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Zie de maan schijnt… 
O Dennenboom… Het is er allemaal weer. 
Een beetje vroeg misschien om iedereen 
een gezellige Kerst en oud en nieuw te 
wensen…  
Een fijne decembermaand dan maar!! 
 
Ledenvergadering Wintervreugd 
Het bestuur van de ijsvereniging 
Wintervreugd nodigt u van harte uit voor de 
algemene ledenvergadering op vrijdag 12 
december 2014 vanaf 20.00 uur in de 
kantine van de ijsvereniging          
Agenda 
1.Opening. 
2.Notulen vergadering december 2014. 
3.Jaarverslag 2013/2014. 
4.Financieel verslag penningmeester. 
5.Verslag kascommissie : Reinder van Rein 
en Harm Reinders. 
6.Verkiezing kascommissie, aftredend : 
Reinder van Rein. 
7.Bestuursverkiezing. Aftredend en niet 
herkiesbaar: Roelof Bonder. 
Tegenkandidaten kunnen zich een kwartier 
voor aanvang van de vergadering melden 
bij de voorzitter Jeroen Oomen. 
8.Vaststellen contributie 2014/2015. 
9.Rondvraag. 
10.Sluiting. 
 
Bewoners laten zich informeren door 
ECO-Oostermoer 
ECO-Oostermoer is een coöperatie die zich 
inzet voor duurzaamheid en leefbaarheid in  
de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en 
Borger-Odoorn. Zij doet dit door het 
stimuleren en ondersteunen van initiatieven 
op het gebied van duurzame energie, maar 
bijvoorbeeld ook glasvezelverbindingen 
voor snel internet. 
Belangrijke uitgangspunten zijn: voor en 
met elkaar, samen bepalen wat gebeurt,  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
onafhankelijk van de grote energiebedrijven 
en zonder winstoogmerk.   
   Op 8 oktober heeft ECO-Oostermoer in 
het Dorpshuis een presentatie over NLD 
(Noordelijk Lokaal Duurzaam) gegeven, een 
coöperatie  voor de inkoop en levering van 
duurzame groene energie (elektriciteit & 
gas) met als werkgebied de drie noordelijke 
provincies. ECO-Oostermoer is een van de 
dertig oprichters van NLD. Haar doel is het 
inkopen en verkopen van duurzame, en 
zoveel mogelijk lokaal geproduceerde, 
energie. De prijs is nu nog vergelijkbaar 
met die van andere leveranciers, maar 
omdat NLD geen winstoogmerk heeft kan 
de opbrengst worden teruggeploegd in 
projecten van de aangesloten leden, zoals 
ECO-Oostermoer. Die ontvangen voor ieder 
nieuw lid in hun werkgebied jaarlijks een 
bedrag van € 75 dat ze kunnen gebruiken 
om eigen projecten op te starten of door te 
ontwikkelen. 
   Een dorp waar al veel gebeurt met steun 
van ECO-Oostermoer is Gasselternijveen-
schemond. Hier is in samenspraak met de 
bevolking een ‘dorpsenergieplan’ gemaakt, 
er wordt onderzoek gedaan naar biogas, 
een zonneweide en het gebruik van warm 
water van de  Avebe fabriek. Er is ook een 
boekje verschenen: de Energiebespaargids.  
   Een plan van andere aard is het 
glasvezelnetwerk dat ECO-Oostermoer laat 
aanleggen in een aantal dorpen in Aa en 
Hunze. Voor de minder dicht bevolkte 
plattelandsgebieden is snel internet, en dus 
glasvezel, zo belangrijk omdat daarmee ook 
in de toekomst goede ouderenzorg kan 
worden verzorgd en bedrijvigheid kan 
worden vastgehouden. Omdat de grote 
leveranciers van glasvezelkabel deze 
gebieden liever links laten liggen omdat het 
met zo weinig klanten niet rendabel zou 
zijn, legt ECO-Oostermoer een eigen 
netwerk aan (OpenNet). Financiering vindt 
plaats door abonnementsgelden (€ 37 voor 
internet/televisie/telefoon) en door het 
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uitgeven van deelnemerscertificaten (€ 
1500) voor wie daar in geïnteresseerd is. 
Dan wordt je naast lid ook gelijk mede-
eigenaar van het net.  
   Een groepje van vier dorpsgenoten 
presenteert op 4 december een plan voor 
Gasteren aan Dorpsbelangen, zodat we 
gezamenlijk kunnen optrekken. U hoort hier 
dus de volgende maand(en) meer van. 
  Voor wie zich alvast nader wil informeren: 
zie de websites www.eco-oostermoer.nl 
en/of www.nldenergie.org. 
 
