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Donateursactie “de Rietvogels” 
In de maand juni komt sportvereniging de 
Rietvogels bij u langs met donateurs-
kaarten.  Wij  vragen  een  bedrag  van  €5,- 
voor een bijdrage aan de organisatie van 
diverse sportieve activiteiten. Leden van de 
Rietvogels betalen geen donateursbijdrage.  
Bestuur de Rietvogels 
 
Touwtrekken op zaterdag 6 juni 
De jaarlijkse touwtrekwedstrijden in 
Gasteren zijn dit jaar op zaterdag 6 juni, 
om 20.00 uur op het sportveld bij dorpshuis 
de Gasterije. Dit zijn competitiewedstrijden 
van TTO-Drenthe, waarin 13 ploegen tegen 
elkaar strijden om de beker.  
Dit wordt weer een spannend en gezellig 
spektakel. Komt dat zien! 
 
Biljartwissel 
Met de aankoop van het biljart van Jacob 
van Rein, onlangs door sportvereniging De 
Rietvogels, heeft het Dorpshuis feitelijk de 
beschikking gekregen over twee biljarts. 
Het biljart van Jacob is volgens de kenners 
een echt mooi wedstrijdbiljart. Voldoende 
reden  om  het  ‘oude’  biljart van de Gasterije 
te  vervangen  voor  het  ‘nieuwe’  mooie   
wedstrijdbiljart.  
Een aantal vrijwilligers onder de bezielende 
leiding van Lute Pieters hebben de klus 
geklaard. Met name het vervoer van de drie 
loodzware leistenen platen vergde een 
aardige inspanning. In totaal duurde de 
biljartwissel bijna vier uur.  
Het nauwkeurig installeren van het biljart  
(incl. nieuw laken) is ondertussen door een 
specialist in orde gemaakt. Het biljart staat 
klaar vóór de komende In- en 
Ontspanningsweek. 
Het 'oude' biljart staat voorlopig als reserve 
in de 'wachtkamer'. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geslaagde Bloemenmarkt 
Het was prima weer om een bloemenmarkt 
te organiseren. En dat bleek ook wel uit alle 
bezoekjes van u aan de bloemenmarkt. Er 
werd zelfs uitgebreid de tijd genomen om 
even een kopje koffie te drinken op de 
brink. Het was een geslaagde 
bloemenmarkt dit jaar. Het heeft ruim  
€  200,- opgeleverd, hiervoor onze hartelijke 
dank. Tot gauw!  
Stichting af en toe wat 
 
Gasterse praalwagen in 
Oostermoeroptocht 
Op donderdagavond 16 juli vindt, als 
onderdeel van het Oostermoerfeest in 
Annen, de bekende optocht van versierde 
wagens plaats. En Gasteren doet mee!  
In maart zijn we bij u aan de deur geweest 
om geld op te halen voor het bouwen en 
aankleden van de wagen. Deze actie heeft 
maar  liefst  €  1087,- opgebracht. Onze 
hartelijke dank hiervoor! 
De voorbereidingsgroep is al regelmatig bij 
elkaar geweest en heeft als onderwerp voor 
de  wagen  “Boer  zoekt  Vrouw”  gekozen.  De  
voorbereidingen zijn nu in volle gang. In 
Gieten hebben we een wagen kunnen huren 
van maar liefst 9 meter lang! Wikje Schoon 
heeft een mooie tekening gemaakt van 
onze ideeën, aan de hand waarvan Herman 
Roepman een maquette heeft gemaakt, een 
knap stukje huisvlijt. Inmiddels is het 
timmerwerk bijna klaar en zijn we 
begonnen met het schilder- en versierwerk. 
Jan Roelof Speelman is al druk bezig om de 
letters  van  “Boer  zoekt  Vrouw”  klaar te 
maken. Op de wagen zullen twee boeren en 
zes vrouwelijke kandidaten figureren. 
Daarvoor zijn al enkele mensen gevonden 
maar we zoeken nog naar een paar 
vrouwelijke figuranten.  
De komende tijd zullen we iedere dinsdag- 
en woensdagavond verder werken aan de 
wagen in de schuur bij familie van Rhee, 
Oosteinde 12.  
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We gaan zelf een koe maken, de randen 
rondom de wagen moeten aangekleed 
worden, er moet geverfd en behangen 
worden, tegels geplakt, figuranten gezocht 
en gekleed, enz. enz. Genoeg werk aan de 
winkel dus. 
We zoeken nog iemand met een behang-
tafel die (een klein stukje) wil behangen. 
Verder zouden we erg geholpen zijn met 
(oude of nieuwe) vloerbedekking en een 
stukje zeil, en restanten groene, grijze en 
crème verf. 
Kom gerust eens kijken, help mee als je dat 
leuk vindt, dat vinden we gezellig!  
Als je je wilt aanmelden, iets aan te bieden 
hebt, of je afvraagt wat je kunt doen, neem 
dan even contact op met Janny van Rhee, 
via 231505 of rheegasteren@ziggo.nl. 
 
