huiskamer-op-excursie-naar-landwinkel-goense/
https://ingasteren.nl/portugese-sferen-in-de-huiskamer/
https://ingasteren.nl/ze-hangen/
https://dvhn.nl/drenthe/Kunst-uit-het-dorp-leukt-saaie-grauwe-elektriciteitskastjes-op-in-Gasteren-27881085.html
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Mogelijk kennen jullie mij al als hondenfotograaf
van Heidstra Fotografie. Met trots wil ik laten
weten dat ik een extra bedrijfsactiviteit gestart
ben, waardoor Gasteren nu ook een webshop
rijker is. Namelijk: Hond in Focus! Dè Webshop
voor 100% Natuurlijke hondensnacks.

Lees hier verder...

Klaar voor vertrek

Jaarlijks verzamelen veel ooievaars zich rond half augustus op deze voor hun
blijkbaar favoriete plek, vlak aan de weg naar Loon even buiten Gasteren. Het
worden er elk jaar meer. Vanmorgen zag ik er wel 50.

Over een paar dagen vertrekken ze richting het zuiden, op weg naar hun
winterstandplaats.

Zoals dat werkt in de natuur: ze hebben een heel mooi plekje uitgezocht in de
Heest: de graslanden zijn de afgelopen dagen gemaaid en daarom is er volop
voedsel te vinden. Ze kunnen naar hartenlust foerageren, voordat ze aan de

https://ingasteren.nl/hond-in-focus/
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lange vlucht naar het zuiden beginnen.

Foto: Janny van Rhee

Dorpsagenda september
vr 9 sep Oranje container
za 10 sep Oud papier
zo 11 sep De Speulkoel regiotalenten
ma 12 sep Groene container
ma 19 sep Grijze container
vr 23 sep Oranje container
ma 26 sep Groene 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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