Bomenkap Gasterenseweg  
(dus niet tussen Anloo en Gasteren) 
In het Dagblad van het Noorden stond een 
artikel over het kappen van bomen in de 
gemeente AA en Hunze. Het zou ondermeer 
gaan om 500 van de 600 bomen aan de 
Gasterenseweg tussen Anloo en Gasteren. 
Omdat Dorpsbelangen hiervan niet op de 
hoogte was heeft ze direct navraag gedaan 
bij de gemeente. Het blijkt dat het college 
van B&W op dinsdag 11 november een 
onderzoeksrapport van een boomdeskundig 
bureau heeft behandeld waarin wordt 
geadviseerd om in totaal zo’n 1000 bomen 
te laten kappen langs de Hunzeweg en de 
Gasterenseweg omdat ze ziek zijn en op 
termijn gevaar zullen opleveren. B&W heeft 
besloten dit advies op te volgen en 
daarvoor een plan te maken. Onderdeel van 
het plan is om binnenkort informatie-
avonden te organiseren voor de betrokken 
aanwonenden en verenigingen van 
Dorpsbelangen. Het klopt dus dat 
verenigingen van Dorpsbelangen niet 
eerder waren geïnformeerd. Zij worden 
binnenkort uitgenodigd voor de 
informatieavonden. Inmiddels heeft de 
gemeente wel een bericht over dit 
onderwerp op haar website geplaatst 
(https://www.aaenhunze.nl/Bestuur/Nieuws
/November_2014/Onderzoek_bomen ). 
Wat in het artikel van het Dagblad van het 
Noorden niet klopt is dat het om bomen zou 
gaan tussen Anloo en Gasteren. Het gaat 
om het kappen van berken en essen, en het 
snoeien van eiken, langs de Gasterenseweg 
tussen Anderen en Gasteren. 
Dorpsbelangen gaat nader onderzoeken wat 
de aanleiding en de bedoeling van dit plan 
is, en er bij de gemeente op aandringen dat 
bewoners tijdig en volledig worden 
geïnformeerd. We houden u op de hoogte 
van verdere ontwikkelingen. 
 

Samenloop voor Hoop actie 

  
Zoals beloofd even weer een berichtje om u 
op de hoogte te houden van de activiteiten 
van het team in Gasteren dat volgend jaar 
meedoet aan de Samenloop voor Hoop in 
Annen. 
We zijn ontzettend druk bezig met het 
maken van allerlei leuke dingen en 
ondertussen ook druk aan het plannen 
maken. Wat kun je allemaal doen om 
zoveel mogelijk geld voor het KWF in te 
zamelen? 
* In december houden we een 
kniepertjes actie.  
We zullen zeer binnenkort een brief door 
het dorp doen waarop u meer informatie 
vindt over deze actie. 
* Op zondag 21 december staan we met 
een kraampje bij de Kerstborrel. 
* Op zaterdag 7 februari 2015 komen we 
huis aan huis voor een statiegeld 
flessenactie. We willen u vragen om uw 
lege flessen voor het KWF te doneren. Wilt 
u niet zo lang wachten, dan mag u ze 
natuurlijk ook bij Leonie van der Laan 
inleveren of bij Rianne Reinders (Bosakkers 
5 of Brink 7). Mochten wij meer nieuws of 
activiteiten hebben, dan hoort u dat zeker 
weer van ons! Het team van Gasteren: 
Hillie, Dian, Maud, Heidi, Jolien, Greetje, 
Inge, Jannie, Ingrid, Leonie, Anouk, 
Roelanda, Marlijn, Rianne en Jeannet 
 