Workshop kostuums maken voor 
Vogelvlucht 
Voor de voorstelling Vogelvlucht zijn we op 
zoek naar mensen die mee willen helpen 
kostuums maken. 
Creatievelingen, handwerkers, mensen 
bekend met naald en draad en anderen 
die de handen uit de mouwen willen 
steken zijn van harte welkom in de 
Gasterije op 25 juni. 
Vogelvlucht is een voorstelling van de 
PeerGroup die in september (16 t/m 3 okt) 
zal neerstrijken in Gasteren. Het verhaal 
gaat over drie mannen, een jonge 
boerenzoon die ornitholoog wil worden, zijn 
vader die achteruitboert en zijn opa, een 
‘agri-pensionado’,  die  ons  mee  nemen  in  de  
wondere wereld van kneu, geelgors en 
pestvogel. In de choreografie worden de 
vogels zichtbaar: de zwerm in een grote 
beweging over het veld, het baltsgedrag in 
een teder duet, een zeldzame vogel 
gevolgd door talloze bewonderaars met 
verrekijkers en fototoestellen. 
Hiervoor hebben we heel wat kostuums 
nodig, en omdat het vrij unieke stukken 
zijn wat niet zomaar ergens te halen valt, 
willen we graag een beroep doen op u 
welwillendheid. De kostuums die we gaan 
maken zijn voornamelijk voor de zwerm,  
de vogels. We gaan ons tijdens de 
workshop bezig houden met het maken van 
vleugels, snavels en vleugelnetten. Ook 
gaan we kostuumstukken verven. 
INFORMATIE:  
Datum: 25 juni  
Waar: De Gasterije (dorpshuis) in Gasteren  
Tijd: wordt nog bekend gemaakt  

Wat: Workshop kostuums maken voor 
Vogelvlucht  
Neem mee (als je hebt): naaimachine, 
naald, wit&zwart garen en platte kwast  
Trek aan: Oude kleding of neem een schort 
mee ivm het verven van kostuumstukken 
AANMELDEN:  
Geef je op bij Marlies (productie 
Vogelvlucht): marlies@peergroup.nl  
Vragen? Mailen of bellen: 06-24866003 
 
Plan uitbreiding Bosakkers in 
gevorderd stadium 
Al jaren wordt gesproken over een kleine 
woningbouwuitbreiding aan de Bosakkers. 
Het gaat om maximaal 9 uit te geven 
kavels, waar mensen zelf een huis kunnen 
bouwen, aan weerszijden van de weg naar 
de T-splitsing die naar het Oosteinde leidt. 
In 2012 heeft Dorpsbelangen samen met 
BOKD (Breed Overleg Kleine Dorpen) een 
advies opgesteld over hoe de nieuwe 
woningbouw op een goede manier 
landschappelijk kon worden ingepast. 
Vanuit Anloo komend vormt die plek toch 
een beetje het aangezicht van het dorp, dat 
er mooi en natuurlijk, en niet rommelig of 
storend moet uitzien. De gemeente heeft 
dit advies toen welwillend in ontvangst 
genomen maar daar bleef het even bij. 
Wel is in 2013 door de gemeente nog eens 
een informatieavond georganiseerd om te 
peilen of er – vooral onder starters – 
belangstelling voor de kavels bestond.  
Dat bleek toen niet het geval. 
Op aandringen van Dorpsbelangen is er met 
de gemeente onlangs toch weer overleg 
over het plan geweest. De gemeente heeft 
een verkavelingsplan gemaakt waarin ze 
zoveel mogelijk rekening heeft gehouden 
met het advies. Vanwege de kosten konden 
niet alle aanbevelingen worden 
overgenomen, maar naar het inzicht van 
Dorpsbelangen is er toch een mooi 
compromis ontstaan. Zo komt er op de T-
splitsing een klein brinkje, en wordt 
geprobeerd om de randen van de kavels 
aan de noord- en zuidkant van het 
plangebied vrij te houden van bebouwing 
om een groene erfscheiding te stimuleren. 
Binnenkort, waarschijnlijk in juni, zal dit 
plan in de gemeenteraad worden 
besproken. Na goedkeuring moet eerst nog 
het bestemmingsplan gewijzigd worden 
waarna de verkoop van de kavels van start 
kan gaan. Omdat de kavels niet exclusief of 
met voorrang aan inwoners van Gasteren 
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worden aangeboden, vindt Dorpsbelangen 
het belangrijk dat Gastenaren als eerste 
worden geïnformeerd. Dit artikel is daar 
een eerste stap in. Daarnaast is 
afgesproken dat de gemeente een inloop-
informatieavond organiseert om bewoners 
te informeren, en om met eventuele 
gegadigden vragen en mogelijkheden te 
bespreken. Ook zal de gemeente alle 
mensen die in of nabij het plangebied 
wonen individueel per brief inlichten. 
Zodra de gemeentelijke planning van de 
behandeling van het plan bekend is zullen 
wij u op deze plaats nader informeren. 
 
