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Website 'Glas van Aa tot Hunze' online 
De glasvezel-samenwerking met de ons 
omringende dorpen gaat voortvarend 
verder. Sinds eind december 2015 maakt 
ook het dorp Loon deel uit van ons 
initiatief; hiervoor is extra subsidie  
aangevraagd bij de provincie. Deze is 
ondertussen zelfs al toegewezen; het gaat 
om een bedrag van €3125 (€25 per 
postcode-adres). Het meest recente nieuws 
is dat de website van het samenwerkings-
verband officieel in gebruik genomen is. 
Met een druk op de knop van 
Stuurgroepvoorzitter (en dorpsgenoot) 
Meindert Krijnsen werd de website Glas 
van Aa tot Hunze gelanceerd. Dit 
gebeurde onder toeziend oog van de leden 
van de communicatiegroep van het 
initiatief. Deze groep, met vertegen-
woordigers uit elk der deelnemende dorpen, 
heeft de website in eendrachtige 
samenwerking gerealiseerd in de afgelopen 
weken.  
De website heeft als doel alle bewoners van 
de deelnemende dorpen te informeren over 
het toekomstperspectief van een 
glasvezelnetwerk, als bijdrage aan de 
verbetering van de leefbaarheid in 
onze dorpen. Op de site is alle informatie te 
vinden over de mogelijkheden, de 
haalbaarheid, het traject dat afgelegd moet 
worden en over de huidige stand van 
zaken. De komst van deze nieuwe website 
(GlasvanAatotHunze.nl) brengt met zich 
mee dat de informatie over het 
glasvezelproject op onze eigen 
dorpswebsite ingeperkt zal worden. 
Wilt u in contact komen met een van onze 
Gasterense werkgroepleden, stuur dan een 
mailtje naar: 
Gasteren@glasvanaatothunze.nl 
Werkgroep Gasteren 'Glas van Aa tot Hunze' 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
IInnnniinngg  ccoonnttrriibbuuttiiee  VVeerreenniiggiinngg  
DDoorrppssbbeellaannggeenn  
IInn  ddee  lloooopp  vvaann  ddee  mmaaaanndd  ffeebbrruuaarrii  zzaall  ddee  
ccoonnttrriibbuuttiiee  vvoooorr  ddee  VVeerreenniiggiinngg  
DDoorrppssbbeellaannggeenn  GGaasstteerreenn  wwoorrddeenn  ggeeïïnndd..  
VVoooorr  ddee  mmeeeessttee  iinnwwoonneerrss  ggaaaatt  ddaatt  
aauuttoommaattiisscchh  ppeerr  iinnccaassssoo..    
DDee  jjaaaarrlliijjkkssee  ccoonnttrriibbuuttiiee  bbeeddrraaaaggtt  ooookk  iinn  
22001166::  €€77,,5500  vvoooorr  eeeennppeerrssoooonnss--  eenn  €€1155,,0000  
vvoooorr  ttwweeeeppeerrssoooonnsshhuuiisshhoouuddeennss..    
BBiijj  ddee  iinnwwoonneerrss  ddiiee  ggeeeenn  mmaacchhttiiggiinngg  vvoooorr  
iinnccaassssoo  hheebbbbeenn  aaaannggeeggeevveenn,,  kkoommeenn  wwiijj  ddee  
ccoonnttrriibbuuttiiee  ccoonnttaanntt  oopphhaalleenn  rroonndd  eeiinndd  
ffeebbrruuaarrii..  
EEeenn  ddeeeell  vvaann  ddiitt  bbeeddrraagg  ((€€33,,2255  
rreessppeeccttiieevveelliijjkk  €€66,,5500))  kkoommtt  tteenn  ggooeeddee  aaaann  
ddee  SSttiicchhttiinngg  DDoorrppsshhuuiiss  GGaasstteerreenn,,  vvoooorr  ddee  
iinnssttaannddhhoouuddiinngg  vvaann  oonnss  DDoorrppsshhuuiiss..    
DDee  VVeerreenniiggiinngg  DDoorrppssbbeellaannggeenn  zzeett  zziicchh  iinn  oomm  
ddee  bbeellaannggeenn  vvaann  ddee  iinnwwoonneerrss  ttee  bbeehhaarrttiiggeenn  
bbiijj  oo..aa..  ddee  GGeemmeeeennttee  AAaa  eenn  HHuunnzzee,,  vvoooorr  ddee  
lleeeeffbbaaaarrhheeiidd  oopp  aalllleerrlleeii  ggeebbiieedd  eenn  vvoooorr  ddee  
ccoommmmuunniiccaattiiee  vviiaa  ddeezzee  wweebbssiittee  
((wwwwww..iinnggaasstteerreenn..nnll))  eenn  ddee  mmaaaannddeelliijjkkssee  
uuiittggaavvee  vvaann  NNeeiiss  ooeett  ’’tt  LLooeegg..  
  
