
 
 
 
 
 
 
 
 
 
December 2015 
Alweer het einde van het jaar in zicht … 
Na het sinterklaasfeest zal ook Gasteren  
weer omgetoverd worden met  
sfeervolle feestverlichting, al dan niet  
getooid met een laagje sneeuw, dat  
wachten we maar af. 
Iedereen een gezellige en feestelijke  
decembermaand toegewenst!! 

 
Kerstborrel 2015 
Ook dit jaar organiseert het 
Kerstboomteam weer een kerstborrel. Deze 
wordt gehouden op zondag 20 december 
van 16.00 tot 18.00 op de Brink bij de 
kerstboom. Gezellig bij de vuurkorf met een 
drankje even bijkletsen. Graag zien wij u 
allen op zondag 20 december onder een 
mooi verlichte kerstboom. 
 
Uitnodiging bewonersavond  
De toekomst van de Drentsche Aa 

 
Beste bewoner en/of ondernemer in het 
Drentsche Aa gebied,   
U woont, werkt en leeft in een bijzonder 
gebied: het Nationaal Park en Nationaal 
Landschap Drentsche Aa. Natuur- en 
Landschapsbescherming gaan in het gebied 
hand in hand met leefbare dorpen en een 
duurzame regionale economie. Als 
bewoners, ondernemers en beheerders 
staan we samen voor de uitdaging om de 
hoge kwaliteit van het landschap van de 
Drentsche Aa te behouden en ook ruimte te 
geven aan ontwikkelingen, zoals ruimtelijke 
ordening, recreatie en toerisme en 
landbouw. Wat vindt u dat er goed gaat in 
het Drentsche Aa gebied en uw directe 
woonomgeving? En wat zou u anders 
willen? Waar liggen volgens u de opgaven 
en wat wilt/kunt u daar aan bijdragen? 
Graag gaan wij hierover met u in gesprek, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
op donderdagavond 3 december 
in het Dorpshuis de Gasterije, Gagels 4,  
Gasteren aanvang 20.00 uur. De zaal is 
open vanaf 19.30 uur. 
Samen met de werkgroep bewoners en 
ondernemers uit het Drentsche Aa gebied 
bereiden we de avond voor. Thema’s die in  
ieder geval aan bod komen: houtwallen,  
fauna in de Drentsche Aa, beleven van 
boerenland, de recreatieve voorzieningen  
in het gebied, de informatievoorziening 
over het gebied en bewonersinitiatieven ter 
versterking van de leefbaarheid. 
Alle informatie die we deze avond 
verzamelen, is input voor de evaluatie en 
herijking van de Landschapsvisie Drentsche 
Aa. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht 
van het overlegorgaan Drentsche Aa.  
Op 14 oktober jl. was de eerste bewoners-
bijeenkomst met een presentatie van 
landschapsarchitect Berno Strootman over 
de huidige landschapsvisie en wat daarvan 
is uitgevoerd. Een aantal tafelgasten werd 
geïnterviewd over relevante thema’s 
(landschapsgeschiedenis, ecologie, 
landbouw, water en recreatie) in het 
gebied. Het verslag van deze avond is 
beschikbaar op de website van de BOKD: 
http://www.bokd.nl/projecten/natuur-en-
landschap/. 
U bent van harte uitgenodigd voor de 
bewonersavond op 3 december. Graag 
vooraf aanmelden via l.hummel@bokd.nl.  
Namens de werkgroep bewoners en ondernemers van 
de Drentsche Aa, Luit Hummel (BOKD) 
 
