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In- en Ontspanningweek 2016 

En wat hebben we weer een mazzel gehad. 
Bijna de hele In- en Ontspanningsweek 

verliep droog en zonnig. Zoals gebruikelijk 

beten de vissers ’s maandags het spits af. 

Vervolgens werd er die week gekoersbald, 
gedart, gebiljart, kloot geschoten, klaver 

gejast en gevolleybald.  

Heel vermakelijk was het woensdagavond 

met de gezelschapsspelletjes.  

Het leek allemaal 
zo eenvoudig, 

maar oh, wat is 

het toch lastig 

om dat balletje 
precies in het 

juiste emmertje 

te krijgen, of om met elastiekjes koffie-

bekertjes van tafel te schieten.   
 

Zaterdagavond was weer geweldig. De zaal 

was mooi gevuld en iedereen zat in 

spanning te wachten wat de Playbackshow 

zou brengen. Het publiek en de jury werden 
zeker niet teleurgesteld. Er was voor elk 

wat wils. Zo passeerden de volgende keur 

van artiesten de revue:  Chris Hof, Ramses 

Shaffy, Waylon en Marlijn, The Weather 
Girls, Bokkers, The Everly Brothers, Adele, 

Toy Box, Rod Steward en Tina Turner, Paul 

Anka en Odia Coats, The Baseballs en Pater 

Moeskroen. 
Dit jaar was er voor het eerst een publieks-

prijs. Iedereen in de zaal kreeg een knikker 

en kon deze in de buis deponeren van de 

act die zij het beste vonden.  
 

Toy Box is er met 

de publieksprijs 

vandoor gegaan. 

Een heerlijke 
taart. 

 

De jury (Lammie Stoffers, Anne de Weme 

en Ina van Steenwijk-Kamping) heeft goed  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

haar best gedaan om tot een winnaar te 

komen en dat was nog niet zo eenvoudig. 
Vooral de heerlijke variatie van de acts 

vonden ze best lastig.  

Toch kwamen ze 

eensgezind tot de 

uitslag.  
Nummer 3 werd Pater 

Moeskroen,  

nummer 2 Toy Box en 

nummer 1 Paul Anka en 
Odia Coats (zie foto). 

Wie er niet bij kon zijn 

heeft wel iets gemist. 

 
Nadat alle punten waren opgeteld werd de 

totale einduitslag van de hele In- en 

Ontspanningsweek bekend gemaakt. 

1: Oostza : 390 
2: BosHoek : 355 

3: Westeinde : 350 

4: Brigos : 270 

 

17 september – feest  
50 jaar Dorpshuis 

 

Het lijkt nog ver weg, 

maar zaterdag 17 
september is het zover. 

Groot feest in en rondom 

de Gasterije om het 50-

jarig bestaan van ons 
Dorpshuis te vieren. Wat 

het programma betreft hadden we al een 

tipje van de sluier opgelicht, nu kunnen we 

iets meer vertellen.  

 
Het feest begint om 13.00 uur. Na de 

ontvangst en officiële opening gaan we 

direct weer op pad voor een korte 

historische wandeling door Gasteren. Voor 
hen die wat minder goed ter been zijn rijdt 

een Jan Plezier mee.  

Na terugkomst kunnen we genieten van 

een kopje koffie of thee met een stuk 
heerlijke feesttaart. Gebakken door 

Gastenaren zelf want onder het motto ‘Heel 
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Gasteren bakt’ vragen we bewoners om een 

prachtige taart te bakken. Daar vallen 

‘dikke priezen’ mee te verdienen. ’s 

Ochtends zal een deskundige jury de 
ingebrachte taarten beoordelen en een 

eerste selectie maken.  Tijdens de officiële 

opening vindt dan de finale selectie plaats 

en zal burgemeester Van Oosterhout de 
winnende taart aansnijden. Voor wie mee 

wil bakken en priezen winnen: zie het 

aparte artikel ‘Heel Gasteren bakt’. 

