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Feest: 50 jaar dorpshuis; een verslag 

Ga eens in gedachten terug naar 1966. In 

Gasteren was alles landbouw wat de klok 

sloeg. In die tijd hebben de inwoners van 

het dorp aan het Gasterensche Diep hun 

dorpshuis opgericht. Nu, vijftig jaar later, 

vieren zo’n honderdvijftig bewoners dit feit 

met een groots opgezet feest. 

Zaterdagmiddag om half één begint het 

onrustig te worden bij de Gasterije. Een 

accordeonspeler verwelkomt de gasten op 

zijn Paolo Soprani. Ze zijn aangenaam 

verrast over de nieuwe look van hun 

dorpshuis. Er is een nieuwe voortuin, een 

nieuwe entree en een jeu-de-boules-baan 

aangelegd. Het ziet er allemaal prima uit. 

Het feest begint 

zoals gebruikelijk 

met speeches. 
Eerst de 

voorzitter van de 

Gasterije, Arno 

Klee. Hij dankt 

de bestuurders 
uit het verleden om wat zij hebben gedaan. 

Zonder hun inspanning hadden we hier niet 

gezeten. Dan volgt de immer welbespraakte 

burgemeester Eric van Oosterhout. De 
essentie van zijn toespraak is: je kunt nog 

zoveel regelingen en subsidies hebben 

maar waar het om gaat is: de mensen 

moeten het doen. En hier in Gasteren is het 
wéér gebeurd. Hij overhandigt het dorps-

huisbestuur een cheque van € 100.  

 

Dan volgt de verkiezing van de ‘beste’ 
taart. Een aantal dames in de zaal wordt 

wat zenuwachtig. Zij hebben meegedaan 

aan ‘Heel Gasteren Bakt’ en hebben in de 

ochtenduren trots hun resultaat ingeleverd. 

Bakker Pots uit Rolde heeft als voorzitter 
van de jury zes nominaties op de plank 

 

 

 

 

 

 

 

gelegd. De burgemeester mag met zijn 

secondanten de finale klap geven.  
1e én 3e wordt 

Ubelien Turks-

ma. De 2e prijs 

is voor Jantje 
Stokker. 

Prachtige 

taarten. 

Dan snel naar buiten. Daar wacht een ‘Jan 

Plezier’ voor de mensen die de wandeling 
door ‘historisch Gasteren’ liever zittend 

meemaken. De rest van de feestgangers 

loopt er achteraan. Op een aantal plekken 

in het dorp stopt de stoet en geeft good old 
Hendrik Kamping op geheel eigen wijze 

tekst en uitleg bij een aantal historische 

plekken, waaronder het voormalige 

dorpshuis aan de Oudemolenseweg. 

Teruggekomen 

bij de Gasterije 

onthullen Arno 

Klee en Jacob 
Buist het door 

hen gedoneerde 

bronzen plastiek 

van Erasmus 

Herman Van Dulmen Krumpelmann, 
getiteld ‘De vioolspeler’. Het bijzondere van 

dit kunstwerk is dat het ooit, in een iets 

completere versie weliswaar, ook het 

vroegere dorpshuis sierde. 

Koffie met taart! Teruggekomen van de 

wandeling mag de zaal zich te goed doen 

aan de drieëntwintig ingebrachte taarten. 

Van de goede stemming maakt secretaris 
Jan Post gebruik om de taarteters voor te 

gaan in een oud dorpshuislied. Hij begeleidt 

zichzelf op de gitaar en de feestgangers 

zingen graag mee.    

De feestgangers kunnen na de koffie kiezen 
uit verschillende programmaonderdelen. 

Binnen kunnen ze luisteren naar Drentse 

verhalen met Harm Dijkstra of een bezoek 

brengen aan de fototentoonstelling of de 
filmvoorstelling over oud-Gasteren. Op het 
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buitenterrein kunnen ze kijken naar een 

jachthondendemonstratie met dorpsgenoot 

Arnold Smit en Estelle Gouwens.  

De Engelse Springer 

Spaniels en de 
Cocker Spaniels laten 

enthousiast zien hoe 

zij in de jacht 

gebruikt kunnen 
worden om het in 

dekking liggende wild 

op te sporen. Het zijn 

zgn. ‘drijf-honden’.  