JJoohhaann  BBoooonnssttrraa::  zziillvveerr  oopp  NNKK  

  
OOnnzzee  ddoorrppssggeennoooott  JJoohhaann  BBoooonnssttrraa  iiss  22ee  
ggeewwoorrddeenn  bbiijj  hheett  NNeeddeerrllaannddss  
kkaammppiiooeennsscchhaapp  vveellddrriijjddeenn  iinn  HHeelllleennddoooorrnn,,  
bbiijj  ddee  MMaasstteerrss  5500++..  
JJoohhaann,,  vvaann  hhaarrttee  ggeeffeelliicciitteeeerrdd  mmeett  ddeezzee  
ffrraaaaiiee  pprreessttaattiiee!!  
  
  

NNEEIISS  OOEETT  ‘‘TT  LLOOEEGG  
D o r p s n e i s  o e t  G a a s t e r n 

http://www.glasvanaatothunze.nl/
mailto:Gasteren@glasvanaatothunze.nl
http://www.ingasteren.nl/


EEnntthhoouussiiaassttee  ssttaarrtt  vvaann  WWeerrkkggrrooeepp  
NNaattuuuurrbbeehheeeerr  GGaasstteerreenn  
DDoonnddeerrddaagg  2211  jjaannuuaarrii  22001166  vvoonndd  iinn  ddee  
GGaasstteerriijjee  ddee  oopprriicchhttiinnggssbbiijjeeeennkkoommsstt  ppllaaaattss  
vvaann  ddee  WWeerrkkggrrooeepp  NNaattuuuurrbbeehheeeerr  GGaasstteerreenn..  
HHeett  iinniittiiaattiieeff  oonnttssttoonndd  ddoooorr  eerrggeerrnniiss  oovveerr  ddee  
zziicchhttbbaarree  tteerruuggggaanngg  vvaann  hheett  hheeiiddeeggeebbiieeddjjee  
tteenn  oooosstteenn  vvaann  ddee  SScchhiippbboorrggeerrwweegg  ddoooorr  ddee  
wwooeekkeerriinngg  vvaann  bboommeenn  eenn  ssttrruuiikkeenn  ddiiee  ddaaaarr  
eeiiggeennlliijjkk  nniieett  tthhuuiisshhoorreenn..  UUiitt  ccoonnttaacctteenn  
ddaaaarroovveerr  mmeett  DDrreennttss  LLaannddsscchhaapp  eenn  
LLaannddsscchhaappssbbeehheeeerr  DDrreenntthhee  bblleeeekk  ddaatt  zziijj  
vvaann  hhaarrttee  bbeerreeiidd  zziijjnn  oomm  vvrriijjwwiilllliiggeerrss  ddiiee  
ddaaaarr  wwaatt  aaaann  wwiilllleenn  ddooeenn,,  ttee  oonnddeerrsstteeuunneenn..  
TTooeenn  iiss  eeeenn  oopprrooeepp  ggeeppllaaaattsstt  oopp  ddeezzee  
wweebbssiittee  eenn  iinn  hheett  ddoorrppssbbllaadd  NNeeiiss  ooeett  ’’tt  
LLooeegg..  HHeett  bblleeeekk  ddaatt  vveelleenn  ddiiee  eerrggeerrnniiss  ddeelleenn  
wwaanntt  eerr  kkwwaammeenn  mmaaaarr  lliieeffsstt  2244  
aaaannmmeellddiinnggeenn  bbiinnnneenn  vvaann  ddoorrppssggeennootteenn  ddiiee  
ggrraaaagg  mmeeee  wwiilllleenn  hheellppeenn..TTiijjddeennss  ddee  
bbiijjeeeennkkoommsstt  vveerrtteellddeenn  mmeeddeewweerrkkeerrss  vvaann  
LLaannddsscchhaappssbbeehheeeerr  DDrreenntthhee  oovveerr  hheett  
oonnttssttaaaann  eenn  ddee  oonnttwwiikkkkeelliinngg  vvaann  ddee  hheeiiddee  iinn  
DDrreenntthhee,,  oovveerr  ddee  vveerrsscchhiilllleennddee  vvoorrmmeenn  vvaann  
hheeiiddeebbeehheeeerr,,  eenn  hhooee  vvrriijjwwiilllliiggeerrss  ddaaaarr  eeeenn  
rrooll  iinn  kkuunnnneenn  vveerrvvuulllleenn..  LLaannddsscchhaappssbbeehheeeerr  
DDrreenntthhee  oonnddeerrsstteeuunntt  vvrriijjwwiilllliiggeerrssggrrooeeppeenn  
ddaaaarrbbiijj  mmeett  ggeerreeeeddsscchhaapp,,  aaddvviieess  eenn  
iinnssttrruuccttiiee,,  eenn  wwaaaarr  nnooddiigg  ccuurrssuusssseenn..  
DDee  pprreesseennttaattiieess  mmaaaakktteenn  ggeelliijjkk  hheeeell  wwaatt  
eenntthhoouussiiaassmmee  eenn  ddaaaaddkkrraacchhtt  llooss..  EErr  wweerrdd  
ddiirreecctt  bbeessllootteenn  oopp  ddee  eeeerrssttvvoollggeennddee  
zzaatteerrddaagg  aall  eeeenn  eexxccuurrssiiee  iinn  hheett  ggeebbiieedd  ttee  
oorrggaanniisseerreenn  oomm  ggeezzaammeennlliijjkk  ttee  bbeekkiijjkkeenn  
wwaatt  bbeehhoouuddeenn  mmooeett  bblliijjvveenn  eenn  wweellkkee  ooppssllaagg  
vveerrwwiijjddeerrdd  kkaann  wwoorrddeenn..  
    

