
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        MMeeii  22001144  
  

JJaaaarrvveerrggaaddeerriinngg  DDoorrppssbbeellaannggeenn  22001144  
DDoonnddeerrddaagg  33  aapprriill  jjll..  hhiieelldd  VVeerreenniiggiinngg  
DDoorrppssbbeellaannggeenn  hhaaaarr  jjaaaarrvveerrggaaddeerriinngg  iinn  
ddoorrppsshhuuiiss  DDee  GGaasstteerriijjee..  IInn  eeeenn  
jjaaaarrvveerrggaaddeerriinngg  bbrreennggtt  hheett  bbeessttuuuurr  vvaann  
DDoorrppssbbeellaannggeenn  vveerrssllaagg  uuiitt  vvaann  hhaaaarr  bbeelleeiidd  
eenn  aaccttiivviitteeiitteenn  vvaann  hheett  aaffggeellooppeenn  jjaaaarr,,  eenn  
kkuunnnneenn  ddoorrppssbbeewwoonneerrss  vvrraaggeenn  sstteelllleenn  ooff  
ssuuggggeessttiieess  ddooeenn..  OOookk  mmooeetteenn  ddaann  eennkkeellee  
ffoorrmmeellee  bbeesslluuiitteenn  ggeennoommeenn  wwoorrddeenn..  ZZoo  
wweerrdd  hheett  jjaaaarrvveerrssllaagg  eenn  hheett  ffiinnaanncciiëëllee  
vveerrssllaagg  oovveerr  hheett  jjaaaarr  22001133  ggooeeddggeekkeeuurrdd  eenn  
ddee  bbeeggrroottiinngg  vvoooorr  22001155  vvaassttggeesstteelldd..  EEeerrddeerr  
bbeesslloooott  ddee  vveerrggaaddeerriinngg  iinn  ttee  sstteemmmmeenn  mmeett  
ddee  vvoooorrsstteelllleenn  vvaann  hheett  bbeessttuuuurr  oomm  ddee  
ccoonnttrriibbuuttiiee  vvoooorr  hheett  lliiddmmaaaattsscchhaapp  vvaann  
DDoorrppssbbeellaannggeenn  oonnggeewwiijjzziiggdd  ttee  llaatteenn,,  eenn  oomm  
MMaarrggrriieett  HHiillbboolllliinngg  aallss  sseeccrreettaarriiss  ttee  
bbeennooeemmeenn  iinn  hheett  bbeessttuuuurr..  ZZiijj  zzaall  CCrriissttaa  
VVeerrkkaaiikk  ooppvvoollggeenn  ddiiee  nnaa  vviijjff  jjaarreenn  vvaann  
oonnvveerrddrrootteenn  iinnzzeett  aaffsscchheeiidd  nneeeemmtt  vvaann  hheett  
bbeessttuuuurr..  