Kerstborrel op 21 december 
Vorig jaar hebben we voor het eerst een 
Kerstborrel gehouden bij de grote kerst-
boom op de Brink. En omdat dit zo'n succes 
was, gaan we het dit jaar weer doen! 
Van het geld dat we vorig jaar hebben 
overgehouden, hebben we nieuwe lampjes 
gekocht voor in de boom. Dit jaar gaat de 
opbrengst naar ‘Samenloop voor Hoop’, 
een evenement dat als doel heeft om 
zoveel mogelijk geld  bij elkaar te krijgen 
voor onderzoek naar kanker. De dames van 
het team Gasteren, die volgend jaar 
meedoen in Annen, zullen hier ook staan 
met een kraampje met allerlei leuke (en 
lekkere) dingen. 
 
 



De kerstborrel zal op zondag 21 
december worden gehouden van 16 tot 
18 uur. Wij hopen veel inwoners van 
Gasteren hier te mogen begroeten! 
Het Kerstboomteam! 
 
Dorpshuis van het jaar 
Stichting Dorpshuis Gasteren gaat meedoen 
aan de Rabobank verkiezing dorpshuis 
van het jaar. Maar voordat we een kans 
maken op de “Dikke Priezen” van max € 
2500 moet er nog veel gebeuren. Dit is de 
achtergrond. Er zijn in Drenthe 160 
dorpshuizen. Deze worden meestal 
bestuurd door betrokken vrijwilligers die elk 
voor zich oplossingen bedenken waarvoor 
ze staan gesteld. Het ene dorpshuis 
onderscheidt zich door nieuwe en 
aansprekende activiteiten te organiseren, 
het andere dorpshuis is innovatief op het 
gebied van energiebesparing en opwekking, 
weer anderen gaan planmatiger aan de slag 
door het opstellen van een ondernemings-
plan. Het zijn allemaal maatregelen die in 
deze tijd werken, maar ook gericht zijn op 
de toekomst van het dorpshuis. Een huis 
voor het dorp dat dichtbij de mensen staat. 
Voor het Steunpunt Dorpshuizen Drenthe 
en de BOKD was dit aanleiding om de 
verkiezing Dorpshuis van het jaar te 
organiseren. Daarmee beogen wij dat 
dorpshuizen in de schijnwerpers worden 
gezet en dan met name die dorpshuizen die 
als voorbeeld kunnen dienen voor andere 
dorpshuizen. Het doel is een kwaliteitsslag 
en verdere professionalisering van de 
dorpshuizen te realiseren.   
 
Eerste filmavond in de Gasterije 
Woestijnen. Kloven. Zandduinen. 
Luchtstromen. Watervallen. Stuwdammen. 
Electriciteitsmasten. Explosies. Atoombom. 
Strand. Zonnebaden. Energiecentrale. 
Jumbojet. Autoweg. File. Raket. Fat Boy. 
Verval. Afbraak. Sloop. 
Twaalf dorpsgenoten keken en luisterden 
donderdagavond 27 november ademloos 
naar een opeenvolging van honderden 
beelden, schoonheid overgaand in verval. 
Koyaanisqatsi, een film van Ford Francis 
Coppola uit 1982. En dit alles begeleid door 
hypnotiserende muziek van Philip Glass. De 
eerste filmavond in De Gasterije was een 
avond met superlatieven en tegenvallers. 
De beelden waren fantastisch, soms 
weldadig, soms gewelddadig. Het aantal  
 

