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AED slaat in als BOM  
Overweldigend !!! Dorpsbelangen kreeg 
niet minder dan 45 reacties (=25%) op 
de door haar verspreide vragenlijsten 
met betrekking tot de Gasterense 6 
Minuten Zone. Het overgrote deel van de 
reacties was positief en verklaarden te 
willen deelnemen aan de door 
Dorpsbelangen gratis aangeboden 
reanimatie + AED cursus (Automatische 
Externe Defibrillator) Degenen, die zich 
voor de cursus hebben aangemeld, 
ontvangen zeer binnenkort of hebben 
inmiddels een e-mail ontvangen met het 
aanbod om deel te nemen aan één van 
de twee cursusavonden, die in november 
a.s. worden georganiseerd. In het 
voorjaar van 2011 zal nog een een derde 
cursusavond worden georganiseerd. Een 
cursusavond is gebonden aan een 
maximum aantal deelnemers. Snelle 
opgave per e-mail is gewenst, want vol 
is vol. Ondertussen gaat Dorpsbelangen 
verder met het verwezenlijken van zo 
mogelijk een tweede defibrillator in 
Gasteren. Hiervoor zijn financiën nodig 
en wij zullen een aantal instanties 
hiervoor aanschrijven. Desgewenst geeft 
onze penningmeester, Jan Huizinga, 
graag het bankrekeningnummer van 
Dorpsbelangen aan diegenen, die dit 
project financieel willen ondersteunen. 
Bestuur Dorpsbelangen 
 
Hondenbezitters 
 Zo'n vijftien hondenbezitters uit 
Gasteren gaven gehoor aan de oproep 
van Dorpsbelangen om op 
donderdagavond 9 september jl. te 
komen praten over het hondenbeleid van 
Staatsbosbeheer (SBB). 
In de afgelopen tijd werd Dorpsbelangen 
vaak aangesproken door dorpsbewoners  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
over de beperkingen, die SBB middels 
borden, heeft opgelegd aan met name 
hondenbezitters. Alvorens met SBB in 
gesprek te gaan, wilde Dorpsbelangen 
graag met hen spreken over de klachten 
en mogelijke oplossingen. In de 
constructieve bijeenkomst werd serieus 
naar oplossingen gezocht. Er werd 
afgesproken dat een delegatie van het 
Dorpsbelangenbestuur, ondersteund 
door een tweetal hondenbezitters, 
binnen niet al te lange tijd een gesprek 
aan zou gaan met de heren Bert Witvoet, 
districtshoofd en  Kees van Son, 
boswachter Drentsche Aa, van SBB. Wel 
dit gesprek heeft plaatsgevonden op 
donderdag 30 september. 
Van de afspraken en resultaten van dit 
gesprek willen met name de 
hondenbezitters, Arnold Smit en Harrie 
Wolters, de overige hondenbezitters in 
Gasteren deelgenoot maken.   
 
Plan Bosakkers uitgesteld door 
gemeentelijke traagheid 
Begin dit jaar meldden wij, dat de 
provincie Drenthe en de gemeente Aa en 
Hunze samen een subsidie van € 8.000 
hadden toegekend aan de vereniging 
Dorpsbelangen voor het uitvoeren van 
het projectplan Bosakkers. Het project 
“Plan Bosakkers” heeft als doelstelling 
een goede invulling van de laatste fase 
van de Bosakkers gericht op de lokale 
vraag en in een mooie 
stedenbouwkundige structuur. Er waren 
echter twee voorwaarden aan de 
subsidietoezegging verbonden. 
Dit plan kon pas worden uitgevoerd na 
vaststelling van de gemeentelijke 
Woonvisie en het bestemmingsplan 
“Gasteren dorp”  
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Het bestemmingsplan is afgerond, maar 
helaas moeten wij constateren dat de 
gemeentelijke Woonvisie, dat begin 2010 
al in concept klaar lag, nog steeds niet is 
vastgesteld. In december 2010 zal de 
Woonvisie pas worden behandeld in een 
Informerende Marktplaats (= 
gemeenteraadscommissie). Daarna moet 
het nog vastgesteld worden in de 
Gemeenteraad. Dat betekent dat niet 
aan de subsidievoorwaarden is voldaan 
en er nog niet kan worden begonnen met 
de uitvoering van het Plan Bosakkers.  
Helaas, helaas, moeten we de start van 
dit plan uitstellen. Tegelijkertijd zullen 
we geen gelegenheid voorbij laten gaan 
om ons ongenoegen hierover bij de 
gemeentelijke instanties bekend te 
maken. 
 