                TTiijjddeennss  ddee  vveerrggaaddeerriinngg  wweerrdd  ddee  bbeekknnooppttee  
ppuubblliiccaattiiee  ““GGaasstteerreenn  ––  bbeewwoonniinnggssggeesscchhiieedd--
eenniiss  aannnnoo  22001133””  ggeepprreesseenntteeeerrdd..  DDeezzee  
ppuubblliiccaattiiee  iiss  eeeenn  aaaannvvuulllliinngg  oopp  hheett  bbooeekk  
““GGaasstteerreenn””  ddaatt  iinn  22000033  vveerrsscchheeeenn..  AAllllee  
aaaannwweezziiggeenn  kkrreeggeenn  eeeenn  eexxeemmppllaaaarr  
uuiittggeerreeiikktt  mmaaaarr  ooookk  aannddeerree  ggeeïïnntteerreess--
sseeeerrddeenn  uuiitt  GGaasstteerreenn  kkuunnnneenn  eeeenn  
eexxeemmppllaaaarr  ooppvvrraaggeenn  bbiijj  AAnnnneett  AAddeemmaa,,  HHooeekk  
2277..  DDee  vvoooorrzziitttteerr  bbeeddaannkkttee  HHeennkk  HHeelllleemmaa  
eenn  zziijjnn  tteeaamm  vvaann  iinnffoorrmmaanntteenn  vvoooorr  hheett  ttoott  
ssttaanndd  bbrreennggeenn  vvaann  ddeezzee  uuiittggaavvee..  TTeevveennss  
mmaaaakkttee  hhiijj  hheett  vvoooorrnneemmeenn  vvaann  hheett  bbeessttuuuurr  
bbeekkeenndd  oomm  ddee  bbeewwoonniinnggssggeesscchhiieeddeenniiss  vvaann  
GGaasstteerreenn  rreeggeellmmaattiiggeerr,,  lliieeffsstt  jjaaaarrlliijjkkss,,  ttee  
aaccttuuaalliisseerreenn  eenn  tteerr  bbeesscchhiikkkkiinngg  vvaann  aallllee  
iinnwwoonneerrss  ttee  sstteelllleenn..  
TTiijjddeennss  ddee  rroonnddvvrraaaagg  kkwwaammeenn  oonnddeerrmmeeeerr  
ddee  vvoollggeennddee  oonnddeerrwweerrppeenn  aaaann  ddee  oorrddee..    
--    SSttaaaattss  BBoossbbeehheeeerr  ((SSBBBB))  sscchhiijjnntt  ppllaannnneenn  
ttee  hheebbbbeenn  vvoooorr  hheett  ggeebbiieedd  rriicchhttiinngg  
OOuuddeemmoolleenn..  DDoorrppssbbeellaannggeenn  iiss  hhiieerr  nniieett  vvaann  
oopp  ddee  hhooooggttee  mmaaaarr  zzaall  ddaaaarr  nnaavvrraaaagg  nnaaaarr    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ddooeenn  iinn  hheett  ddrriiee--ddoorrppeenn--oovveerrlleegg  mmeett  
AAnnddeerreenn  eenn  AAnnlloooo  oopp  1166  aapprriill  wwaaaarrbbiijj  ooookk  
SSBBBB  aaaannwweezziigg  iiss..    
--    DDee  ggllaassbbaakk  aaaann  ddee  GGaaggeellss  iiss  vvoooorraall  bbiijj  
rreeggeennaacchhttiigg  wweeeerr  mmooeeiilliijjkk  bbeerreeiikkbbaaaarr..  
BBoovveennddiieenn  wwoorrddtt  eerr  nnooggaall  eeeennss  ttuuiinnaaffvvaall  
aaaannggeettrrooffffeenn..  DDee  vvoooorrzziitttteerr  zzeeggtt  ttooee  oomm  ttee  
oonnddeerrzzooeekkeenn  ooff  eenn  hhooee  ddiiee  ssiittuuaattiiee  
vveerrbbeetteerrdd  kkaann  wwoorrddeenn..    
--    EEeenn  aaaannwweezziiggee  rreeddaacctteeuurr  vvaann  ddee  
ddoorrppsswweebbssiittee  wwwwww..iinnggaasstteerreenn..nnll  mmaaaakktt  hheett  
vvoooorrnneemmeenn  bbeekkeenndd  oomm  ddee  wweebbssiittee  wwaatt  
iinntteerraaccttiieevveerr  ttee  mmaakkeenn,,  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  ddoooorr  
eeeenn  rruubbrriieekk  ‘‘vvrraaaagg  eenn  aaaannbboodd’’..  HHooeewweell  ddiitt  
oopp  zziicchh  wweerrdd  ggeewwaaaarrddeeeerrdd  wweezzeenn  ssoommmmiiggee  
aaaannwweezziiggeenn  oopp  hheett  ggeevvaaaarr  vvaann  aall  ttee  
vvrriijjppoossttiiggee  iinnzzeennddiinnggeenn..    
--    OOpp  eeeenn  vvrraaaagg  oovveerr  eeeenn  ccrroosssstteerrrreeiinn  iinn  
aaaannlleegg  aannttwwoooorrddddee  ddee  vvoooorrzziitttteerr  ddaatt  hhooeewweell  
ddiitt  ggeeeenn  vveerraannttwwoooorrddeelliijjkkhheeiidd  vvoooorr  
DDoorrppssbbeellaannggeenn  iiss,,  hhiijj  ddiitt  wweell  aaaann  ddee  oorrddee  
wwiill  sstteelllleenn  bbiijj  hheett  ggeeppllaannddee  oovveerrlleegg  mmeett  ddee  
ggeemmeeeennttee..  NNaa  hheett  ffoorrmmeellee  ggeeddeeeellttee  vvaann  ddee  
vveerrggaaddeerriinngg  vvoollggddee  eeeenn  iinnssppiirreerreenndd  
uuiitteeeennzzeettttiinngg  oovveerr  ddee  ddooeellsstteelllliinnggeenn  eenn  
aaccttiivviitteeiitteenn  vvaann  ddee  AAggrraarriisscchhee  
NNaattuuuurrvveerreenniiggiinngg  DDrreenntthhee  ddoooorr  hhaaaarr  
vvoooorrzziitttteerr  BBeerrtt  WWiieekkeemmaa..  HHiieerrvvaann  iiss  oopp  44  
aapprriill  rreeeeddss  vveerrssllaagg  ggeeddaaaann  oopp  ddoorrppsswweebbssiittee..  