toeschouwers (12), viel tegen. En ook weer 
mee .... Blij dat 12 dorpsgenoten met 
elkaar een film wilden bekijken. 
En nu verder. Waar de ene toeschouwer 
vroeg om natuurfilms en oude films over 
Gasteren en omgeving, hadden anderen 
weer meer belangstelling voor films met 
"diepgang": “Novecento” of "Death in 
Venice". Met zo'n aanpak is het mogelijk 
om over het gehele jaar beschouwd, films 
aan te bieden waartoe altijd wel een deel 
van de dorpsgenoten zich voelt 
aangetrokken. 
Ook kwam aan de orde waarom De 
Gasterije geen reclame had gemaakt voor 
deze film. Een oorzaak zou kunnen zijn dat 
het op de website geplaatste "persbericht" 
te laat bij de redactie van de website werd 
aangeboden waardoor plaatsing in het Neis 
oet ’t Loeg niet meer mogelijk was. Een 
andere belangrijke reden is waarschijnlijk 
dat de Gasterije op grond van de licentie-
rechten slechts mag melden dàt er een film 
draait maar deze niet bij naam mag 
noemen en daar geen reclame voor mag 
maken.  
Dit zou te ondervangen zijn door een 
groepje “belangstellenden” te vormen. 
Aangesloten belangstellenden zouden dan 
bijvoorbeeld per e-mail vooraf wel 
geïnformeerd mogen worden over de titel 
en de inhoud van de film. Hier wordt over 
nagedacht. In december volgt hierover nog 
een berichtje.  
Noteer in ieder geval vast in uw agenda:  
Op zondag 28 december vanaf 14.00 
uur: een kerstmatinee met films voor elk 
wat wils en alle leeftijden. Nadere bijzon-
derheden worden nog bekend gemaakt. 
De eerstvolgende filmavond is op 
donderdag 29 januari 2015, 19:30 uur.  
Entree: € 3,00 inclusief een kopje 
koffie/thee in de pauze. 
 
Opbrengst NSGK collecte 2014 
In de week van 10 t/m 15 november is er 
in Gasteren weer gecollecteerd voor de 
Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind. De NSGK steunt 
jaarlijks honderden projecten voor kinderen 
en jongeren met een handicap.  
De collecte heeft het mooie bedrag van 365 
euro opgebracht en daar is de NSGK 
opnieuw heel blij mee! Hartelijk dank aan 
alle gulle gevers en collectanten voor jullie 
bijdrage. 
Marian Mulder 



Jobing Gasteren sfeervolle woonwinkel 
  December; de maand van gezelligheid, 
samen zijn en de feestdagen. De 
decembermaand is ook de maand van 
kniepertjes, rolletjes en spekdikken.  
Speciaal voor deze tijd van het jaar hebben 
wij in ons assortiment van Mulder Pot uit 
Kropswolde: spekdikkenmeel en Zeeuws 
bloem voor rolletjes en kniepertjes. 
Er zijn nog enkele pakken speltspeculaas-
cake en speltspeculaasmix voor koekjes. 
Erg lekker en eenvoudig te bereiden. 
Naast deze eindejaarsproducten hebben wij 
altijd verschillende soorten kant en klare 
broodmeel, hartige en zoete broodmixen, 
zoals parmezaanse kaas-tomaat, rozemarij-
knoflook en krent-rozijnen brood. De vele 
soorten cakemeel zijn zeer gevarieerd van 
bitterkoekjescake, irish coffee cake, 
cranberrycake, sinaasappelcake tot noten-
chocoladecake en vele andere. 
We hebben ook een groot aantal producten 
van speltmeel. 
Kom eens binnen. We zijn geopend op 
maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 
uur. Zondag 7 december en zondag 21 
december open vanaf 12.00 uur, ook 2e  
Kerstdag geopend vanaf 12.00 uur. 
 
Biljarttoernooi 2014 
Op zaterdag 29 november werd voor de 4e 
keer het biljarttoernooi om het open 
kampioenschap van Gasteren gespeeld. Dit 
toernooi werd georganiseerd door de 
plaatselijke biljarters, in samenwerking met 
sportvereniging de Rietvogels. Dit jaar 
waren er maar liefst 24 deelnemers. 
Om het toernooi in te leiden was voor 
vrijdagavond 28 november de Assense 
biljartmatador Korrie Keun uitgenodigd voor 
een demonstratiepartij. Voor deze avond 
was volop belangstelling, vooral van de 
toernooideelnemers. Deze kregen van de 
heer Keun een schat aan praktische tips en 
adviezen die ze de volgende dag meteen 
konden uitproberen in hun eigen partijen op 
het toernooi. 
Na de loting voor de poule-indeling op 
vrijdagavond kon het toernooi op 
zaterdagmorgen meteen van start gaan op 
de drie plaatselijke biljarts (bij Jacob van 
Rein, bij Lute Pieters en in de Gasterije). 
Elke deelnemer speelde 2 partijen van 20 
beurten.  
Op basis van ieders eigen, opgegeven 
moyenne bepaalde wedstrijdleider Teunis 
Homan de uitslagen van de voorrondes. De 

