
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januari 2009  
 
Gelukkig en een gezond nieuwjaar 
allemaal! 
Wat een nostalgisch oud en nieuw was 
het. Schaatsend het nieuwe jaar in, 
alleen de sneeuw ontbrak. 
De vernieuwde website al gezien? Er 
staan schitterende winterse plaatjes op. 
Voor onze dorpsgenoten die niet online 
zijn, volgt hieronder traditioneel het wel 
en wee in en rond ons dorp. 
 
Voor de jaarlijkse contributie voor de 
vereniging van dorpsbelangen,zal er 
iemand in de eerste helft van februari bij 
u aan de deur komen. Zij, die ons 
gemachtigd hebben de contributie 
automatisch te innen, hoeven niets te 
ondernemen. Bij hen zal de contributie in 
de tweede helft van februari worden 
geïncasseerd. 
Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Gasteren 
 
IJsvereniging Wintervreugd 
IJsbaan Wintervreugd is 30 december  
open gegaan. De drie plaatselijke 
ijsmeesters togen ’s morgens na 
deskundig onderzoek opgewonden naar 
huis om het goede nieuws te 
verspreiden. Fantastisch dat in een mum 
van tijd inwoners en Gasteren weten dat 
de ijsbaan open is. 
Voortaan zullen de activiteiten van de 
vereniging niet alleen op de website 
www.ingasteren.nl en in de kantine van 
de ijsbaan te lezen zijn, maar ook op een 
raambiljet in het bushokje bij 
pannenkoekenboerderij Brinkzicht. 
Strijkijzergooien en ijssjoelen   
Maandagavond, 5 januari, zijn de 
wedstrijden strijkijzergooien en ijssjoelen 
gehouden. 
De prijzen zijn gegaan naar: 
* Strijkijzergooien: Gijs Moek, Jeroen 
Buutkamp, Robert Bonder 
* IJssjoelen; Harm Reinders, Mark 
Pieters, Magda Oomen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwjaarsbarbecue Jeugdsoos   
Op 17 januari organiseert de jeugdsoos 
een barbecue in De Gasterije. Het begint 
om 19.00 uur.  
Opgave voor 10 januari bij Heidi Bonder. 
Kosten € 2,50 [bij opgave betalen]. 
Jeugdsoos Gasteren 
 
De Rietvogels 
Om de kas te spekken, haalt de  
sportvereniging het oude papier uit ons 
dorp op en wel op de tweede zaterdag 
van de maand. De helpers voor 2009 
worden in het onderstaande lijstje 
uitgenodigd om behulpzaam te zijn. Voor 
vervanging graag onderling ruilen. 
10-01-2009  Fam Lokhoff + Fam.  
Meursing (gagels) 
14-03-2009 Fam. Hogendorf + Fam. 
Eggink 
09-05-2009 Fam. Moek + Fam Schoon 
11-07-2009 Fam. van Dijk + Fam. 
Kuipers (bosakkers) 
12-09-2009 Fam. Sanderink + Fam. 
Heunink  
14-11-2009 Fam. Vrieling (oosteinde) + 
Fam. Post 
 
Toneeluitvoering ‘Amicitia’ op 7 
maart 2009   
Noteer alvast in uw nieuwe agenda: op 7 
maart 2009 hebben wij onze jaarlijkse 
toneeluitvoering in 
Pannenkoekenboerderij Brinkzicht. Deze 
avond zullen wij de komedie ‘Zo’n 
heerlijk huisje buiten’ van D.J. 
Eggengoor gaan spelen.  
In de maanden december en januari 
zullen de leden van Amicitia bij u aan de 
deur komen met de donateurkaart voor 
het seizoen 2008-2009. 
 