Zes dorpen slaan de handen ineen voor  
een glasvezelnet 
Begin dit jaar zijn zes dorpen uit het 
stroomdalgebied van Aa en Hunze gestart 
met een onderzoek naar de interesse onder 
zijn inwoners naar een eigen glasvezel-
netwerk. De gezamenlijke werkgroep, 
gesteund door de verenigingen 
Dorpsbelangen uit de dorpen Anloo, 
Gasteren, Oudemolen, Schipborg, Taarlo en 
Zuidlaarderveen, presenteert zich onder de 
naam “Glas van Aa tot Hunze”.  
Inmiddels is ook Annen bezig met een 
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interessepeiling. Als deze positief uitpakt 
gaan ook zij zich mogelijk bij deze 
werkgroep aansluiten. Het besef begint 
steeds meer door te dringen dat snel 
internet met toekomstperspectief alleen 
maar mogelijk is met een volwaardig 
glasvezelnetwerk tot in huis. Helaas zijn de 
commerciële bedrijven niet erg happig om 
dit ook in de kleine dorpen en het 
buitengebied te realiseren. Zelf doen is dus 
de enige mogelijkheid: een initiatief vanuit 
de bevolking, gesteund door de gemeenten 
en de Provincie. Dat het aanleggen van een 
glasvezelnetwerk in eigen beheer niet 
zonder slag of stoot gaat lukken zal 
duidelijk zijn. Steun en medewerking van 
zoveel mogelijk inwoners is daarom van 
groot belang. Inmiddels hebben 19 
inwoners van de genoemde dorpen er met 
z’n allen de schouders onder gezet. Er is 
een werkgroep gevormd en de provincie 
heeft subsidie beschikbaar gesteld voor 
onderzoek en communicatie; er zal o.a. een 
eigen website worden gemaakt. Binnenkort 
wordt opdracht gegeven voor een analyse 
van de technische mogelijkheden in dit 
gebied. En dat alles onder het motto: “het 
Stroomdal versnelt”. 
 
Ledenvergadering Wintervreugd:  
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de 
algemene ledenvergadering van de 
ijsvereniging Wintervreugd 
op vrijdag 11 december 2015 om 20.00 
uur in de Gasterije.  
Agenda: 
1.       Opening. 
2.       Notulen vergadering december 2014. 
3.       Jaarverslag 2014/2015. 
4.       Financieel verslag penningmeester. 
5.       Verslag kascommissie. 
6.       Verkiezing kascommissie. 
7.       Vaststellen contributie 2015/2016. 
8.       Rondvraag. 
9.       Sluiting. 
 
Opsteker voor Dorpshuis 

De Rabobank Clubkas 
Campagne was een groot 
succes voor ons dorpshuis. 
Er zijn in totaal  in Noord 
Drenthe 12737 stemmen 
uitgebracht en de winnaar 

was Bloemencorso Eelde met 436 
stemmen. 
Wij hebben als dorpshuis De Gasterije 73 
stemmen gekregen wat voor ons €373 
opleverde. Dit bedrag heeft de Rabobank 
nog eens verhoogd met €100, tot een 

totaal van €473. Dat is veel geld voor ons 
en we zijn er blij mee. Hartelijk dank voor 
het stemmen op ons dorpshuis. 
De volledige uitslag vindt u op: 
https://www.rabobank.nl/particulieren/lokal
ebanken/rabobank_clubkas_campagne  
Namens het bestuur, Arno Klee 
 
Als dorp zelf verwerken bladafval 
Vorige week stond in De Schakel een klein 
artikel met de volgende tekst. 
Bladafval mag niet ondergeploegd 
GASTEREN – De gemeente Aa en Hunze 
stimuleert burgers om initiatieven in te 
dienen die bijdragen aan de ontwikkeling 
van een mooie en leefbare omgeving. Dat 
niet alle ideeën eenvoudig uit te voeren 
zijn, bleek in Gasteren. Inwoners hadden 
het idee opgevat om zelf in het dorp het 
blad dat van de bomen was gevallen op te 
ruimen. Het bladafval zal uit worden 
gestrooid over bouwland van een agrariër 
uit het dorp. Hierover waren al afspraken 
gemaakt. Het leek een simpel en eenvoudig 
plan. Vereniging Dorpsbelangen zorgt 
ervoor dat het bladafval wordt 
ondergewerkt op akkers en krijgt daarvoor 
de helft van de besparing die de gemeente 
doet: 900 euro. De voordelen: het land 
wordt vruchtbaarder, er hoeft geen afval 
naar de verwerking in Wijster te worden 
vervoerd en iedereen gaat er financieel op 
vooruit. De regelgeving in Nederland stak 
echter een stokje voor de uitvoering van 
het plan. “Blad uit de bermen van het dorp 
mag niet zo maar worden ondergeploegd. 
Het kan vervuild zijn en moet daarom 
afgevoerd worden naar Wijster. Ik ben in 
overleg met Dorpsbelangen om te kijken 
naar een oplossing”, zegt wethouder Henk 
Heijerman. 
Het verhaal klopt. Begin dit jaar berichtten 
wij hier al over dit plan van Dorpsbelangen. 
Alles was er ook klaar voor, totdat de 
gemeente liet weten dat er een probleem 
zou ontstaan met de regelgeving. Twee 
weken geleden heeft Dorpsbelangen 
overleg gehad met wethouder Heijerman en 
enkele betrokken ambtenaren om te kijken 
of er niet alternatieve manieren te 
bedenken zijn voor de verwerking van het 
blad. Daar is de hoop nu op gevestigd. 
Zodra er een oplossing is gevonden zullen 
we u daarover informeren. 
 