 
Na de koffie met taart begint het 

middagprogramma met voor elk wat wils.  

Buiten zullen jagers demonstreren hoe zij 

hun honden op de jacht africhten en later 

kunt u genieten van een spectaculaire 
roofvogelshow. Voor de kleintjes is er het 

Multifunsaloon springkussen. 

Binnen vertelt niemand minder dan Harm 

Dijkstra oude Drentse verhalen en kunt u 
luisteren naar het inmiddels bekende 

popkoor Nice An’loose.  

Ook kunt u de fototentoonstelling en 

filmvoorstelling bekijken, die overigens de 
hele dag door te bezoeken is. 

 

Dan wordt het hoog tijd voor de barbecue. 

Buiten naar we hopen, anders in de grote 
zaal. We nemen ruim de tijd voor de 

barbecue zodat u tijdens het eten dan nog 

kunt genieten van een enerverend 

bubbelvoetbaltoernooi waarin jongeren, en 

wellicht enkele moedige ouderen, hun 
sportieve krachten kunnen meten. Het 

geheel wordt opgeluisterd met swingende 

live muziek. Voor deelname aan de  

barbecue wordt een bijdrage gevraagd. U 
kunt zich daar op een later moment voor 

opgeven. 

 

Na een korte pauze, met nog een 
verrassingsactiviteit, verhuizen we naar 

binnen om een beetje uit te buiken en te 

luisteren naar het vervolgoptreden van de 

live band. Later op de avond, wanneer de 

band is moegespeeld, zetten we het feest 
voort met andere muziek. Tegen die tijd 

zijn we dan misschien ook weer zo fit dat 

de beentjes van de vloer kunnen. 

 
Midden augustus zal huis-aan-huis een 

speciaal programmablad worden verspreid. 

Daarin vindt u nog meer details over het 

programma, informatie over de 
geschiedenis van het Dorpshuis en over hoe 

u zich voor de barbecue kunt aanmelden. 

Daar zal ook een oproep in staan voor 

vrijwilligers die aan de voorbereiding van 

deze feestdag een bijdrage willen leveren. 
De Feestcommissie 50 jaar Dorpshuis 

 

Minibieb in de Gasterije  

    
Binnenkort wordt de Minibieb in Gasteren 

met uw medewerking realiteit. De 

bedoeling is dat wie boeken over heeft en 

deze wil schenken aan de Minibieb, die in 

de Minibieb boekenkast in de Gasterije kan 
zetten. Wie een boek graag wil lezen of 

hebben, kan dat uit die boekenkast mee-

nemen. Datzelfde geldt voor cd’s en dvd’s. 

Om van start te kunnen gaan moet er een 
boekenkast komen. Hierbij een oproep. Wie 

heeft er een boekenkast en wil deze aan de 

Minibieb schenken? Als u denkt een 

geschikte kast te hebben graag even bellen. 
Als de kast er staat kan hij worden gevuld 

met boeken, cd’s en dvd’s. Een keer per 

maand wordt de Minibieb gereorganiseerd. 

Er moeten natuurlijk niet te veel dezelfde 
boeken in staan en geen boeken die vies of 

te oud zijn. Van harte hoop ik dat de 

Minibieb een impuls zal geven aan alle 

lezers in Gasteren. 

Ik hou u op de hoogte. 
Lia Haasnoot, Bosakkers 1, Tel. 238018 

  

‘Heel Gasteren Bakt’ 

Bij een verjaardag hoort taart. En het leek 
de feestcommissie ‘50 jaar Dorpshuis’ een 

leuk idee om daar een wedstrijd van de 

maken. 

De bakwedstrijd “Heel Gasteren Bakt” is 
bedoeld voor iedereen uit Gasteren die een 

lekkere, mooie en gezellige taart kan 

bakken. Net zo als je een taart voor een 

50-jarige versiert, zou het mooi zijn als je 

bij de versiering van jouw taart het thema 
‘50 jaar dorpshuis Gasteren’ herkenbaar in 

beeld brengt. Dat hoeft niet, maar je taart 

moet liefst wel versierd zijn.  

