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En nu is het alweer september. In het laatste 

Neis oet ’t Loeg zaten we halverwege de 

ontspanningsweek. Wie kon toen vermoeden 

wat een talenten in de playbackshow zouden 

optreden. Onrustige weken hebben we achter 

de rug zowel het weer, als het leven in een 

klein dorp.  

Nat was het! Het waterpeil van het 

Gasterense Diepje was begin augustus 

ongekend hoog. Prachtig onbekend 

landschap. Velen genoten of kunnen nog 

genieten van wat Cultuulijk! Aa en Hunze 

nog te bieden heeft.  

De zomervakantie is bijna voorbij het 

verenigingsleven en de vergaderingen kunnen 

weer van start in ons mooie dorpshuis.       

Vruchtbare bodem? 

Ligt het aan de aanwezigheid van al dan niet 

zwarte ooievaars, aan koemestkorrels, aan 

mengmest of aan het weer? Waar het aan 

ligt, valt niet te verklaren. Feit is wel dat 

Henk Karssens (83) aan het Oosteinde op 

woensdag 24 augustus 2011 een aardappel 

van het ras Frieslander van niet minder dan 

1028 gram uit zijn tuin rooide. 

 
Afmetingen logen er ook niet om. 21 cm. lang,  

12 cm. breed en een dikte van 7 cm. 

Vermeldenswaardig, dat wel. Voor Gasteren  

 

is  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

is dat een record, maar we hebben nog even te 

gaan. De grootste aardappel ooit in Nederland 

gerooid had een gewicht van 2015 gram en 

een lengte van 25 cm. met een omtrek van 

70,5 cm. Dat deert Henk niet en zegt wel drie 

dagen lang van die ene aardappel te kunnen 

eten en genieten. 

 

Gasteren en de media 

De aandacht in de media voor Gasteren in 

verband met de branden in de afgelopen tijd is 

inmiddels duidelijk afgenomen.  

Dat komt de rust in ons dorp ten goede. 

Dorpsbelangen heeft gemerkt dat de inwoners 

van Gasteren gelukkig de kalmte hebben weten 

te bewaren ten tijde van en na de branden. 

 

Tijdens ons contact met de familie aan het 

Westeinde is ons duidelijk geworden dat zij 

zich gesteund voelen in deze moeilijke tijd door 

attente reacties, zoals kaarten en bezoekjes, 

van betrokken dorpsgenoten.  

Zij stellen dit erg op prijs. 

 

Uiteraard leven we ook mee met de inwoners 

van Anderen. Wij weten uit eigen ervaring wat 

zij nu meemaken. 
Vereniging dorpsbelangen Gasteren 

 

Afspraak is afspraak. 

Zoals half februari 2011 al werd gemeld 

worden de lichtmasten in de Hoek vervangen. 

Deze week (wk 34) werd door 

Aannemingsbedrijf Osinga BV uit Gieten in 

opdracht van de gemeente Aa en Hunze een 

aanvang gemaakt met de vervanging van de 

oude lichtmasten. De nieuwe, slankere palen 

zijn in de donkergroene kleur, overeenkomstig 

de wens van Dorpsbelangen. Vereniging 

Dorpsbelangen Gasteren streeft naar 

uniformiteit in straatverlichting in het hele 

dorp. Afspraak is afspraak. 
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Engelse les in de Gasterije. 

Na de verbouwing beschikt het Dorpshuis 

over een mooie kleine zaal. Deze zaal is een 

prima cursusruimte. Graag wil ik onderzoeken 

of het mogelijk is op woensdagochtend / 

middag een cursus Engels op te zetten. Ik 

denk aan een cursus van 10 weken vanaf 

eind september met lessen van 1.5 uur  op 

woensdagochtend en/of woensdagmiddag, 

bijvoorbeeld  een beginnerscursus, een 

opfriscursus of conversatiecursus, afhankelijk 

van de belangstelling. Ik wil de cursus kosten 

neutraal opzetten, d.w.z. dat ik alleen 

gemaakte kosten ( zoals zaalhuur, boeken 

enz.) in rekening breng.  

Ik heb na mijn studie Engels vele jaren met 

heel veel plezier lesgegeven aan mensen van 

allerlei verschillende leeftijden (van 4 tot 75) 

op verschillende niveaus. Als je belangstelling 

hebt, neem dan contact op met mij via tel. 

0592-785193 of via e-mail:  

margoschulte@hotmail.com 

 

Historie van Gasteren  

met o.a. 45 jaar gas uit Slochteren 

Vertelling van Gerrit Pieters; geboren op  

28 april 1886 in Gasteren, ingezonden door  

Flip Moerker. 

 

In 1298 wordt Gasteren het eerst genoemd en 

beschreven als Gestre en Gescholle, wat  

betekend hoog gelegen bos.  

Er waren in de tijd in Gasteren 12 huizen met 

namen, te weten: Het huis van Alting ,Assino, 

Gherweerdinghuis, Hobinghuis, Huizinghuis, 

Mantinghuis, Meieringhuis, het huis van koster 

Siardina en de Volharding. 

In Gasteren heeft een leenman gewoond van  

de Bisschop van Utrecht, die Leffert Woltinge 

heette van 1380-1383. In het laatst van 1700 

waren de Gasterense heesten een boscomplex 

van ongeveer 90 bunder. Deze bossen moest- 

en in 1786 afgedreven worden omdat men er 

jacht maakte op wolven. 

Op 12 april 1912 was er een zonsverduistering,  

zo mooi als niemand ooit gezien had. 

De gemeenteraad van Anloo heeft in de 

vergadering van 23 augustus 1927 besloten  

het electriciteitsnet van Gasteren aan te sluiten.  

Op 12 december 1927 werd een aanvang 

gemaakt met de kabellegging. 

Op woensdag 22 februari 1928 vond om 10 uur  

in de morgen de ingebruikneming plaats van  

het net in Gasteren. 

De waterleiding en riolering zijn ongeveer in  

1956 aangelegd. 

Zondag 25 september 1966 hebben we de 

eerste soep gegeten, die op aardgas van 

Slochteren gekookt was. Op 28 september 

brandde de kachel bij ons en dat kan geregeld 

worden met de warmte. Dat is bijzonder en 

mooi. 

Wie had dat gedacht dat de verwarming 

van Slochteren zou komen en dan nog wel 

duizenden meters uit de grond. 

 

Klaverjassen en Rummicup 

Op de volgende data is er in de Gasterije 

klaverjassen en rummicup: 16 september, 

14 oktober,18 november, 16 december. 

In 2012: 20 januari, 17 februari, 16 maart en 

20 april. 

 

Korenzang in de Gasterije 

Door vijf enthousiaste koorzangers wordt 

op zondag 18 september 2011 Pedaal Vocaal 

georganiseerd, dé korenfietstocht van Noord-

Drenthe. Twaalf koren zingen op acht 

verschillende locaties.   

Dorpshuis De Gasterije is er één van. 

 

 

Dorpsagenda 

15 september      VVG: Drentse dorpenquiz 

16 september   Klaverjassen/Rummicup 

17 september      Bewonersdag Drentsche Aa  

18 september      Korenzang,Pedaal Vocaal 

20 oktober  VVG: Natuurfotograaf  

1177  nnoovveemmbbeerr    VVVVGG::  PPooppppeennddookktteerr  

  

  

  

  

  

  

  

  

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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