Aansluitend volgde een interessante roof-

vogeldemonstratie door valkenier Griffon. 

Hoe leven roofvogels en hoe jagen zij? 

Enkele kijkers 

worden actief 
betrokken bij het 

spel van de 

valkenier met zijn 

stootvogels. 
Fascinerend. 

Dan is het tijd voor de jeugd. Vijf teams 

van vier spelers gaan voor het 

bubbelvoetbal, een hilarisch spel waarbij je 
zonder rode kaarten elkaar van de 

(gras)mat mag spelen. Het ‘team Nick’ kon 

dat als beste. Maar een rood bezweet hoofd 

kregen ze allemaal! 
Intussen zijn de barbecues klaargezet: het 

smikkelen kan 

beginnen. En het 

bier kan vloeien. 

En dat doet het. 
Gelukkig werkt 

het weer goed 

mee.  

Maar het feest is nog niet voorbij. Binnen 
stemt de band Combotime uit Annen de 

instrumenten om de avond te vervolgen 

met popmuziek van de voorbije vijftig jaar. 

Er wordt flink gedanst!  
Als bijdrage in de financiering van het 

huidige dorpshuis (1997), werden door de 

Gasterenaren destijds certificaten á Hfl. 

50,-- aangekocht. Als laatste onderdeel van 

het jubileumfeest loot Arno Klee tien 
certificaten uit. De houders kunnen € 22,69 

in ontvangst nemen. De gelukkigen die op 

deze avond aanwezig zijn doen dat echter 

niet. Zij doneren de € 22,69 aan het 
dorpshuis. Een mooi gebaar! 

En om twaalf uur gaan de luikjes dicht en 

iedereen naar huis. Wat een geweldig feest 

was het! In 2066 weer? 

Heidebeheerders weer aan het werk 

De Werkgroep Natuurbeheer Gasteren heeft 

na de zomerstop (mede i.v.m. het vogel-

broedseizoen) de werkzaamheden weer 

hervat. Met de eerste operatie (februari – 
april) hebben we een flink deel van de hei 

ten oosten van de Schipborgerweg netjes 

opgeschoond. Daar kon je toen de hei weer 

in z’n oorspronkelijke pracht waarnemen. 
Door het buitengewoon groeizame weer 

deze zomer is een deel van de gesnoeide 

vogelkers wel al weer aardig uitgelopen. 

Een beetje frustrerend misschien, maar 
daar waren we op voorbereid. Gelukkig zijn 

ook hele delen mooi gebleven.  

Bij de evaluatie in april is besloten om na 

de vakantie een start te maken met het 

opschonen van het gebied tussen de 
ijsbaan en de Oudemolenseweg. Ook daar 

heeft de ‘verbossing’ behoorlijk 

toegeslagen. Hier gaat de werkgroep zich 

het komende seizoen op te concentreren. 
Maar we blijven ook actief op het eerste 

terrein, o.a. met het weer snoeien van 

teruggekomen vogelkers, het verwijderen 

van achtergebleven stobben, het hier en 
daar eggen/klepelen van stukken, en het 

rooien van enkele bomen. 

In samenwerking met Landschapsbeheer 

Drenthe is een voorlopig beheerplan voor 
het gebied 

opgesteld. Als 

leidraad voor de 

vrijwilligers van de 

werkgroep, maar 
ook voor overleg 

met 

grondeigenaren en 

mogelijke geldschieters. Want naast het 
snoeien, rooien en handmatig plaggen door  

de vrijwilligers worden daarin ook 

maatregelen voorzien als maaien, 

eggen/klepelen en het begrazen door een 
gescheperde kudde schapen. En dat 

gebeurt deels door ‘aannemers’ die dat niet 

voor niets doen. Na vaststelling van het  

beheerplan wordt bekeken wat het komend 

jaar kan gebeuren. 
In ieder geval hebben we woensdag, 31 

augustus, weer een start gemaakt. Van tijd 

tot tijd zullen we u op de hoogte houden 

van onze vorderingen of bijzondere 
gebeurtenissen. 
 

