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In deze editie van Neis oet 't Loeg onder andere de laatste Corona
maatregelen, informatie over afhaalmaaltijden, resultaten van de Clubsupport
actie, en meer...

Bijgestelde maatregelen coronavirus De
Gasterije

De komende twee weken, van 5 t/m 18 november, gelden extra
coronamaatregelen.

De meeste publiek toegankelijke gebouwen gaan dicht waaronder ook buurt-
en dorpshuizen dus ook “de Gasterije”.

De afhaalmaaltijden op maandag en dinsdag gaan wel door.

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

e-mail: degasterije@ingasteren.nl

mailto:degasterije@ingasteren.nl


of bel naar Arno Klee (238028).

Bestuur Dorpshuis de Gasterije

Richtlijnen Sint Maarten voor gemeente Aa
en Hunze

Dit jaar is de viering van Sint Maarten anders dan andere jaren. De gemeente
Aa en Hunze is door een aantal scholen, inwoners en ondernemers gevraagd
wat de regels in Aa en Hunze zijn omtrent dit onderwerp.

Onder de huidige situatie geldt

bijeenkomsten en optochten zijn niet toegestaan
voor kinderen is het mogelijk om in kleine groepjes langs de deuren te
gaan

Het is dus aan ouders (en kinderen) zelf om een afweging te maken.

In het huis-aan-huisblad de Schakel van week 46 verschijnt een poster die
inwoners voor hun deur of raam kunnen plakken. U kunt deze poster ook
downloaden onderaan dit bericht. Hierop kunt u aangeven of u wel of niet mee
wil doen aan Sint Maarten. Deze poster is bedacht door leerlingen van het Dr.
Nassau College Gieten.

We wensen alle kinderen in Gasteren en de gemeente Aa en Hunze ondanks
alles een fijne Sint Maarten!

Voor de poster klik hier

https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2020/11/Sint-Maarten-deurposter.pdf


Rabo ClubSupport 2020: mooi resultaat

De Rabo ClubSupport actie heeft weer een mooi resultaat opgeleverd voor
onze Gasterense verenigingen.

IJsvereniging Wintervreugd, Dorpshuis de Gasterije en Sportvereniging de
Rietvogels mogen maar liefst €1114,- in ontvangst nemen; als volgt verdeeld:

Wintervreugd:    € 350
Gasterije:           € 451
De Rietvogels:   € 313

IJsvereniging Wintervreugd gaat haar opbrengst gebruiken voor het
vervangen van de ijsbaanverlichting door LED-lampen.

Stichting Dorphuis Gasteren gebruikt haar opbrengst om podiumfaciliteiten
binnen het dorpshuis te realiseren. Dit podium zal o.a. gebruikt worden door de
toneelvereniging, verschillende zangkoren en natuurlijk met de jaarlijkse Play-
back show tijdens de Sport- en Spelweek.

Sportvereniging de Rietvogels gaat de opbrengst gebruiken voor de
aanschaf van nieuwe volleybalnetten en palen voor gebruik buiten op het
sportveld, om hier bij het jaarlijkse dorpenvolleybaltoernooi en bij de Sport- en
Spelweek gebruik van te maken.

Dit jaar was er vanwege de Corona maatregelen helaas geen feestelijke
bekendmaking in de Kolk in Assen, maar kregen de verenigingen bericht per
post van de Rabobank.



Deze bedragen werden verkregen doordat leden van de Rabobank Assen en
Noord Drenthe hun stem hadden uitgebracht op onze verenigingen. In totaal
had de bank € 150.000 beschikbaar gesteld om te verdelen over plaatselijke
verenigingen/stichtingen. Elk lid van de Rabobank kon 5 stemmen uitbrengen
op een of meer van de deelnemende verenigingen/stichtingen. Maximaal 2 per
club. Dit resulteerde voor Gasteren in de bovenstaande bedragen.

Voor ons als kleine verenigingen is dit veel geld en we zijn er dan ook erg blij
mee. Hartelijk dank voor het stemmen op ons!

En natuurlijk hartelijk dank aan de Rabobank voor hun prachtige initiatief.

Sportvereniging de Rietvogels, IJsvereniging Wintervreugd en dorpshuis de
Gasterije.

Afhaalmaaltijden

Miranda verzorgt vanuit De Gasterije elke maandag en dinsdag weer heerlijke
afhaalmaaltijden. Op ingasteren.nl kunt u elke week het nieuwe menu vinden.

Opmerkingen:

uw bestelling op de betreffende dag vóór 13:00 uur doorgeven
telefonisch op 06-22036161 of per e-mail  naar
vofdegasterije@outlook.com
u kunt uw bestelling tussen 17:00 uur en 18:00 uur ophalen in de
Gasterije
de RIVM coronamaatregelen worden in acht genomen.