  
TToouuwwttrreekkkkeenn  oopp  zzaatteerrddaagg  33  mmeeii  
DDee  jjaaaarrlliijjkkssee  ttoouuwwttrreekkwweeddssttrriijjddeenn  iinn  
GGaasstteerreenn  zziijjnn  ddiitt  jjaaaarr  oopp  zzaatteerrddaagg  33  mmeeii,,  
oomm  2200..0000  uuuurr  oopp  hheett  ssppoorrttvveelldd..    DDiitt  zziijjnn  
ccoommppeettiittiieewweeddssttrriijjddeenn  vvaann  TTTTOO--DDrreenntthhee..  
ZZooaallss  ggeebbrruuiikkeelliijjkk  wwoorrddtt  ddiitt  wweeeerr  eeeenn  
ssppaannnneenndd  eenn  ggeezzeelllliigg  ssppeekkttaakkeell..  KKoommtt  ddiitt  
zziieenn!!  

  
Bloemenmarkt Gasteren 

 Stichting Zomerfeest Gasteren organiseert 
ook dit jaar weer een bloemenmarkt. 
Deze wordt op zaterdag 10 mei van 
10.00 tot 14.00 uur gehouden op de 
vertrouwde plek aan de Brink. 

NNEEIISS  OOEETT  ‘‘TT  LLOOEEGG  
D o r p s n e i s  o e t  G a a s t e r n 
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 Kom gezellig langs voor mooie bloemen of 
planten voor in de tuin, op uw terras of op  
de vensterbank. En zoals altijd staat ook de 
koffie weer klaar! 

  
Dorpenvolleybaltoernooi  
Zoals vorig jaar afgesproken neemt 
sportvereniging De Rietvogels de 
organisatie van het jaarlijkse 
dorpenvolleybaltoernooi over van Stichting 
Zomerfeest Gasteren.  
Dit jaar zal het toernooi plaatsvinden op 
vrijdag 23 mei, vanaf 19.00 uur, zoals 
gebruikelijk op het sportveld naast 
dorpshuis de Gasterije. 
Aan het toernooi nemen teams deel uit 
verschillende omliggende dorpen, maar ook 
natuurlijk uit ons eigen dorp. De afgelopen 
jaren was Gasteren goed 
vertegenwoordigd, met maar liefst 4 teams 
(2 gemengde teams + Meiden Gasteren +  
Keet Gasteren). We hopen ook dit jaar weer 
op een grote deelname. 
Heb je zin om mee te doen, meld je dan 
voor maandag 5 mei aan bij Trudy 
Boelens, email: Trudyboelens@gmail.com 
Namens s.v. De Rietvogels: 
Harald Hidding en Ben Mulder  
  
Volleybal Zomerfeest Anloo 
Zomerfeest Anloo heeft Zomerfeest 
Gasteren uitgenodigd om deel te nemen 
aan hun volleybaltoernooi op vrijdagavond 
13 juni 2014. Uiteraard zijn ook andere 
dorpen uit de omgeving uitgenodigd. 
Zomerfeest Gasteren nodigt graag haar 
dorpsgenoten uit om mee te doen aan het 
volleybaltoernooi.  
Belangstellenden kunnen zich tot en met 31 
mei aanmelden door een e-mailbericht te 
sturen aan erikdeweme@live.nl of door NA 
19:00 uur te bellen naar 06-41880045. 
  
Houdt uw hond onder appèl of aan de 
lijn Enkele jaren geleden plaatste 
Staatsbosbeheer (SBB) borden bij hun 
terreinen rondom Gasteren. De borden 
hadden onder meer als doel het los-laten 
lopen van honden in te perken. Dankzij de 
inspanningen van Vereniging 
Dorpsbelangen Gasteren en een enkele 
hondenbezitter verwijderde SBB de 
gewraakte borden en verving ze in maart 
2014 door nieuwe borden, met slechts twee 
beperkingen: niet buiten de paden treden 
en geen toegang voor gemotoriseerd 
verkeer. Hiermee laat SBB zien dat het 
Gasteren serieus neemt. 

En nu zijn de hondeneigenaren aan zet: 
wandel met uw hond OF aangelijnd OF 
onder appèl-staand.  
Één jagende hond kan het voor alle overige 
honden en hun eigenaren verpesten. Dat 
betekent ook dat Gasterse 
hondeneigenaren elkaar hierop moeten 
aanspreken … ook als ze niet uit Gasteren 
afkomstig zijn. 
 