Namens de Werkgroep Natuurbeheer 
Gasteren,Herman Roepman 

0592-269486 / h.roeps@wxs.nl 
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Zuidlaarderbollenactie VV Annen 

Net als voorgaande jaren houdt de VV 

Annen de Zuidlaarderbollenactie. De 

pupillen van de vereniging zullen onder 

begeleiding van volwassenen bij u aan de 
deur komen om de welbekende 

Zuidlaarderbol te verkopen. De opbrengst 

van de actie komt volledig ten goede aan 

de jeugdafdeling van de vereniging. De 
actie vindt plaats op 7 oktober 2016 tussen 

17.30 uur en 20.16 uur in de dorpen 

Annen, Anloo, Gasteren, Spijkerboor, Oud-

Annerveen en Nieuw-Annerveen. Het 
jeugdbestuur van de VV Annen hoopt op 

een goede verkoop! 

 

Informatie over glasvezel: enkele tips 

In de laatste week van september 
heeft u een glasvezelmap 

ontvangen, met volop 

informatie over de 

aanmelding bij een van de 
twee providers en bij de 

coöperatie. Toch hebben we nog een kleine 

aanvulling, deels specifiek voor Gasteren. 

Contactpersonen: 
De Gasterense werkgroep bestaat uit 7 

leden, met onderstaande verdeling over de 

straten; als u meer wilt weten zoek dan in 

eerste instantie contact met de betreffende 
werkgroepleden; zij helpen u graag verder.             

-    Oosteinde: Otto de Boer, email: 

      lindenhof19@hotmail.com 

-    Westeinde: Anetta Boonstra, email: 

      anettaboonstra@online.nl 
-    Oudemolenseweg en Schipborgerweg: 

      Martien van der Pol, email: 

      pollgast@kpnmail.nl 

-    Zandkampen en Bosakkers: Okke Jan 
      Ottens, email: o.j.ottens@live.nl 

-    De Hoek en Brink: Arnold Tang, email: 

      arnold1958tang@gmail.com en 

      Meindert Krijnsen, email: 
      m.krijnsen@planet.nl  

-    Gagels: Ben Mulder, email: 

      b.m.mulder@gmail.com   

Websites: Glas van Aa tot Hunze: 

www.glasvanaatothunze.nl Deze site wordt 
momenteel aangepast en afgestemd op de 

huidige (aanmeldings-)fase. De meeste 

aanpassingen zijn al gemaakt, maar met 

name de rubriek ‘Vraag en Antwoord’ wordt 
nog afgestemd op de vragen die nu 

binnenkomen.  

Glasvezel Noord: vanwege de 

naamsverandering en uitbreiding wordt er 

een geheel nieuwe website voorbereid 

(www.GlasvezelNoord.nl ), maar deze is 

pas over een paar weken gereed. Tot die 

tijd kunt nog steeds alle relevante 

informatie vinden op de oude website: 
www.breedbandnoordenveldzuidwest.nl   

Coöperatie en providers: Heeft u specifieke 

vragen over de coöperatie of over een van 

de providers dan kunt u hen het best 
rechtstreeks benaderen. Voor de adres-

informatie van de coöperatie: zie de colofon 

op de laatste pagina van de glasvezelkrant. 

Voor de providers: zie hun advertentie-
pagina’s in diezelfde krant. 

 

Informatiebijeenkomsten Glasvezel 

Begin oktober wordt een aantal informatie-

bijeenkomsten gehouden over de aanleg 
van het glasvezelnetwerk in ons ‘Glas van 

Aa tot Hunze’-gebied. De bijeenkomsten 

worden verzorgd door de plaatselijke 

werkgroepleden, in samenwerking met de 
stuurgroep en met de coöperatie 

Glasvezel Noord. Er 

wordt informatie 

gegeven over hoe u 
zich kunt aanmelden, wat 

    de mogelijkheden zijn van 

de abonnementen, wat het lidmaatschap 

van de coöperatie inhoudt etc. Ook zullen 
de providers NetVisit en PLINQ zich 

presenteren. Iedereen is van harte welkom; 

kies de datum en de plaats die u het beste 

past. Er is volop gelegenheid tot het stellen 

van vragen. 
Alle bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur. 