IJsvereniging Wintervreugd 
Leden van de ijsvereniging kunnen op 
vertoon van hun lidmaatschapskaart 
seizoen 2010/2011 gratis schaatsen op 
de kunstijsbaan “De Bonte Wever” te 
Assen. De data zijn gepland op: 
Zaterdag 23 oktober 2010 van 17.00 uur 
tot 19.00 uur. 
Zaterdag 20 november 2010 van 17.00 
uur tot 19.00 uur. 
Maandag 27 december 2010 van 17.00 
uur tot 19.30 uur. ( dan wordt de 
alternatieve dorpentoertocht voor de 
jeugdleden gehouden in de leeftijd van 
de basisschool op de buitenring met 
medaille.De overige leden vrijschaatsen 
op de binnenring). 
Zaterdag 20 februari 2010 van 17.00 uur 
tot 19.00 uur. 
De schaatsers zijn verplicht een muts en 
handschoenen te dragen. 
Voor eventuele informatie kan men 
contact opnemen met de secretaris van 
de vereniging F.G.Moerker, 
tel.0592231491. 
Het Bestuur. 
 
Ophaaldagen plastic afval  
Misschien vraagt u zich soms af: 
wanneer halen ze het plastic afval op? 
Het is op het eind van de maand, steeds 
op dinsdag; zie hier de data voor de rest 
van het jaar: 
28 september, 26 oktober, 23 november 
en 21 december 
 
  
  

De Tijdgeest komt naar Drenthe! 
De Tijdgeest spookt door Nederland. 
Ontmoet de Tijdgeest op zondag 24 
oktober 2010 tussen 13.30 en 16.00 uur 
in levende lijve bij het Boomkroonpad. 
Hij woont in een klok en kan reizen door 
de tijd. De boswachters van 
Staatsbosbeheer zoeken dus stoere 
jongens en dappere meiden tussen de 6 
en 10 jaar die een ontmoeting met dit 
bijzondere wezen aandurven. Speciaal 
voor hen vertelt de Tijdgeest rare, gekke 
en spannende verhalen die in zijn hoofd 
rondspoken. Kom maar luisteren...als je 
durft! Wil je meedoen? Geef je dan op bij 
het Boomkroonpad: 
E: boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl of 
T: 0592-377305 
VVoooorr  mmeeeerr  aaccttiivviitteeiitteenn  ttiijjddeennss  ddee  hheerrffsstt  
vvaakkaannttiiee  vvoooorr  jjoonngg  eenn  oouudd  zzooaallss  bbiijjvv..  
ppaaddddeennssttooeelleenn  eexxccuurrssiiee  ooff  eeeenn  
hheerrffssttssppeeuurrttoocchhtt    ,,  kkiijjkk  oopp  
wwwwww..ssttaaaattssbboossbbeehheeeerr..nnll  
  
AAggeennddaa  
1144  ookkttoobbeerr      BBiijjeeeennkkoommsstt      
        hhoonnddeennbbeezziitttteerrss  
2255  ookkttoobbeerr      RReeaanniimmaattiiee  AAEEDD  ccuurrssuuss  
2266  ookkttoobbeerr        OOpphhaalleenn  ppllaassttiicc  aaffvvaall  
1155  nnoovveemmbbeerr      RReeaanniimmaattiiee  AAEEDD  
1188  nnoovveemmbbeerr      VVvvGG,,  ddhhrr  ddee  JJoonngg//uuiilleenn  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
NNEEIISS  OOEETT  ‘‘TT  LLOOEEGG  ©©  wordt uitgegeven onder 
verantwoordelijkheid van de Vereniging 
Dorpsbelangen Gasteren.  
NNEEIISS  OOEETT  ‘‘TT  LLOOEEGG  ©©  verschijnt maandelijks en 
wordt huis aan huis verspreid in Gasteren op de 
eerste donderdag van elke maand (uitgezonderd de 
zomervakantie). 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 
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