 
 
 
 
 



Opbrengst NSGK collecte 2015 
In de derde week van 
november is er in Gasteren 
weer gecollecteerd voor de 
Nederlandse Stichting voor 
het Gehandicapte Kind. De 
collecte heeft het prachtige 

bedrag van € 405 opgebracht en daar is de 
NSGK opnieuw heel blij mee! Hartelijk dank 
aan alle gulle gevers. 
Marian Mulder 
 
Nieuw Paddenscherm Oudemolenseweg 
In een fraaie bijdrage over de vervallen 
staat van de paddenschermen langs de 
Oudemolenseweg die op 1 maart op de 
website is geplaatst, wordt beeldend verteld 
wat dat verval voor hitsige padden 
betekent: ‘De tunnels liggen er nog. Maar 
de geleiding er naar toe is in een 
dramatisch slechte staat van onderhoud. 
Hierdoor kunnen de amfibieën weer gewoon 
via de kortste weg (over het asfalt) naar de 
overkant. De combinatie autoband-pad is 
dan helaas geen gelukkige.’ ‘De padden-
infrastructuur is toe aan een grote 
renovatie,’ aldus het artikel. Er is wat dat 
betreft goed nieuws te melden, zoals ook in 
de Schakel van 18 november valt te lezen, 
onder de kop: Geld voor nieuw 
paddenscherm. Met financiële bijdragen van 
de gemeente Aa en Hunze en het Gebieds-
fonds Drentsche Aa (elk voor € 4.175,-) is 
het nu mogelijk de vervallen 
paddenschermen te vervangen. Met deze 
renovatie zal het leven van de padden, 
beschermde dieren, in het Voorste en 
Achterse Veen er in de paartijd een stuk 
veiliger uitzien. Maar je moet ze wel de weg 
wijzen. De nieuwe materialen worden deze 
week besteld. Dat gebeurt via 
Dorpsbelangen Gasteren.  

 
Woensdag 25 
november heeft 
Alescon waar 
noodzakelijk de oude 
schermen verwijderd. 
 

Daarna komt er werk voor een groep 
vrijwilligers. Voorwaarde voor de 
geldschieters is namelijk, dat mensen uit 
het gebied zelf - inwoners van Gasteren en 
iedereen die een veilige paddentrek aan het 
hart gaat - de handen uit de mouwen 
steken om het nieuwe scherm 
daadwerkelijk te plaatsen.  
 