Er mag per persoon meer dan een taart 
ingeleverd worden. Hoe meer taarten, hoe 

meer kans op de “dikke priezen”. 

Het gaat om de smaak maar het uiterlijk is 

net zo belangrijk. Dus zorg dat de taart er 
superlekker en heel mooi uitziet.  

Er zijn “dikke priezen” te vergeven voor de 

3 winnende taarten.  



Reglement taartenbakwedstrijd 

Aanmelden kan tot en met zondag 31 juli. 

Je meldt je aan door een telefoontje aan 

Arno Klee, 238028, of door een e-mail te 
sturen naar 

heelgasterenbakt@ingasteren.nl met je 

naam, adres en telefoonnummer(s).  

 
We zouden het leuk vinden om, na afloop, 

een receptenboekje uit te brengen. Dan 

hebben we natuurlijk wel je recept nodig. 

Als je dat ook een leuk idee vindt kun je je 
recept inleveren als je je taart afgeeft. Je 

kunt het ook opsturen aan 

heelgasterenbakt@ingasteren.nl. Naast de 

gebruikte ingrediënten en werkwijze moet 

op het recept ook jouw naam en adres 
duidelijk worden vermeld.  

Alleen als er voldoende belangstelling is 

kunnen we een receptenboekje uitgeven.  

 
Je bakt je taart thuis en levert deze in op 

zaterdagochtend 17 september bij het 

dorpshuis. De exacte tijden en instructies 

krijg je een week voor die tijd. 
Alle taarten worden gepresenteerd op 

eenzelfde taartplateau. Voor die plateaus 

zorgt het Dorpshuis. De maximale 

presentatieruimte die je beschikbaar hebt is 
40×40 cm. 

 

Direct na het inleveren van de taarten 

worden deze door een deskundige jury 

beoordeeld. Deze bepaalt welke zes taarten 
doorgaan naar de ‘finale’.  De jurering van 

de finale vindt plaats tijdens de opening 

van het feest 50 jaar dorpshuis Gasteren. 

Het is niet mogelijk om in beroep te gaan 
tegen het oordeel van de jury. 

Alle taarten zullen in de loop van de dag 

geserveerd worden aan de feestgangers.  

 
Wij kijken uit naar jouw aanmelding 

per telefoon (238028) of via 

heelgasterenbakt@ingasteren.nl.  

Je ontvangt van ons binnen enkele dagen 

na jouw telefoontje of mail een bevestiging 
van deelname. 

Dus, bellen of mailen en bakken maar! 
De Feestcommissie 50 jaar Dorpshuis 

Oud papier 

Op zaterdag 9 juli as. wordt het oud-papier 

weer opgehaald. Zoals gebruikelijk vanaf 

9.00 uur. 
 

 

Persbericht glasvezel 

‘Glas van Aa tot Hunze’ zoekt aansluiting bij 

Noordenveld Zuid West. 

Op woensdag 29 juni heeft de Stuurgroep 
van “Glas van Aa tot Hunze” zich 

uitgesproken voor aansluiting bij de 

coöperatie Breedband Noordenveld Zuid 

West (NZW). Hiermee wordt de kans op 
een vlotte realisatie van een 

glasvezelnetwerk voor snel internet in de 

dorpen Anloo, Gasteren, Loon, Oudemolen, 

Schipborg, Taarlo en Zuidlaarderveen 
aanmerkelijk vergroot.  

Alle plaatselijke werkgroepen en besturen 

van de verenigingen dorpsbelangen van de 

zeven deelnemende dorpen staan 

eensgezind achter deze samenwerking. 
 