* Maandag 10 oktober, Zuidlaarderveen, 

   dorpshuis de Zaandorre, Dorpstraat 28A 

* Woensdag 12 oktober, Schipborg, 
   dorpshuis, Borgweg 15 

* Donderdag 13 oktober, Anloo, dorpshuis, 

   Kerkbrink 2, 9467PH  

* Woensdag 19 oktober, Loon, Herberg van 
   Loon, Gasterenseweg 1, 9409TJ 

 

Op zaterdag 15 oktober is er een 

informatiemarkt in ons eigen dorpshuis 

de Gasterije in Gasteren, tussen 10.30 
uur en 12.30 uur. Deze bijeenkomst is iets 

anders van opzet dan de avonden: het is 

een vrije inloop, vooral bedoeld om al uw 

vragen te kunnen stellen aan stuurgroep 
leden en vertegenwoordigers van de 

coöperatie. Helaas kunnen de providers 

NetVisit en PLINQ er niet bij zijn, maar al 

hun informatie is wel beschikbaar. 
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Stem op Sportvereniging de Rietvogels 

en IJsvereniging Wintervreugd!  
 
Stem op je 

club om 

samen 
doelen te 

bereiken! 

Rabobank Assen en Noord-Drenthe draagt 

het verenigingsleven in de regio een warm 
hart toe. Daarom organiseert zij de 

Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor 

verenigingen en stichtingen. De bank stelt 

€ 100.000 (inclusief BTW en schenkings-

recht) beschikbaar! Natuurlijk doen 
ook Sportvereniging de Rietvogels en 

IJsvereniging Wintervreugd mee aan de 

Rabobank Clubkas Campagne. 

Stemmen  
Van 4 t/m 17 oktober 2016 mogen leden 

van Rabobank Assen en Noord-Drenthe drie 

stemmen uitbrengen op hun favoriete 

clubs. Elke stem is geld waard! 
Sportvereniging de Rietvogels en 

IJsvereniging Wintervreugd ontvangen het 

aantal op hen uitgebrachte stemmen maal 

het bedrag dat een stem waard is. 

Oproep aan alle leden! 
Het is voor ons als verenigingen belangrijk 

om deze actie onder de aandacht te 

brengen om zoveel mogelijk stemmen te 

vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed 
gebruiken voor aanschaf van 

sportmaterialen en voor onderhoud 

van de ijsbaan/kantine. Het zou 

fantastisch zijn als jij en jouw familie en 
vrienden stemmen geven aan onze 

vereniging tijdens de Rabobank Clubkas 

Campagne van Rabobank Assen en Noord-

Drenthe. Kijk voor meer info over de 
Rabobank Clubkas Campagne op 

www.rabobank.nl/assen-nd.  

Bedankt voor jouw steun! 
Bestuur de Rietvogels. 

 

€ 40.000 voor creatieve ideeën 

Er is in Aa en Hunze weer € 40.000 te 

verdelen, voor burgers en organisaties met 

creatieve ideeën, die het leven in de dorpen 

wat aangenamer maken. Het is de derde 

keer dat onze gemeente zo'n geldbedrag 

uittrekt voor het aantrekkelijker maken van 

de omgeving. Dat gebeurt in het kader van 

het project 'Jullie idee, samen uitvoeren'. 

Het is de bedoeling dat dorpsbewoners zelf 

het voortouw nemen en zelf ook uitvoeren 

en onderhoud plegen. De gemeente stelt 

vervolgens geld of materialen beschikbaar. 

Ideeën voor de nieuwe, derde ronde 

kunnen vanaf 21 september tot 21 

december worden ingediend. Een jury 

beoordeelt de projecten, en kiest daar vijf 

uit. Die worden volgend voorjaar 

bekendgemaakt. 

 

De Minibieb 

Het is zover:  

er staat een 

boekenkast in de 

Gasterije. 

Spiksplinternieuw 

en dus kan de 

Minibieb van start 

gaan. Een aantal mensen heeft al laten 

weten dat zij boeken en natuurlijk ook cd’s 

en films voor de Minibieb hebben. We 

hebben spelregels maar willen deze 

minimaal houden. 

Spelregels: Boeken etc. kunnen vanaf nu in 

de Minibieb worden geplaatst. Wie een boek 

ziet van zijn of haar geding kan het 

meenemen. Je mag het boek houden je 

mag het weer terugplaatsen en je mag ook 

een ander boek ervoor in de plaats 

zetten maar het hoeft niet. We denken dat 

er genoeg boeken beschikbaar komen. 