 

Dit is van kunststof met een dikte van 3 
mm (in rollen van 25 m) dat met palen zal 
worden verankerd. Werk aan de winkel dus. 
We denken erover om eerst de palen te 
slaan en een andere keer het scherm te 
plaatsen en aan de palen vast te maken. 
Wanneer er voldoende vrijwilligers zijn, 
zeker tien per keer, moet elke klus in een 
ochtend zijn te klaren. Wanneer het 
renovatiewerk zal plaatsvinden, moet nog 
nader worden bepaald. Maar het zou mooi 
zijn als mensen nu al zouden aangeven, dat 
in principe een beroep op hen kan worden 
gedaan. U kunt zich aanmelden bij Henk 
Hellema - door hem te mailen 
(hhellema@xs4all.nl) of hem te bellen 
(231400).   
De Paddenwerkgroep Gasteren 
Maarten Visser en Henk Hellema 
 
Verhuisbericht 
Na 56 jaar met veel plezier in Gasteren te 
hebben gewoond is voor mij helaas de tijd 
gekomen om naar een verpleegtehuis te 
verhuizen. Bij deze wil ik iedereen 
bedanken voor de mooie tijd in Gasteren. 
Groeten, Roelie van Rein 
Mijn nieuwe adres:  
Anholt, Paul Krugerstraat 1, 9401 AG 
Assen, Afdeling Flintmarke, kamer 20. 
 
Nog een verhuisbericht 
Na 45 jaar in Gasteren gewoond te hebben, 
ben ik onlangs verhuisd naar Middenweg 
146, 9468 GE te Annen (telefoonnummer 
blijft hetzelfde). Natuurlijk zal ik Gasteren 
niet vergeten en we zien elkaar vast nog 
eens. 
Bij deze zeg ik dan ook mijn donateur- en 
lidmaatschappen op. 
Verder wens ik jullie prettige feestdagen en 
graag tot ziens. 
Met vriendelijke groet, Anna Zwiers.  
 
Jaarwisseling in de Gasterije 

We willen alle inwoners van 
Gasteren weer uitnodigen 
om op oudejaarsavond met 
elkaar de jaarwisseling te 
komen vieren in dorpshuis 
De Gasterije. 

U bent van harte welkom vanaf 23.00 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!! 
Team oudejaarsactiviteit 
 
 



Geslaagd biljarttoernooi 2015 
Op zaterdag 28 november werd alweer voor 
de 5e keer het biljarttoernooi om het open 
kampioenschap van Gasteren gespeeld. Dit 
toernooi werd georganiseerd door de 
plaatselijke biljarters, in nauwe 
samenwerking met sportvereniging de 
Rietvogels. Dit jaar waren er maar liefst 27 
deelnemers. 
Ter verhoging van het 'biljartgevoel' werd, 
met dank aan Harry Wolters, op 
vrijdagavond 27 november door het 
Assense biljartechtpaar Freddy en Dinie 
Davids (Biljartschool Davids) enkele 
demonstraties gegeven. Dat was smullen. 
Een leerzame en vermakelijke avond voor 
de toernooideelnemers. Maar konden zij 
hier iets van meenemen voor hun eigen 
partijen? 
Dat bleek zaterdag. Er werd in drie poules 
gespeeld op drie biljarts, bij de familie Van 
der Molen, bij de familie 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 in de Gasterije. 
Na de poulewedstrijden stond er een prima 
winterse lunch klaar: erwtensoep, 
roggebrood met katenspek en een broodje 
knak. Dat had Trijnie Tingen goed voor 
mekaar. 

Dan de finalepartijen. 
Voor de eerste halve finale hadden zich 
geplaatst Henk Lammerts (via een extra 
acquitstrijd met Teunis Homan) en Gert 
Weggemans. De tweede halve finale ging 
tussen Gerrit Koornneef en Harry Wolters. 
Allebei interessante partijen.  
In de finale streden vervolgens Gert en 
Harry om de hoofdprijs: eeuwige roem en 
een dinerbon voor twee personen bij 
Ribhouse Texas in Zeegse. Na een 
spannende partij kon Gert op de schouders 
want hij was winnaar! De derde plaats was 
voor Gerrit en de vierde voor Henk. 
Al met al was het een zeer geslaagd en 
gezellig toernooi. 
 
Dorpsagenda 
03 december    Bewonersavond BOKD 
08 december    Plastic afval 
10 december    Samen koken samen eten 
11 december    Ledenverg. Wintervreugd 
17 december    Filmclub 
18 december    Klaverjassen/Rummicub 
20 december    Kerstborrel 
31 december    Jaarafsluiting Gasterije 
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