  
  
MMeett  iinnggaanngg  vvaann  ddee  wweeeekk  ddaaaarroopp  zzuulllleenn  
vvrriijjwwiilllliiggeerrss  iieeddeerree  wwooeennssddaagg--  eenn  
zzaatteerrddaaggmmoorrggeenn  ddee  hhaannddeenn  uuiitt  ddee  mmoouuwweenn  
sstteekkeenn..  HHaannddggeerreeeeddsscchhaappppeenn  eenn  
wweerrkkhhaannddsscchhooeenneenn  zziijjnn  iinnmmiiddddeellss  ddoooorr  
LLaannddsscchhaappssbbeehheeeerr  DDrreenntthhee  aaffggeelleevveerrdd  bbiijj  
ddee  bbeewwoonneerrss  vvaann  SScchhiippbboorrggeerrwweegg  22,,  hheett  
hhuuiiss  tteeggeennoovveerr  hheett  hheeiiddeetteerrrreeiinn..  DDeezzee  
bbeewwoonneerrss  nneemmeenn  zzeellff  aallss  vvrriijjwwiilllliiggeerr  ddeeeell  

aaaann  ddee  wweerrkkggrrooeepp  eenn  wwaarreenn  bbeerreeiidd  eeeenn  
rruuiimmttee  iinn  hhuunn  sscchhuuuurr  vvoooorr  ooppssllaagg  
bbeesscchhiikkbbaaaarr  ttee  sstteelllleenn..  DDiitt  wwoorrddtt  ooookk  ddee  
pplleekk  vvaann  wwaaaarruuiitt  ddee  wweerrkkggrrooeepplleeddeenn  hhuunn  
wweerrkkzzaaaammhheeddeenn  iinn  hheett  ggeebbiieedd  uuiitt  zzuulllleenn  
vvooeerreenn..  WWee  mmooggeenn  hhiieerr  wweell  sspprreekkee  vvaann  eeeenn  
vvlliieeggeennddee  ssttaarrtt..  EEnn  ddaatt  iiss  mmooooii,,  wwaanntt  hheett  iiss  
zzoo  1155  mmaaaarrtt  eenn  ddaann  zzuulllleenn  ddee  wweerrkk--
zzaaaammhheeddeenn  ttoott  1155  jjuullii  eevveenn  ooppggeesscchhoorrtt  
mmooeetteenn  wwoorrddeenn  iinn  vveerrbbaanndd  mmeett  hheett  
vvooggeellbbrrooeeddsseeiizzooeenn..  TToott  1155  mmaaaarrtt  kkuunnnneenn  
wwee  nnoogg  hheeeell  wwaatt  ddooeenn..  HHeeeefftt  uu  vvrraaggeenn  oovveerr  
ooff  bbeellaannggsstteelllliinngg  vvoooorr  ddiitt  pprroojjeecctt,,  ddaann  kkuunntt  
uu  ccoonnttaacctt  ooppnneemmeenn  mmeett  HHeerrmmaann  RRooeeppmmaann  
oopp  226699448866  ooff  vviiaa  hh..rrooeeppss@@wwxxss..nnll..  
  