Nieuw Inrichtings- en Beheerplan 
Ballooërveld 
Het Ballooërveld is één van de laatste 
open cultuurlandschap van de Drentsche 
Aa. Staatsbosbeheer stelt komend half 
jaar een nieuw inrichtings- en 
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beheerplan op voor het gebied, waar ook 
de Heest deel van uitmaakt. 
Bewoners, gebruikers en deskundigen 
worden uitgenodigd mee te denken. 
Begeleidingsgroep 
Roelof Heling is namens Staatsbosbeheer 
projectleider voor het opstellen van het 
nieuwe plan. “Op donderdag 19 
november kwamen we in Rolde voor het 
eerst bijeen met de 
begeleidingscommissie. Die gaat ons 
adviseren over het plan. Alle dorpen 
doen mee, naast een hele serie 
deskundigen waaronder het bestuur van 
de schaapskudde. De relatie met de 
essen aan de zuidkant kwam aan de 
orde en de Dorpsgemeenschap Balloo 
bracht meteen een aantal wensen in 
over de verkeerssituatie. Met dit soort 
ideeën kunnen we verder. Gelukkig is 
iedereen er van overtuigd dat we van 
doen hebben met een cultuurhistorische 
parel waar we erg zuinig op moeten 
zijn.” Het team van Strootman maakt 
het plan samen met een projectteam van 
Staatsbosbeheer en externe 
deskundigen. Tenminste twee keer zullen 
zij bewoners en gebruikers om advies 
vragen. In het vroege voorjaar komen de 
inventarisatie en de hoofdlijnen van de 
visie ter sprake. Daarna gaat Strootman 
aan de slag met het maken van het 
definitieve plan. Aan het eind van het 
voorjaar volgt dan nog een bijeenkomst 
over het plan en de prioriteiten. Heeft u 
nu al  ideeën voor de inrichting en het 
beheer van het Ballooërveld, maakt u 
dan gebruik het antwoordformulier dat 
(binnenkort) te vinden is op de website 
van het Nationaal Park/Nationaal Beek- 
en Esdorpenlandschap Drentsche Aa.  
 
Uiteraard kunt u straks ook uw mening 
geven op een van de 
bewonersbijeenkomsten. De 
aankondigingen daarvan vindt u in de 
plaatselijke en regionale media. 
Informatie: Kees van Son, boswachter 
Staatsbosbeheer, Tel.: 06-51576829  
  
Bladruimen van 26 t.e.m. 30 januari 
2009   
Het blad van de wegen, bermen en 
gazons binnen de bebouwde kom wordt 
binnenkort weer geruimd.   
Hierbij vragen wij u het blad aan te 
bieden in grote hopen langs de weg, 
waarbij de hoop niet rondom obstakels 
wordt gemaakt. Hopen met tuinafval 
en/of snoeihout worden niet 
meegenomen. Voor Gasteren is dit in 
week 5 (26 t.e.m. 30 januari 2009) 

Wijziging lestijden voor de jeugd 
GAVAS 
De huidige groepsindeling van de 
jeugdleden van GAVAS is dit seizoen 
onevenredig verdeeld. De groep 7+8 is 
erg klein en biedt minder mogelijkheden 
in de lessen, bijvoorbeeld voor een 
aantal spelonderdelen. Het bestuur van 
GAVAS heeft daarom besloten om de 
groepsindeling enigszins te wijzigen. We 
begrijpen dat het misschien vervelend 
kan zijn als de lestijden en de 
groepssamenstelling gedurende het 
seizoen wijzigt, maar wij hebben 
gemeend om op deze wijze de lessen 
voor de jeugdleden het meest 
aantrekkelijk te houden.  
Deze wijziging van de lestijden is 
voorlopig tot de zomervakantie van 
toepassing. 
De lestijden zijn met ingang van            
5 januari 2009; 
15.15 - 16.15 uur  v.a 3 jr en gr.1+2            
16.15 - 17.15 uur groep 3 + 4 + 5 
17.15 - 18.15 uur groep 6 + 7 + 8 
Het bestuur van GAVAS 
 
Agenda 
10 januari  – Oud papier 
26/30 jan. -  Bladruimen 

007 7 maart maart     –– Toneeluitvoering Toneeluitvoering  

12 12 maart maart     –– Jaarvergadering  Jaarvergadering 

dorpsbelangendorpsbelangen  

14 maart   14 maart   --     Oud papierOud papier     

21 maart 21 maart     ––    Landelijk opschoondagLandelijk opschoondag  
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Kopij inleveren in de laatste week van de maand 
bij voorkeur per e-mail: neisoettloeg@ingasteren.nl  
(let op de dubbele ‘t’); eventueel kunt u kopij ook 
aanleveren bij  Stenny Nicolai, Oosteinde 18 
De Redactie van Neis oet t' Loeg plaatst de kopij 
ook op de homepage <www.ingasteren.nl> 