4 besten plaatsten zich voor de halve 
finales. 
Na de voorrondes verzamelden de 
deelnemers zich weer in de Gasterije voor 
de lunch met heerlijke erwtensoep en 
broodjes en voor de finalepartijen.  
In de halve finales plaatsten Gerard van de 
Woude en Geert Smeenge zich voor de 
finale, waarin Geert de sterkste bleek en 
toernooiwinnaar werd. Geert: van harte 
proficiat! De derde plaats was voor Jan 
Tingen, terwijl Henk Lammers 4e werd. 
De winnaar ontving niet alleen de 
wisselbeker, maar kreeg ook een prachtige 
keu uitgereikt, beschikbaar gesteld door 
anonieme sponsors. Alle vier deelnemers 
aan de finaleronde mochten bovendien een 
vleespakket meenemen naar huis. 
Al met al was het een zeer geslaagd en 
gezellig toernooi. 
De toernooiorganisatie: Lute, Flip, Teunis, Ger en Ben. 
 
Data Samen koken, samen eten 

Hierbij de juiste data van 
'Samen koken, samen eten': 
Vrijdag 12 december 2014 
Donderdag 8 januari 2015 
Donderdag 12 februari 2015 
Donderdag 12 maart 2015 
Donderdag 9 april 2015 
Donderdag  21 mei 2015 
Donderdag 18 juni 2015 
Els van der Linden 
 
Jaarwisseling in De Gasterije 
We willen alle inwoners van Gasteren weer 
uitnodigen om op oudejaarsavond met 
elkaar de jaarwisseling te komen vieren in 
het dorpshuis "de Gasterije".  
U bent van harte welkom vanaf 22.00 uur. 
Onder het genot van een hapje en een 
drankje gaan we er weer een gezellige 
avond van maken. 
Noteer alvast in Uw agenda! 
KOMT ALLEN. 
 
Oud papier: helpers gevraagd 
Sportvereniging de Rietvogels zorgt elke 
twee maanden voor het ophalen van oud 
papier in ons dorp. Dat willen we graag 
blijven doen, maar dan hebben we extra 



hulp nodig, ook van niet-leden. 
De opbrengst van oud papier is voor de 
Rietvogels nog steeds zeer de moeite 
waard. We gebruiken dit geld zoveel 
mogelijk voor het organiseren van sportieve 
activiteiten voor het hele dorp, zoals een 
fietstocht of (winter)wandeling, en het 
organiseren van sporttoernooien (biljarten, 
volleybal etc.).  
Helaas wordt het met de toenemende 
vergrijzing van onze leden steeds lastiger 
voldoende helpers te vinden om het oud 
papier op te halen.  
Daarom deze oproep: meld je aan als 
ophaler. Je bent hooguit 1x per jaar aan de 
beurt en het neemt op een zaterdagmorgen 
niet meer dan 1.5 uur in beslag. 
Aan het begin van het jaar wordt een 
ophaalschema gemaakt en als je verhinderd 
bent kan er geruild worden of is een 
reserve beschikbaar. 
Bel of mail Ben Mulder om je aan te melden 
(email: b.m.mulder@gmail.com ; telefoon 
238033). 
Alvast hartelijk bedankt. 
Bestuur de Rietvogels 
 
Dorpsagenda 
12 december   Samen koken samen eten 
12 december    Ledenvergadering   
          Wintervreugd  
13 december   Top 2000 in de Gasterije 
18 december   VVG kerst 
21 december   Kerstborrel  
23 december   Plastic afval 
29 december   Alternatieve dorpentocht     
    Bonte Wever 
31 december  Jaarwisseling in de Gasterije 
 
2015 
08 januari       Samen koken, samen eten 
07 februari      Statiegeld flessenactie 
12 februari      Samen koken, eten 
 
 

wordt uitgegeven onder NEIS OET ‘T LOEG © 
verantwoordelijkheid van de Vereniging Dorpsbelangen 
Gasteren.  

verschijnt maandelijks en wordt NEIS OET ‘T LOEG © 
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