Orchideeënexcursie voor mensen die 
wat minder goed ter been zijn  
Van heinde en verre komen er ieder jaar 
mensen kijken naar de bloeiende 
orchideeën (gevlekte orchis) op het veldje 
aan de Drentsche Aa, zo halverwege het 
fietspad tussen Gasteren en Schipborg. 
Misschien deed u dat vroeger ook, en zou u 
dat nog wel willen, maar komt er niet meer 
van omdat u die plek niet lopend of fietsend 
kunt bereiken. En met de auto mag 
tegenwoordig niet meer.  
Van verschillende kanten is Dorpsbelangen 
gevraagd of daar niet iets voor te regelen 
is. Samen met Staatsbosbeheer is daarom 
een plan gemaakt voor een eenmalige 
excursie voor mensen uit Gasteren, Anloo 
en Anderen die niet meer zelfstandig naar 
deze mooie plek kunnen gaan.  
Bij voldoende belangstelling vindt deze 
excursie plaats op woensdag 17 juni om 
14.00 uur. U wordt dan met de auto 
opgehaald en weer thuisgebracht. Iemand 
van Staatsbosbeheer zal vertellen over 
deze zeldzame orchideeën en andere 
bijzondere planten die er ook te vinden zijn. 
Bij nat weer, of als het de voorgaande 
dagen geregend heeft, is het verstandig om 
hoge schoenen of laarzen aan te doen. Aan 
de excursie zijn geen kosten verbonden. 
Bent u geïnteresseerd? Meld u dan vòòr 11 
juni voor de excursie aan door een 
telefoontje of mailtje aan Margriet Hilbolling 
van Dorpsbelangen via 231664 / 06-
33135473 
of dorpsbelangengasteren@outlook.com . 
Geef daarbij uw naam, adres en 
telefoonnummer op.  
Bij onvoldoende belangstelling of slechte 
weersomstandigheden kan de excursie niet 
doorgaan. U zult daar dan telefonisch 
bericht van krijgen. 

Samenloop voor Hoop 
We  zijn  druk  bezig  met  de  laatste  loodjes….  
het is bijna zover! Er wordt nog van alles 
gemaakt om op de markt te verkopen 
tijdens de Samenloop, en een aantal 
mensen heeft nog iets van ons te goed. De 
hapjesavond was uitgesteld wegens ziekte 
en na heel wat overleg voor een nieuwe 
datum hebben we samen met Hilbert 
Boxem besloten om dit in oktober te gaan 
doen. U hoort binnenkort van ons de exacte 
datum. Het geld wat we hiermee verdienen 
maken we dan alsnog over naar het KWF. 
Het programma voor 6 en 7 juni komt 
binnenkort op de website te staan: 
www.samenloopvoorhoop.nl/annen.  
Team moeders en dochters, Gasteren 
 
Veel belangstelling voor 
Glasvezelinitiatief! 
De afgelopen weken zijn werkgroepleden 
van Glasvezel in Gasteren bij u aan de deur 
geweest om uw belangstelling voor ons 
glasvezelinitiatief te peilen.  
Op de jaarvergadering van Dorpsbelangen 
waren vrijwel alle aanwezigen enthousiast 
over de kans om samen met een aantal 
buurdorpen een glasvezelnetwerk aan te 
leggen. De volgende stap was een peiling 
van de belangstelling onder inwoners van 
ons dorp. Met deze peiling weet de 
werkgroep of het zin heeft om met het 
glasvezelinitiatief door te gaan. 
We hebben nog niet iedereen kunnen 
bereiken, maar de voorlopige resultaten 
laten een positief beeld zien: tot nu heeft 
75% van de huishoudens in het dorp 
aangegeven belangstelling te hebben, voor 
een abonnement of in elk geval een 
aansluiting.  

