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Biljartkampioenschap van Gasteren 
Op zaterdag 24 november a.s. wordt in de 
Gasterije het 2e libre-biljarttoernooi voor 
dames en heren gehouden om het 
 

open kampioenschap 
van Gasteren.  
Aanvang 10.00 uur. 
 
De winnaar ontvangt de 
toernooi-wisselbeker. 
 
 

Wie kan er meedoen: 
- Iedereen die in Gasteren woont, zowel 

dames als heren. 
- Leden van de Rietvogels die buiten 

Gasteren wonen. 
Er is geen inschrijfgeld en de nummers 1 
t/m 3 ontvangen een prijs. 
Iedere deelnemer speelt 2 partijen van 20 
beurten aan de hand van een vooraf 
opgegeven moyenne. Bij een groot aantal 
inschrijvingen worden er voorrondes 
gehouden op vrijdagavond 23 november 
vanaf 19.00 uur. 
Opgave tot uiterlijk 11 november op de 
inschrijvingslijsten bij de plaatselijke biljarts 
of via email, met vermelding van zijn of 
haar moyenne bij:  
Flip Moerker (fgmoerker@hotmail.com) of  
Ger Dijkstra (gl.dijkstra@worldonline.nl).  
 
Bladbakken geplaatst 
Namens Dorpsbelangen Gasteren zijn er 
een vijftal bladbakken in Gasteren 
geplaatst. U kunt ze vinden op de volgende 
plaatsen: 
-Gagels voor de huisnummers 23-25 
-De Hoek voor de huisnummers 25-27 
-Oosteinde tegenover huisnummer 2  
bij bushalte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Oosteinde voor huisnummer 9 
-Brink naast elekticiteitshuisje 
Deze bakken zullen geleegd worden door de  
gemeente. 
Zoals de naam al doet vermoeden, zijn ze 
enkel en alleen voor blad bedoeld. 
 
Inloopavond toekomst Drentsche Aa 
gebied 
Het Nationaal Park Drentsche Aa bestaat 10 
jaar. Hiermee is tevens een einde gekomen 
aan de periode waarvoor in 2002 het 
Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan 
(BIO-plan) is geschreven. Het is tijd om 
verder na te denken over de toekomst van 
het Drentsche Aa gebied. Het Overleg-
orgaan van het Nationaal Park Drentsche 
Aa vraagt daarom uw mening over de 
notitie Actualisatie Beheer-, Inrichting- en 
Ontwikkelingsplan Nationaal beek- en 
esdorpenlandschap Drentsche Aa (BIO-
plan) 2012. Deze notitie is te downloaden 
vanaf de website www.drentscheaa.nl –  
Links in het menu onder; Organisatie en 
beleid. Of rechtstreeks via de link: 
http://goo.gl/W0FTR Om met u van 
gedachten te wisselen organiseert het 
Nationaal Park Drentsche Aa een 
inloopavond op donderdag 1 november in 
restaurant De Drentsche Aa’  in  Schipborg.  
Tijdens deze inloopavond kunt u in gesprek 
met leden van het Overlegorgaan en de 
projectgroep Drentsche Aa over de zaken 
die u belangrijk vindt in het Drentsche Aa-
gebied. Graag ontvangen zij uw suggesties, 
opmerkingen etc. op de notitie ‘Actualisatie 
BIO-plan 2012. Ook ideeën voor projecten 
zijn van harte welkom. Uw reacties worden 
verwerkt in de definitieve versie van het 
BIO-plan dat begin 2013 wordt vastgesteld 
door het Overlegorgaan van het Nationaal 
Park Drentsche Aa. Daarna wordt het plan 
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aan Gedeputeerde Staten van Drenthe 
aangeboden voor formele vaststelling. 
  De zaal is deze avond ingericht met 
diverse stands waar u informatie kunt 
vinden over het Nationaal Park Drentsche 
Aa, diverse projecten van partners in het  
Drentsche Aa-gebied en het Gebiedsfonds 
Drentsche Aa. 
Datum: Donderdag 1 november 2012 van 
19:30 tot 21:30 uur 
Locatie: Restaurant De Drentsche Aa in 
Schipborg 

  
TToonneeeell  
OOmm  aallvvaasstt  ttee  nnootteerreenn::  TToonneeeellvveerreenniiggiinngg  
AAmmiicciittiiaa  pprreesseenntteeeerrtt  oopp  zzaatteerrddaagg  22  ffeebbrruuaarrii  
22001133  hheett  bblliijjssppeell;;  
  

  
  
  ""HHoooogghheeiidd,,  uuww  kkaammeeeell  ssttaaaatt  vvoooorr!!""  
ddoooorr  MMaaxx  AAnnddrreeaa..  
EEeenn  OOoosstteerrssee  PPrriinnss  hheeeefftt  ddrriiee  jjaaaarr  llaanngg  eeeenn  
bbrriieeffwwiisssseelliinngg  oonnddeerrhhoouuddeenn  mmeett  eeeenn  
HHoollllaannddss  mmeeiissjjee..  UUiitt  ddeezzee  bbrriieeffwwiisssseelliinngg  iiss  
eeeenn  ggrroottee  lliieeffddee  ggeeggrrooeeiidd..  NNuu  kkoommtt  ddee  pprriinnss  
mmeett  zziijjnn  ggeevvoollgg  nnaaaarr  HHoollllaanndd  oomm  hheett  mmeeiissjjee  
ttoott  zziijjnn  bbrruuiidd  ttee  mmaakkeenn..    
MMaaaarr  hheett  ssppeell  zzoouu  ggeeeenn  ddwwaazzee  kklluucchhtt  
ggeewwoorrddeenn  zziijjnn,,  aallss  hheett  mmeeiissjjee  nniieett  ddrriiee  jjaaaarr  
ggeelleeddeenn  bbiijj  ggeebbrreekk  aaaann  eeeenn  ggooeeddee  ffoottoo  vvaann  
hhaaaarrzzeellff,,  ddee  ffoottoo  vvaann  hhaaaarr  vvrriieennddiinn  aaaann  ddee  
pprriinnss  hhaadd  ooppggeessttuuuurrdd..  DDaatt  ddiitt  ddee  oooorrzzaaaakk  
wwoorrddtt  vvaann  ggrreennzzeelloozzee  vveerrwwaarrrriinngg  iiss  
nnaattuuuurrlliijjkk  bbeeggrriijjppeelliijjkk..  
 