Coöperatie Breedband NZW is ontstaan in 

de dorpen Een, Een West, Zuidvelde, 

Westervelde, Huis ter Heide en Peest en 
een gedeelte van de buitengebieden van 

Norg. Ook Bunne en Winde hebben zich in 

een eerdere fase al bij Breedband NZW 

aangesloten. Naast ‘Glas van Aa tot Hunze’ 
zijn er nog enkele andere initiatieven die 

overwegen hetzelfde te doen. Hierdoor 

ontstaat er in Noord Drenthe een cluster 

van meer dan 2.500 mogelijke 
aansluitingen op het gezamenlijk aan te 

leggen glasvezelnetwerk. 

 

Breedband NZW is al een paar belangrijke 

stappen verder dan Glas van Aa tot Hunze: 
er is een coöperatie opgericht, meer dan 

65% van de mogelijke abonnees heeft al 

een contract getekend met een van de twee 

providers en er is een financieringsvoorstel 
opgesteld dat ingediend is bij de Provincie 

Drenthe. Hierover zal de provincie deze 

week een beslissing nemen. Door dit 

samengaan van de verschillende initiatieven 
ontstaat er naar verwachting een 

levensvatbare en stabiele organisatie die de 

aanleg en de toekomstige exploitatie van 

een glasvezelnetwerk in het Noord Drentse 

gebied kan realiseren. 
 

Glas van Aa tot Hunze gaat in de komende 

weken door met de besprekingen met 

Breedband NZW en hoopt na de 
schoolvakanties haar plannen te kunnen 

presenteren. Direct daarna kunnen de 

inwoners van de deelnemende dorpen zich 

aanmelden bij de coöperatie en een 
abonnement kiezen bij een van de twee 

providers. 
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Help kanker bestrijden vanuit uw tuin 

Inzamelingsactie 
‘Vergroot de hoop’ 

van start. 

Tot en met 31 

augustus 2016 
doet de gemeente 

Aa en Hunze mee 

aan de inzamelingsactie van Vergroot de 

Hoop. In deze periode is op het 
Afvalbrengstation een inzamelpunt voor 

snoeiafval van de Taxus baccata ingericht. 

In de jonge twijgen van Taxus baccata zit 

Baccatine, een belangrijke grondstof voor 

het maken van geneesmiddelen waarmee 
tijdens chemotherapie kanker wordt 

bestreden. 

Snoeiafval 

Stichting Vergroot de Hoop heeft de 
gemeente benaderd voor deelname aan de 

inzamelingsactie ‘Vergroot de Hoop’ om zo 

samen op te trekken in de strijd tegen 

kanker. De inzamelingsactie bestaat uit het 
inzamelen van jong snoeiafval van de Taxus 

baccata. Jonge éénjarige Taxus-scheuten, 

van maximaal 30 cm lang en niet dikker 

dan 0,5 centimeter, worden gebruikt als 
grondstof voor chemotherapieën. Eén kuub 

schoon ingezameld taxus-snoeisel bevat de 

benodigde hoeveelheid werkzame stof 

(Baccatine) voor één chemotherapie. 

Help ook mee! 
Wij doen een oproep aan alle bewoners die 

in het bezit zijn van Taxus baccata, het 

snoeiafval tussen 15 juni en 31 augustus 

gescheiden in te leveren bij het 
Afvalbrengstation in Gieten. Bedankt! 
Bron: Gemeente Aa en Hunze 

  

  
DDoorrppssaaggeennddaa  

0055  jjuullii  OOrraannjjee  ccoonnttaaiinneerr::  PPMMDD  

0099  jjuullii  OOuudd  ppaappiieerr  

1111  jjuullii  GGrrooeennee  ccoonnttaaiinneerr::  GGFFTT  

1188  jjuullii  GGrriijjzzee  ccoonnttaaiinneerr::  rreessttaaffvvaall  

2255  jjuullii  GGrrooeennee  ccoonnttaaiinneerr::  GGFFTT  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

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.  
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