 
Door 'huis aan huis' bezoeken konden 
werkgroepleden de bewoners bijpraten over 
het belang van glasvezel en over onze 
aanpak. 
Binnenkort zullen de werkgroepleden de 
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belangstelling evalueren en de 
vervolgstappen bespreken. Dit zijn als 
eerste: het opstellen van concrete plannen, 
de samenwerking met de buurdorpen 
omzetten in een coöperatie (volgens het 
model van de provincie Drenthe) en een 
verdere marktverkenning uitvoeren. We 
zullen onze krachten bundelen met die van 
Oudemolen, Taarlo, Anloo, Anderen en 
Zeegse. Op die manier willen we  een 
kwalitatief hoogwaardig netwerk realiseren 
met voldoende keuzemogelijkheden en een 
concurrerende prijs ten opzichte van de 
huidige 'drie in één pakketten'. 
Overal in Drenthe nemen groepen 
bewoners en bedrijven het initiatief, omdat 
ze door grote commerciële partijen niet 
worden aangesloten op een goede 
glasvezelverbinding.  Door de leidende rol 
van de provincie en de gelijksoortige 
aanpak in de Drentse dorpen en 
buitengebieden wordt de haalbaarheid van 
deze projecten sterk vergroot. Ook landelijk 
komt er (eindelijk) aandacht voor dit 
onderwerp, o.a. door kamervragen van 
enkele kamerleden. 
Volg de voortgang van Glasvezel in 
Gasteren op Ingasteren.nl  Daar vindt u ook 
het meest recente percentage 
aanmeldingen en de verdeling per straat. 
 
Samen koken, samen eten  
Donderdag 21 mei was het al weer de 
laatste keer in dit seizoen dat we Samen 
Kookten, Samen Aten in de Gasterije. 
De data voor het volgende seizoen zijn 
inmiddels bekend: de even maanden op de 
2e donderdag en de oneven maanden op de 
2e vrijdag van de maand. We beginnen 
steeds om 18.00 uur.  
Het gaat om de volgende dagen: 
• donderdag 8 oktober 
• vrijdag 13 november 
• donderdag 10 december 
• vrijdag 15 januari 2016 
• donderdag 11 februari 
• vrijdag 11 maart 
• donderdag 14 april 
Alvast  een  “heerlijke”  zomer  gewenst  en  tot  
ziens.  
Arno en Els 
 
Afscheid 
Dertig jaar heb ik in jullie mooie dorp 
mogen wonen. Ik heb wandelend en 
fietsend genoten van de prachtige 
omgeving en van het bruisende 

verenigingsleven. Hartelijk dank daarvoor.  
Sinds kort woon ik in Assen. Met tranen in 
de ogen heb ik afscheid moeten nemen van 
vrienden en bekenden. Soms moet je 
kiezen, al is dat niet leuk. Het is niet 
anders. Met Trijnie Tingen heb ik 
afgesproken dat ik nog afscheid kom 
nemen van de vrouwenvereniging. 
Het ga jullie goed, en we zien elkaar vast, 
want ik ben van plan nog vaak in Gasteren 
terug te komen. 
Jennie Egberts 
 
Foto’s  gezocht 
Voor een artikel voor de Drentse 
Volksalmanak over het militaire gebruik van 
het Balloërveld ben ik op zoek naar 
fotomateriaal. Tot nog toe is het me niet 
gelukt geschikte foto's te vinden met 
daarop oefenende soldaten en/of militaire 
voertuigen bij of op het terrein. In het 
verleden oefenden er soldaten op het 
Balloërveld, maar ook in de dorpen rondom. 
Misschien zijn er mensen in Gasteren die 
wel foto's hebben over dit onderwerp en 
deze beschikbaar willen stellen voor dit 
artikel in de Drentse Volksalmanak. 
Graag bericht aan Henk M. Luning (Assen) 
tel: 513155; 
email: henkmluning@kpnmail.nl 
 
 

 
Dorpsagenda 
  06 juni   Touwtrekken 
06  en  07 juni   Samenloop voor Hoop  
      in Annen 
08 t/m 13 juni   In- en ontspanningsweek 
13  en  14 juni   Markt bij Jobing 
  17 juni   Orchideeën excursie 
  23 juni   Plastic afval 
  25 juni   Filmavond Gasterije 
  25 juni    Workshop Kostuums  
               maken voor Vogelvlucht 
 
 

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