SScchhoooonnmmaakkeerrss  eenn  oopprruuiimmeerrss  ggeevvrraaaaggdd  
OOpp  zzaatteerrddaagg  1122  mmaaaarrtt  22001166  ddooeett  GGaasstteerreenn  
wweeeerr  mmeeee  aaaann  ddee  llaannddeelliijjkkee  OOppsscchhoooonnddaagg..  
KKoomm  ddee  hhaannddeenn  uuiitt  ddee  mmoouuwweenn  sstteekkeenn!!  
  

  
  
NNootteeeerr  ddee  ddaattuumm  aallvvaasstt::  aalllleenn  vvaann  hhaarrttee  
wweellkkoomm  aallvvaasstt..  NNaa  aafflloooopp  ssaammeenn  lluunncchheenn  iinn  
BBrriinnkkzziicchhtt!!  
  
Amicitia speelt ‘Graag u en meneer’.  
Toneelvereniging Amicitia speelt op 
zaterdag 13 februari  om 20.00 uur in 
Pannenkoekenboerderij Brinkzicht ‘Graag u 
en meneer’ geschreven door Harm Dijkstra. 
Het gemeentehuis is van het ene op het 
andere moment in rep en roer. Er vindt in 
het dorp een militaire invasie plaats. 
Crisiscentrum: de gemeentesecretarie, en 
daar is niemand echt gelukkig mee. Om 
overwerk zit niemand verlegen. Ook de 
sfeer is al niet optimaal. De kluis wordt niet 
alleen gebruikt voor archiefstukken en 
andere documenten. Dat ontdekt de bode. 
En die maakt daar handig gebruik van. Ook 
van Pokon. En de geur van Andy windt 
bepaalde mannen op. Het zij zo. 
Graag tot 13 februari 20.00 uur 
Toneelvereniging Amicitia 

mailto:h.roeps@wxs.nl


Verhuizing 
Janna van Rein is, na bijna 60 jaar met veel 
plezier in Gasteren gewoond te hebben, 
verhuisd naar een aanleunwoning in 't 
Holthuis te Annen. 
Haar nieuwe adres is: J.L. van Rein-Bakker 
/ ’t Holthuys / Wepel 28 / 9468HG Annen. 

Uitnodiging Jaarvergadering 
sportvereniging De Rietvogels 
Maandag 22 februari 2016, 20.00 uur 
in de Gasterije 
Agenda: 
1  - Opening 
2  - Notulen van de jaarvergadering 
      februari 2015 
3  - Jaarverslag van de secretaris 
4  - Jaarverslag van de penningmeester 
5  - Verslag van de kascommissie 
6  - Verkiezing lid kascommissie 
7  - Bestuurssamenstelling 
8  - Vaststellen contributie en donateurs- 
      bijdragen 
9  - Sportaanbod en ledenbestand: aerobics 
      biljarten en volleybal 
10- Activiteitenprogramma 2016: 
      dorpenvolleybaltoernooi, biljarttoernooi 
      en activiteiten voor alle dorpsgenoten 
11- Ingekomen stukken / mededelingen 
12- Rondvraag 
Sluiting 

 ‘Voorkomen is beter dan genezen…’ 
Af en toe 
wordt ons dorp 
opgeschrikt 
door enkele 
inbraken. Wat 
zou het mooi 
zijn als we die 

hadden kunnen voorkomen. Natuurlijk 
hebben we zorg voor elkaar en letten, als 
dat mogelijk is, ook wat op elkaars huizen 
en eigendommen. Toch kan je niet alert 
genoeg zijn. 
In ons land hebben in enkele wijken en 
dorpen bewoners daarvoor al zogeheten 
WhatsApp-groepen opgezet, waardoor de 
preventie van inbraken makkelijker gaat. 
Zo’n WhatsApp-groep maakt met borden 
duidelijk, dat de straat of het dorp 
samenwerkt in een alerte groep bewoners. 
En mocht dan een verdacht persoon worden 
gezien of een inbraak opgemerkt, dan is 
eenvoudig 112 gebeld en zijn de 
omwonenden gealarmeerd. Zo’n groep kent 
natuurlijk wel spelregels (niet eigen rechter 

spelen, wanneer bel je 112 en wanneer 
niet, wat is verstandig om te doen). 
Het bestuur van Dorpsbelangen heeft de 
suggestie gekregen om te verkennen of in 
ons dorp animo is om zo’n WhatsApp-groep 
op te zetten. De vraag is daarom wie zin en 
tijd heeft om die verkenning te doen en om 
vervolgens, als het dorp dat wil, daadwer-
kelijk een WhatsApp-groep in te richten. 
Ben jij de initiatiefnemer van de WhatsApp-
groep in Gasteren, of wil je meewerken aan 
de opzet daarvan, meld je dan bij Victor 
Verrijp, v.verrijp@kpnmail.nl. 
  
