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In deze editie van Neis oet 't Loeg onder andere de laatste Corona
maatregelen, de drive-in inzameling voor de Voedselbank, een nieuwe
bewoner, en eten met de kerst...

Versoepelde corona-maatregelen De
Gasterije – vanaf 19 november

Vanaf donderdag 19 november gelden weer versoepelde maatregelen: we
mogen weer beperkt open. Samen proberen we om het aantal
contactmomenten tot een minimum te beperken. 

Onderstaande maatregelen voor dorpshuis De Gasterije gelden tot een nader
te bepalen moment.

Individueel sporten is toegestaan; team- en contactsporten niet.
Individuele groepssporten, zoals aerobics, bodyfit en yoga, met maximaal
30 sporters in de zaal zijn toegestaan, zolang de 1,5m regel in acht wordt
genomen.
Kleedkamer en douches mogen niet gebruikt worden.



Na het sporten direct naar huis, helaas geen gezellig samenzijn.
Gezelschappen tot en met 4 personen zijn toegestaan.
Vergaderingen zijn toegestaan met maximaal 4 personen, mits de
deelnemers voldoende afstand tot elkaar kunnen nemen.
Andere samenkomsten dan genoemd, zijn niet toegestaan.
De Horeca faciliteiten zijn dicht. Afhaalmaaltijden zijn wel beschikbaar op
maandag en dinsdag.
Bij binnenkomst, tussentijds verplaatsen en vertrek is het dragen van een
mondkapje verplicht.
Ook is het verplicht om bij binnenkomst naam, datum, tijdstip,
telefoonnummer te noteren.
Bij binnenkomst moet u uw handen ontsmetten.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de Corona werkgroep van De
Gasterije:

e-mail: degasterije@ingasteren.nl
of bel naar Arno Klee (238028).

Bestuur Dorpshuis de Gasterije



Drive-in inzameling voor de Voedselbank

Drive-in inzameling voor de voedselbank Hart van Drenthe op de parkeerplaats
bij Dorpshuis de Gasterije op 12 en 14 december van 17.00 uur tot 18.00 uur.
Doe mee!

De kerstdagen komen er aan. Dat is voor velen van ons een tijd van om even
los te komen van alles wat moet. We nemen de tijd om familie of goede



vrienden te ontmoeten. We gaan er op uit in de mooie omgeving waarin we
wonen. We staan stil bij de hoop op een wereld van vrede en licht.

Natuurlijk is het ook weer even puzzelen welk recept of gerecht het dit jaar gaat
worden tijdens de kerstmaaltijd. Er zijn in de gemeente Aa en Hunze ook
gezinnen waar geen geld is voor de kerstinkopen. Laat staan het verzinnen van
een gerecht voor een kerstdiner.

Wij Victor, Gregor, Tanja, Mieke en Hennie, hebben het initiatief genomen om
een voedselinzameling te houden voor de voedselbank. En daar willen we jou
en heel Gasteren voor uitnodigen!

Heb je vragen over deze actie? Mail dan met tilea.cordata@gmail.com .Of
stuur een bericht via WhatsApp 0612670620

Voor extra informatie kijk dan ook op de site https://voedselbankhvd.nl/steun-
voedselbank/voedsel-doneren

mailto:tilea.cordata@gmail.com
https://voedselbankhvd.nl/steun-voedselbank/voedsel-doneren


Themafilm ‘Winter in Drenthe’ op social
media

De tijd van lange en koude winters vol sneeuw en ijspret lijken lang geleden.
Daarom blikt het Drents Archief, in navolging van de succesvolle zomerfilms,
met een speciale filmcompilatie in december en begin januari terug op de
winters van vroeger. Hoe beleefde Drenthe de koude maanden van de jaren
’60, ’70 en ’80?

De themafilm ‘Winter in Drenthe’ zou normaal gesproken dagelijks en
doorlopend te zien zijn in de Digilounge van het Drents Archief. Maar vanwege
de coronamaatregelen, is dat dit jaar niet mogelijk. Daarom deelt het Drents
Archief van 2 december tot en met 2 januari elke woensdag en zaterdag een
deel van de film op social media. Elke aflevering is te zien op de Facebook en
Instagrampagina van het Drents Archief. ‘Winter in Drenthe’ is ook elke week te
zien bij Dagblad van het Noorden. De films worden vertoond op www.dvhn.nl
en op de Facebook- en Instagrampagina van de krant.

Wat kunt u verwachten te zien?
Metershoge sneeuwbergen, de ijzel in 1987, schaatsen op de Drentsche
Hoofdvaart, het bouwen van sneeuwpoppen en het priksleeën, kerstdiners en
oud- en nieuwvieringen en  de Drentse rolletjes.

https://www.dvhn.nl/drenthe/Ga-terug-in-de-tijd-en-kijk-hier-nostalgische-beelden-van-ijspret-in-Drenthe-toen-we-nog-echte-winters-hadden-26254918.html


Kerstbrunch 2020

Zoals elk jaar hebben wij dit jaar ook een kerstbrunch voor u. Alleen nu niet in
het dorpshuis de Gasterije maar bij u thuis. Zoals u op de flyer kunt zien
hebben wij verschillende keuzes in lekkere gerechten.
Wij verzorgen alles in een mooie verpakking met aankleding voor uw kersttafel.