Als de boekenkast vol is moet er even 

gewacht worden met boeken brengen in de 

Gasterije. Dezelfde regels gelden voor cd’s 

en films. Wat je beschikbaar hebt kun je in 

de kast zetten en wat je wilt hebben kun je 

meenemen. Idealistisch? Ja, maar we 

denken dat het kan werken. Als het niet 

gaat werken gaan we het aanpassen. 

Iedere maand wordt de Minibieb op orde 

gebracht. Vanaf nu is de Minibieb van start! 

De Gasterije is veelal ’s avonds open, maar 

je kunt even met Trijnie en Jan bellen voor 

informatie over de eerstvolgende openings-

tijd. Zij komen niet speciaal naar de 

Gasterije toe.  

We hopen dat de Minibieb een succes 

wordt. 

Lia Haasnoot, Bosakkers 1, Tel. 238018. 

 

De Soos is weer begonnen 

De zomer zit erop: de tijd van binnen- 

activiteiten breekt weer aan. De soos is 

http://www.rabobank.nl/assen-nd


begonnen op 6 sept. De Soos is eenmaal 

per 14 dagen op dinsdagmiddagen van 

13.30 tot 16.00 uur en wel in de maanden 

september t/m april in dorpshuis de 

Gasterije. Er wordt dan rummikub, 

kruisjassen en jokeren 

gespeeld.  Iedereen is 

van harte welkom. Kom 

eens vrijblijvend kijken of 

het iets voor u is. Vanaf 

dit seizoen is er helaas 

geen Koersbal meer 

omdat er onvoldoende deelnemers zijn.  

Wilt u zich aanmelden, of heeft u vragen, 

neem dan contact op met Hettie de Weme, 

via telefoonnummer 0592-231283 

of hdeweme@home.nl . 

Klaverjassen en Rummikub weer van 

start 
Het nieuwe seizoen 2016 

- 2017 voor klaverjassen 

en rummikub is op 23 

september weer van start 
gegaan.  

 

Op de volgende vrijdagen, aanvang 

19.30 uur, wordt er gespeeld:  21 oktober, 

25 november, 16 december, 20 januari, 17 
februari, 17 maart en 21 april. Nieuwe 

leden zijn van harte welkom!  

Als u vragen heeft of zich wilt opgeven, 

neem dan contact op met Trijnie Tingen: 
0592-231342. U kunt natuurlijk op boven-

genoemde data ook gewoon langskomen. 

Creatieve bloemworkshops: herfsttaart 

De herfst is weer begonnen en dit betekend 
dat ik met mijn creatieve bloemworkshops 

ga beginnen. Ik heb dit keer gekozen voor 

een herfsttaart, een fantasiestuk met veel 

natuurlijke materialen en een herfstkrans. 
De kosten van de workshops zijn € 25,= 

inclusief een kop koffie / thee met iets 

lekkers. 

* Maandag: 10 oktober 19.00 uur 

* Donderdag: 13 oktober 19.00 uur 
* Vrijdag: 14 oktober 13.30 uur 

De duur van de workshops is ongeveer 

twee tot twee-en-half uur en wordt 

gegeven bij Jobing Gasteren, Brink 6 te 
Gasteren. Heb je zin om mee te doen, geef 

je dan op! Dat kan telefonisch 06-517 74 

725 of via de ail: alidawoltman@gmail.com 

Kun je niet op één van de genoemde data 
of wil je met een eigen groepje van 

minimaal 6 personen een workshop volgen, 

neem dan contact met mij op. Dan 

overleggen we wat de mogelijkheden zijn. 

Tot ziens op een van de genoemde data. 

Een creatieve groene groet, Alida Woltman 

 

 

 

Dorpsagenda: 
10 oktober   Grijze container 

11 oktober   Oranje container 

13 oktober   Info bijeenkomst Glasvel Anloo 

15 oktober   Info markt Glasvezel 
17 oktober   Groene container 

18 oktober   Zuidlaardermarkt 

25 oktober   Oranje container   

31 oktober   Groene container   
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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 
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