Bomenkap en –snoei Gasterije 

Vòòr de 
jaarwisseling 
hebben Jurre 
Haagsma van 
Tuinvitaal uit 
Gasteren en 
Jan Prenger 
van Salix 
boomzorg uit 

Anderen snoei- en kapwerkzaamheden aan 
bomen voor dorpshuis de Gasterije 
uitgevoerd. 
Jan Prenger heeft Jurre belangeloos 
geholpen met het kappen van een eik en 
het snoeien van een andere, zodat er 
minder bladoverlast zal zijn voor het 
dorpshuis. 
Binnenkort zal Jurre beginnen met de 
aanleg van een nieuwe duurzame voortuin 
voor het Dorpshuis. 
Later in het voorjaar zal de bestrating 
worden vervangen. Ook wordt er nog een 
ander fietsenhok gerealiseerd op het terrein 
van de huidige vlaggenmast. 
  
Winterwandeling met buffet 2016 
Stichting Af En Toe Wat, in samenwerking 
met De Rietvogels, organiseerde alweer 
voor de tiende keer de Winterwandeling 
met buffet, in zijn huidige vorm. De 
redactie liep mee met de lange tocht en at 
natuurlijk ook mee. Een kort verslag. 

Gelukkig zat het weer een beetje mee. 
Zowel de ‘korte’ als de ‘lange’ wandelaars 
konden daardoor genieten van een prachtig 
rondje in het Olde Landschap rond 
Gasteren. De mensen van de lange 
wandeling kregen daarbij ook nog 
deskundige toelichting van een natuurgids 
van de Drentsche Aa. Want wij houden van 
verdieping, toch? Veldnamen, fysische-

mailto:v.verrijp@kpnmail.nl


geografische verschijnselen, vogels, het 
kwam allemaal langs. En…natuurlijk 
halverwege de tour een licht alcoholische 
versnapering of een met chocola. 

Ja, en dan terug in de Gasterije wachtte 
daar een buitengewoon gezellig aangeklede 
sportzaal. Door een nieuwe opstelling van 
de tafels en de rechauds kon slager Hilbert 
Boxem en zijn corps de Keur de 
honderdtwintig hongerige magen op een 
prima manier van dienst zijn. Stamppotten 
in alle soorten, vlezen, ballen gehakt en 
natuurlijk: drank van Jan en Trijnie. Tussen 
de eerste en tweede gang een quiz van Ben 
en Erik: glas omhoog en glas omlaag. 
Winnaar Arnold wist het best met zijn glas 
om te gaan. Dat is hem wel toevertrouwd. 
Ondertussen liep er nog een prijsvraag, die 
van slager Hilbert. Een stuk of acht 
winnaars wisten te raden hoeveel een ham 
woog. Zij mogen van de zomer gratis 
barbecueën.  
Na de pauze was het, bij gebrek aan ijs 
buiten, ijs binnen. Ja, ook van de slager, 
maar desondanks heerlijk. 
Tenslotte: hulde aan de organisatoren. 
Deze activiteit kan misschien wel de meest 
succesvolle van Gasteren genoemd worden. 
Bravo!  

  
    
DDoorrppssaaggeennddaa  
0011  FFeebbrruuaarrii      GGrriijjzzee  ccoonnttaaiinneerr  
0088  FFeebbrruuaarrii      GGrrooeennee  ccoonnttaaiinneerr  
1111  FFeebbrruuaarrii      SSaammeenn  kkookkeenn,,ssaammeenn  eetteenn  
1133  FFeebbrruuaarrii      TToonneeeelluuiittvvooeerriinngg  AAmmiicciittiiaa  
1155  FFeebbrruuaarrii      GGrriijjzzee  ccoonnttaaiinneerr  
1199  FFeebbrruuaarrii      KKllaavveerrjjaasssseenn,,  RRuummmmiiccuubb  
2222  FFeebbrruuaarrii      GGrrooeennee  ccoonnttaaiinneerr  
2233  FFeebbrruuaarrii      OOrraannjjee  ccoonnttaaiinneerr  
2255  FFeebbrruuaarrii      FFiillmm  GGaasstteerriijjee  
2299  FFeebbrruuaarrii      GGrriijjzzee  ccoonnttaaiinneerr  
  

  
  
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  
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