Foto's gezocht 
Van de heer Henk Winter uit Norg 
ontvingen wij  een e-mail. De e-mail 
bevatte het volgende verzoek. 
Goede middag. 
Ik ben Henk Winter en woon al jaren in 
Norg, maar ik ben geboren en getogen in 
Gasteren (G18a) (Gagels 11, red.) samen 
met de hele familie. Mijn vader was de 
eerste in Gasteren met een nieuwe 
landbouwtrekker van het merk 
FERGUSON, die gebruikt werd voor de 
melkritten van Gasteren naar Anloo en voor 
loonwerk op het land.  
 Nu ben ik op zoek naar iemand, die 
misschien nog foto's hiervan heeft.  
Gek genoeg hebben wij zelf er niets van.  
In die tijd werden weinig foto's 
gemaakt. Indien iemand iets heeft dan 
graag een mailtje naar he.winter@wxs.nl 
Alvast bedankt. Henk Winter 

 
In- en Ontspanningsweek  
Om alvast in uw agenda te noteren: 
De in- en ontspanningsweek zal dit jaar 
gehouden worden van 18 t/m 23 
augustus. Zoals aangekondigd zal vanaf 
dit jaar de Stichting Zomerfeest de 
organisatie van deze sport- en spelweek op 
zich nemen. 

 
Aanvulling op 'bewoningsgeschiedenis' 
uit boek 'Gasteren' 
In 2003 verscheen het boek ‘Gasteren’ met 
een uitgebreid ‘levensverhaal’ van het dorp. 
Hierin worden vanaf de vroegste 
geschiedenis de ontwikkelingen geschetst 
van het landschap, de landbouw en later 
ook andere bedrijvigheid, de bestuurlijke en 
sociaal-culturele veranderingen en van de 
bewoning. In een apart hoofdstuk 
‘Bewoningsgeschiedenis’ wordt van iedere 
woning in het dorp beschreven wie er 
wonen en (voor zover bekend) gewoond 
hebben. Juist in deze recente 
bewoningsgeschiedenis zijn sinds de 
verschijning van het boek natuurlijk nogal 
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wat zaken veranderd. Er zijn bewoners 
overleden en verhuisd, en nieuwe inwoners 
hebben hun intrek genomen in de woningen 
die zij achterlieten. Dit heeft Vereniging 
Dorpsbelangen ertoe gebracht de publicatie 
“Gasteren – bewoningsgeschiedenis anno 
2013” uit te brengen waarin deze 
veranderingen zijn opgenomen.  
 Deze beknopte publicatie is in de 
jaarvergadering van Dorpsbelangen op 3 
april jl. gepresenteerd en is voor 
dorpsbewoners gratis beschikbaar. 
Ook van het boek ‘Gasteren’ zijn nog 
exemplaren beschikbaar. Gezien de datum 
van uitgifte heeft Dorpsbelangen besloten 
de oorspronkelijke prijs van € 20,00 te 
verlagen naar € 12,50.  Bent u 
geïnteresseerd in deze nieuwe publicatie 
en/of het oorspronkelijke boek ‘Gasteren’ 
dan kunt u dit per mail kenbaar maken aan 
Mw. Adema [ annet.adema@home.nl 
 
Plastic afval 
Het is opvallend hoe weinig plastic zakken 
er langs de weg staan in Gasteren tijdens 
de inzameldata voor plastic afval (zie 
afvalkalender). Gebruiken we weinig 
plastic? Gaat het plastic in de grijze 
container? Of vergeten wij nieuwe 
verzamelzakken te bestellen?  
Nieuwe plastic zakken kunnen worden 
besteld via de website van Drents Plastic 
(http://www.plasticheroes.nl), of 
telefonisch via 0900-2345555 (lokaal tarief) 
en +31 591 57 10 80 (normaal tarief). De 
nieuwe zakken worden gratis bij u thuis 
bezorgd. Het is ook mogelijk om nieuwe 
zakken af te halen op het gemeentehuis. 
Waarom wordt plastic afval apart 
ingezameld? 
Door het plastic verpakkingsafval te 
scheiden van het overige huishoudelijke 
afval maken we een vlotte en efficiënte 
verwerking mogelijk. Het recycleproces 
zorgt ervoor dat de verzamelde plastic 
verpakkingen een volgende bestemming 
krijgen. Het is grondstof voor nieuwe 
producten. Denk hierbij onder meer aan 
fleecekleding, dashboards, speelgoed, 
tennisballen en mobiele telefoons. 
Bovendien komt er door de recycling 
minder afval in de verbrandingsovens 
terecht. En minder verbranding betekent 
een lagere CO2-uitstoot. 
 