Groet,
Marchinus en Miranda
Vofdegasterije@outlook.com

Het brede aanbod
van Pannenkoekenboerderij Brinkzicht in
december

Naast heerlijke pannenkoeken en plate’s heeft pannenkoekenboerderij
Brinkzicht de afhaalmogelijkheden uitgebreid met een friet- en snackkaart.

Bestellen en afhalen van plate-gerechten en snacks kan elke woensdag
t/m zondag van 12:00 uur tot 19:00 uur.
Afhalen van pannenkoeken kan op elke woensdag t/m vrijdag vanaf 17:00
uur tot 19:00 uur, op zaterdag en zondag vanaf 12:00 uur t/m 19:00 uur

Tevens hebben we in deze rare tijd een leuke actie: Op woensdag t/m vrijdag 3
naturel pannenkoeken halen en maar 2 betalen!

Wilt u een maaltijd of een snack afhalen, bestel dit dan telefonisch via 0592-
231385: u hoeft dan niet onnodig te wachten.

Op de website van Brinkzicht vindt u de uitgebreide menukaart voor
lunchgerechten, pannenkoeken en plate’s. En uiteraard de kaart voor friet en
snacks.

Speciaal voor de feestdagen heeft Pannenkoekenboerderij Brinkzicht
bovendien onderstaande aanbieding.

mailto:Vofdegasterije@outlook.com
https://www.pannenkoekenboerderij.nl/
https://www.pannenkoekenboerderij.nl/wp-content/uploads/2020/05/Lunch.pdf
https://www.pannenkoekenboerderij.nl/wp-content/uploads/2020/05/Pannenkoekenkaart.pdf
https://www.pannenkoekenboerderij.nl/wp-content/uploads/2020/03/plates-en-nagerecht.pdf
https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2020/11/snack-menu.pdf




Nieuwe bewoner op de Gasterse Duinen

Sinds enige tijd is de das actief op de Gasterse Duinen. De das heeft een
lengte van ongeveer 65-80 cm en is daarmee één van de grootste
landroofdieren van Nederland. Kenmerkend voor een das zijn de zwart-witte
strepen op de kop. Tijdens de wekelijkse werkzaamheden op de hei heeft de
Werkgroep Natuurbeheer Gasteren een dassenburcht ontdekt. Deze burcht
met meerdere ingangen bestaat uit holen die door lange gangen met elkaar
verbonden zijn. Ze zijn te herkennen aan grote hoeveelheden zand met een
geul naar de ingang van het hol. Overdag blijven de dassen overwegend in hun
burcht. In de schemering verlaten ze de burcht op zoek naar voedsel. Hierbij
gebruiken ze altijd dezelfde paden, de zogenaamde dassenwissels. Verder
laten ze ook duidelijke loopsporen achter. Deze hebben de vorm van een halve
maan met ovale teenkussentjes. Ron Hasperhoven heeft een das met een
infraroodcamera prachtig vastgelegd. Bekijk het filmpje HIER.

De das valt onder de beschermde diersoorten. Ook de burcht is beschermd en
mag niet betreden worden. Laten we trots zijn dat dassen zich thuis voelen op
de Gasterse Duinen.

https://www.ingasteren.nl/wp-content/uploads/Video/Das_11180042.MP4


Kunstgrasveld vernield

In de nacht van zaterdag op zondag 28/29 november 2020 is ons
kunstgrasveld voor ‘t huis (Zandkampen 9) door onverlaten vernield, dat wil
zeggen er is een stuk van ca. 20m2 slordig afgesneden of geknipt. Wij hebben
zelf niets gehoord, en navraag in de buurt leverde ook niets op.

Opgeschrikt worden door vuurwerkknallen in de afgelopen weekenden is irritant
maar dit is ordinair crimineel gedrag dat we niet in ons dorp verwachten. We
hebben uiteraard aangifte gedaan bij de politie.
Tips zijn welkom.

Jos en Thea Eeckelaer
Zandkampen 9
eeckhuis9@gmail.com

Dorpsagenda december
 

ma 7 dec Groene container
do 10 dec Oranje container

mailto:eeckhuis9@gmail.com


vr 18 dec Grijze container
ma 21 dec Groene container
do 24 dec Oranje container

Neis oet ’t Loeg wordt uitgegeven door de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren.
De volgende uitgave van deze maandelijkse email-nieuwsbrief verschijnt begin januari.

Kopij inleveren via email naar deredactie@ingasteren.nl
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