Elke woensdag tot en met zondag is Pannenkoekenboerderij Brinkzicht van
15:00 uur tot 19:00 uur voor afhaalmaaltijden geopend. Vanaf 15:00 uur kunt u
bij Brinkzicht terecht voor patat, een snack of een heerlijk plate-gerecht zoals
schnitzel, gehaktbal, saté van de haas etc.. Vanaf 17:00 uur kunt u ook de
bestelde pannenkoeken afhalen.

De menukaarten zijn te zien op Lunchgerecht  |  Pannenkoeken  |  Plate-
gerechten  |  Nagerechten

https://ingasteren.nl/
mailto:vofdegasterije@outlook.com
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/2020/07/plates-en-tuin-voor-zwaantje.pdf
https://www.pannenkoekenboerderij.nl/wp-content/uploads/2020/07/Nagerechten.pdf


Bestellingen kunt u telefonisch doorgeven: 0592-231385.

Bladbakken geplaatst 2020

De gemeente heeft de bladbakken weer neergezet op de bekende plaatsen.

Sinds november 2016 is er in overleg met de gemeente besloten om de pilot
‘Bladruimen’ een kans te geven. Het blad wat 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.



Impuls in Gieten is verhuisd

Welzijnsorganisatie Impuls is verhuisd en heeft de redactie gevraagd dit
middels hun persbericht aan alle inwoners van Gasteren kenbaar te maken.
Dat doen we natuurlijk graag.

https://t.co/Lae9wxDiwq?amp=1


Gasteren op glas: eindelijk!

Gasteren wordt nu echt aangesloten op glasvezel: eindelijk! De meeste



huisaansluitingen zijn al gemaakt en veel dorpsgenoten genieten al volop van
supersnel internet en haarscherp tv-beeld. 

Natuurlijk zijn er nog wel aanloopproblemen, maar deze zullen in de komende
weken opgelost worden. Hiervoor nog een paar nuttige tips:

Werkt nog niet alles naar wens, moet je urenlang wachten voor je
verbinding hebt met een helpdesk, of heb je andere vragen: ga niet
mopperen, maar maak je vragen en klachten kenbaar; zie bijgevoegde
contactadressen.
Kom je er dan nog niet uit, stuur een mailtje naar
glasvezel@ingasteren.nl; onze werkgroepleden weten waar ze moeten
zijn voor concrete oplossingen.
Op ingasteren.nl is een pagina toegevoegd met diverse vragen, tips en
wetenswaardigheden over de installatiefase; zie in het bovenste menu:
onder Dorpsleven/glasvezel/vragen, tips en wetenswaardigheden.

Geringde bomen

Als u deze herfst door het meest oostelijke deel van het bos- en heideterrein
juist ten noorden van Gasteren loopt (dus ten oosten van de Schipborgerweg),
dan kunt u, met een beetje geluk, in het bos bomen zien met een opvallende
lichte band om de stam. Op een hoogte van ongeveer 125 cm ontbreekt bij
deze bomen de donkere bast waardoor het lichte hout zichtbaar is.
Het gaat hier om een bosbouwkundige ingreep van de natuurwerkgroep om
volwassen Amerikaanse vogelkersbomen (bospest) ‘op stam’ te laten sterven.

https://www.ingasteren.nl/wp-content/uploads/Glasvezel/Contactadressen%20NO%20Drenthe.pdf
mailto:glasvezel@ingasteren.nl
https://ingasteren.nl/vragen-tips-en-wetenswaardigheden/


Lees verder op ingasteren.nl...

Yoga, ademhaling en meditatie in de tent –
Gregor Niedlich

Het ‘nieuwe normaal yoga‘ van Gregor Niedlich is buiten én in de tent. Frisse
buitenlucht en veel ruimte houden ons gezond en op afstand van Covid-19. Op
een uniek plekje met uitzicht op de ZuidEs in Gasteren zijn de yogalessen
inmiddels alweer van start gegaan in een grote legertent van ruim 90 m2.
Omdat er rekening wordt gehouden met 1,5 meter afstand tussen de
deelnemers, is er ruimte voor maximaal 9 deelnemers per les. Ook al wordt het
kouder; in de tent is het desondanks behaaglijk en heerst er een fijne sfeer.

Lees verder op ingasteren.nl...

Dorpsagenda november
 

ma 9 nov Groene container
wo 11 nov Sint Maarten
do 12 nov Oranje container
za 14 nov Oud papier
vr 20 nov Grijze container
ma 23 nov Groene container

https://ingasteren.nl/geringde-bomen/
https://ingasteren.nl/yoga-ademhaling-en-meditatie-in-de-tent-gregor-niedlich/


do 26 nov Oranje container

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

Kopij inleveren via email naar deredactie@ingasteren.nl

Lees deze nieuwsbrief in de browser
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