 
 

Verkeerscursus voor senioren 
Door de gemeente, Politie en Stichting 
Welzijn Aa en Hunze wordt een 
verkeerscursus georganiseerd voor de 
inwoners van Aa en Hunze van 55 jaar of 
ouder. Tijdens deze cursus kunt u uw 
kennis van het verkeer bijspijkeren en kunt 
u uw vaardigheden laten testen. Het doel 
van de cursus is om de theoretische, 
praktische kennis en vaardigheden van de 
weggebruiker te vergroten. Daardoor groeit 
het zelfvertrouwen in het verkeer en neemt 
de kans op een ongeval af. 
De cursus omvat 3 bijeenkomsten waarin 
de verkeersregelkennis in zijn algemeen 
aan de orde komt, maar ook – met de 
wijkagent – aandacht wordt gegeven aan 
de lokale situatie. Daarnaast is er een 
bewegingsles, komt het BOB-team langs en 
kunt u na afloop desgewenst een 
rijvaardigheidstest doen. De cursussen 
vinden plaats op woensdag 7, 14 en 21 mei 
van 9.30 tot 12.00 uur bij 
ontmoetingscentrum de Boerhoorn in 
Rolde. Heeft u nog vragen, stelt u ze 
gerust. U kunt zich opgeven voor 28 april 
2014 (de plaatsen zijn beperkt) bij Jenny 
Ploeg via telefoonnummer (0592) 27 24 13 
of e-mail jennyploeg@ploegvec.nl. 

 
Brinkplaats InGasteren 
Als vaste bezoeker van onze dorpssite heeft 
u het al wel gemerkt: we zijn bezig de site 
iets aan te passen.  
We willen graag onze bezoekers wat meer 
betrekken bij onze site: meer inbreng van 
dorpsgenoten! 
Dit doen we met name door de introductie 
van 'Brinkplaats', met daarin o.a. de rubriek 
'Vraag en Aanbod' 
* Heeft u even een bosmaaier nodig, maar 
vindt u het eigenlijk onzin om er voor die 
eenmalige klus een te kopen? 
* Zoekt u zangtalent voor het nieuwe koor? 
* Een liefdevol tehuis voor jonge poesjes?   
* Heeft u een advertentie op Marktplaats 
gezet en wilt u deze ook op uw eigen 
dorpswebsite onder de aandacht brengen? 
* Heeft u uw huis te koop gezet, en wilt u 
dat ook in het dorp kenbaar maken? 
Met een verzoek of advertentie in de 
nieuwe rubriek ‘Vraag en Aanbod in 
Gasteren’ vindt u vast iemand die 
geïnteresseerd is in uw aanbod of vraag of 
die u verder kan helpen.  
 
 

mailto:annet.adema@home.nl
http://www.plasticheroes.nl/
mailto:jennyploeg@ploegvec.nl


 
Het werkt heel eenvoudig: 
-  Klik op de knop Brinkplaats links boven 
en kies ‘Vraag en Aanbod' in het menu.   
-  Stuur een e-mail 
aan deredactie@ingasteren.nl met uw 
gegevens en de tekst van uw verzoek of 
   advertentie. U kunt desgewenst een foto 
meesturen.  
-  Na ontvangst van uw e-mail plaatsen wij 
uw verzoek of advertentie zo snel mogelijk 
op de website. 
We hopen dat er met deze nieuwe rubriek 
een eigen dorpse marktplaats gaat ontstaan 
waarop dorpsbewoners elkaar snel en 
gemakkelijk van dienst kunnen zijn. 
 
Dorpsagenda 
03 mei   Touwtrekken 
10 mei   Oud papier 
    Bloemenmarkt op de Brink 
13 mei   Plastic afval 
23 mei   Dorpenvolleybaltoernooi  
 
10 juni   Plastic afval 
13 juni   Volleybal Zomerfeest Anloo 
14  juni   Markt Jobing 
15 juni   Markt Jobing 
21 juni   Ubbinkbos 75 jaar 
 
08 juli   Plastic afval 
12 juli   Oud papier 
 
05 aug  Plastic afval 
1188  aauugg    tt//mm  2233  aauugguussttuuss    
IInn--  eenn  OOnnttssppaannnniinnggsswweeeekk  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
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’) De Redactie van Neis oet t' Loeg plaatst de kopij 
ook op de website  www.ingasteren.nl 
Eventueel kunt u kopij ook aanleveren bij  Stenny 
Nicolai, Oosteinde 18. De Redactie van Neis oet t' Loeg 
plaatst de kopij ook op de website  www.ingasteren.nl 
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