Oud Papier 
Op 10 November wordt er weer oud papier 
opgehaald, de helpers zijn dit keer Fam. 
Woltman en fam. H.Hollander.  
Succesen bedankt 
 
Gratis groenafval brengen  
Tijdens de gratis takkenweek in week 44 
(30 oktober tot en met 3 november 2012) 
kunnen alle inwoners van de gemeente Aa 
en Hunze hun groenafval gratis aanbieden 
bij het Afvalbrengstation (ABS) aan de 
Spekstoep 27 in Gieten. 
 
 

Plastic afval 
Dit jaar wordt het plastic afval weer 
opgehaald op dinsdagen en wel om de 4 
weken. Het gaat in de laatste maanden om 
de volgende data:  
27 november en 25 december.  
De laatste keer dit jaar staat gepland op 25 
december, maar hiervoor in de plaats zal 
ongetwijfeld nog een andere datum 
gekozen worden. . 
 
NSGK collecte 2012 
In de week van 12 t/m 17 november wordt 
ook in Gasteren weer gecollecteerd voor de 
Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind. 
Met uw hulp steunt de NSGK jaarlijks 
honderden projecten voor kinderen en 
jongeren met een handicap. Voor meer 
informatie zie www.nsgk.nl 
 
 
Herstelplan Scheebroekenloop 
 Verdroging is een van de belangrijkste 
oorzaken van de kwalitatieve achteruitgang 
van natuurgebieden in Nederland. Een 
natuurgebied verdroogd als de 
grondwaterstand te laag is. De kweldruk is 
onvoldoende om de flora en fauna in het 
gebied te beschermen. Ook in het Nationaal 
beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa 
vormt verdroging één van de belangrijkste 
bedreigingen voor de natuur. 
Staatsbosbeheer heeft in nauwe 
samenwerking met de Provicie en 
Waterschap  Hunze  en  Aa’s  door  ARCADIS  
een herstelplan laten maken voor het 
gebied Scheebroek tussen Anderen en 
Gasteren. 
De werkzaamheden op hoofdlijnen: 
- Het verontdiepen van het 
Scheebroekenloopje en het dempen van 
sloten en greppels 
- Aanbrengen van grotere duikers voor de 
afvoer van water onder de Anlooërweg en 
Gasterense  weg. (hierbij zal het 
wegverkeer enige dagn last van 
ondervinden). 
- Aanbrengen van een nieuwe (droge) 
duiker voor het veilig passeren van dieren 
(faunapassage). 
- De aannemer is de firma Vos uit 
Ruinerwold. Bij de inrichting is rekening 
gehouden met het achterliggend  
landbouwgebied tussen Anderen en Eext  
 
 



daarnaast heeft de familie Beck (als enige 
particulier) zich bereid getoond 
medewerking te verlenen om het plan te 
doen slagen.  
Wat zal het eindresultaat zijn? 
Water zal langer in het gebied worden 
vastgehouden, plaatselijk zal veenvorming 
optreden en het ontstaan van 
Elzenbroekbos is mogelijk, daarnaast zal 
het Scheebroekenloopje bij veel neerslag 
als retentie bekken kunnen fungeren. 
Wanneer wordt er gewerkt? 
De werkzaamheden zijn reeds van start 
gaan en zullen naar verwachting eind dit 
jaar worden afgerond. 
  
DDoorrppssaaggeennddaa  
0011  nnoovveemmbbeerr      IInnllooooppaavvoonndd  DDrreennttsscchhee  AAAA                        
                                            ggeebbiieedd  
1100  nnoovveemmbbeerr      OOuudd  ppaappiieerr  
1155  nnoovveemmbbeerr      VVrroouuwweenn  vv  GGaasstteerreenn  
2244  nnoovveemmbbeerr      BBiilljjaarrttkkaammppiiooeennsscchhaapp    
2244  nnoovveemmbbeerr      VVrriijj  sscchhaaaattsseenn  BBoonnttee  WWeevveerr  
2277  nnoovveemmbbeerr      PPllaassttiicc  aaffvvaall  
2200  ddeecceemmbbeerr      VVrroouuwweenn  vvaann  GGaasstteerreenn  
2288  ddeecceemmbbeerr      VVrriijj  sscchhaaaattsseenn  BBoonnttee  WWeevveerr  
  
DDoorrppssaaggeennddaa  22001133  
2277  jjaannuuaarrii              WWaannddeelliinngg  eenn  WWiinntteerrbbuuffffeett  
0022  ffeebbrruuaarrii            TToonneeeelluuiittvvooeerriinngg  AAmmiicciittiiaa  
1166  ffeebbrruuaarrii            VVrriijj  sscchhaaaattsseenn  BBoonnttee  WWeevveerr  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
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 
laatst de kopij ook op de homepage www.ingasteren.nl 
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