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Verslag informatieavond 
bomenonderhoud  
De gemeente Aa en Hunze is van plan om 
in het snoeiseizoen 2017-2018 onderhoud 
uit te voeren aan de gemeentelijke 
bomen in Gasteren. Zij heeft daarvoor 
een inventarisatie laten maken van de 
kwaliteit van de bij de gemeente in 
beheer zijnde bomen door het 
bomendeskundig adviesbureau ‘Alles over 
Groenbeheer’. 
Tijdens de goed bezochte 
informatieavond in De Gasterije op 
dinsdag 11 juli j.l., lichtte de heer Erno 
Verdoes, beleidsadviseur groen van de 
gemeente, de resultaten van deze 
inventarisatie toe. Ook schetste hij de 
procedure om in samenspraak met 
bewoners tot een onderhoudsplan te 
komen. Het onderhoudswerk zal bestaan 
uit het kappen van een aantal bomen en 
het snoeien van de te handhaven bomen. 
Op de kaart die hij presenteerde, zie onze 
website, staan alle gemeentelijke bomen 
aangegeven met een kleurtje: groen, 
geel, oranje of rood. De kleur zegt iets 

over de kwaliteit van 
de boom. 
Medewerkers van 
het adviesbureau 
legden uit hoe zij tot 
deze 
kwaliteitsbepaling 
zijn gekomen. 
Uitgangspunt voor 

de gemeente is een mooie groene 
gemeente, dus het beleid is gericht op 
het handhaven van zo veel mogelijk 
gezonde, goed onderhouden bomen. Dat 
wil niet zeggen dat er nooit een gezonde 
boom mag worden gekapt. Daar kunnen 
soms best goede redenen voor zijn. 
Daarom wil de gemeente ook graag van 

bewoners hun mening horen. Dan kan 
daarover een gesprek plaatsvinden. 
Na deze uitleg bogen de meer dan 50 
aanwezigen zich in groepjes over de 
inventarisatiekaart om hun opmerkingen, 
vragen, wensen en suggesties te noteren 
op een formulier. Met deze formulieren 
gaat de gemeente aan de slag om een 
aangepaste kaart te maken. Bewoners 
ontvangen een brief wanneer deze kaart 
klaar is en bekeken kan worden op de 
website. Dan volgt op 5 september a.s. 
een inloopavond om deze nieuwe kaart 
gezamenlijk opnieuw te bekijken en van 
commentaar te voorzien. 
Dus houd uw brievenbus in de gaten en 
noteer 5 september alvast in uw agenda. 

Verhuisbericht familie Brink 
Na 15 jaar met veel plezier in Gasteren te 
hebben gewoond, zijn wij verhuisd naar 
Eext, Venakkers 23, 9463 RH. Iedereen 
het beste toegewenst. Groeten Wouter, 
Anne-Riek, Jan en Hendriek Brink. 

Verandering Neis en inleverdatum 
nieuws  
Vanaf juli is Caroline de Jong redacteur 
geworden van het Neis. Zij neemt ook het 
printen op zich. Het bestuur van 
Vereniging Dorpsbelangen is erg blij dat 
het een opvolger voor Stenny (die 
jarenlang redacteur was) heeft gevonden. 
Er gaan twee dingen veranderen: ten 
eerste wordt het Neis wat compacter. Het 
streven is om met 1 A4-tje te werken. Dit 
bespaart werk en kosten. Dit betekent 
voor de inhoud dat er vaker naar een 
artikel op de website wordt verwezen. In 
feite bestond het Neis de laatste jaren 
ook uit nieuws wat allemaal op de 
website stond. De tweede verandering 
betreft de uiterlijke inleverdatum voor de 
kopij. De deadline voor het inleveren 
wordt voortaan: de laatste donderdag 
van de maand.  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Dorpsbarbecue bij de Gasterije 
De fietstocht en barbecue op zondag 23 
juli, verzorgd door Stichting Af en Toe 
Wat, was weer naar ieders wens: een 
grote deelname, gezellig, lekker eten, 
wat wil je nog meer. Zelfs de stevige 
regenbuien konden het feest niet 
bederven. 
Tussen 14.00 en 15.00 uur konden 
deelnemers starten voor de fietstocht. Er 
hadden zich 34 fietsers aangemeld, 
waarvan een klein aantal het toch liet 
afweten vanwege de dreigende regen. De 
organisatie had een mooie route uitgezet, 
met om te beginnen het fietspad richting 
Schipborg. Daarna ging het richting 
Zuidlaren en in een boog via 
schelpenpaadjes naar Anloo en weer 
terug naar Gasteren, over een afstand 
van ca. 25 km. Daarna volgde de 
barbecue, zoals gewoonlijk weer 
uitstekend verzorgd door slagerij Boxem 
uit Gieten. Ook nu kon de regen niet 
ontlopen worden, maar de organisatie 
was hier prima op voorbereid. De 
barbecue, de tafels met salades en 
andere lekkernijen waren geplaatst onder 
een grote partytent op het terras van de 
Gasterije, terwijl iedereen naar keuze 
droog kon zitten in de huiskamer, 
Markezaal of de sportzaal. 
De deelname aan de barbecue was 
overweldigend: maar liefst 109 
deelnemers. Een flinke klus voor Hilbert 
Boxem en zijn ervaren team om het 
iedereen naar de zin te maken, maar het 
lukt hen uitstekend. Het vlees was van 
prima kwaliteit en het smaakte heerlijk! 
Hilbert en collega’s, bedankt, namens het 
bestuur van Stichting Af en Toe Wat. 
Al met al was het weer een heel gezellige 
middag en avond in een ongedwongen 
sfeer, goed georganiseerd en zeker voor 
herhaling vatbaar. 

Jas verwisseld 
Na de barbecue in de Gasterije zondag 23 
juli ontdekte Marlijn Moek dat haar 

zwarte, nep-leren jas van 
het merk Only was 
verdwenen; op de foto een 
jas die erg veel lijkt op de 
verdwenen jas. Wel bleef 
een andere zwarte leren jas 

hangen. Mogelijk heeft iemand de 
verkeerde jas meegenomen? Mocht 
iemand meer weten, zou diegene contact 
willen opnemen met Marlijn Moek 
(marlijnmoek@hotmail.com / 
0592-231453). 

Lokaal talent gezocht 
Impuls Welzijn Aa en Hunze en Updiggin’ 
nodigen inwoners van de gemeente Aa en 
Hunze en omgeving uit om samen een 
korte voorstelling te maken. Deze 
voorstelling zal vrijdag 24 en zaterdag 25 
november 2017 te zien zijn voorafgaand 
aan het cross-over rockconcert Updiggin’. 
Op donderdag 14 september 2017 is een 
informatiebijeenkomst in multifunctioneel 
centrum De Badde in 
Annerveenschekanaal voor 
geïnteresseerden.  
Meer informatie kunt u vinden op onze 
website. Wil je je opgeven voor dit 
project, wil je je aanmelden voor deze 
bijeenkomst of heb je een vraag? Neem 
dan contact op met de programma-
coördinator, Colinda Feijth-Gerrits: 
colindagerrits@hotmail.com / 
06-29137200. Informatie over Updiggin’ 
is te vinden op www.solaceiguess.com en 
sociale media. 

!  
Dorpsagenda 
07  aug   GFT afval (groene container) 
14  aug   Restafval (grijze container)  
15  aug   PMD afval (oranje container) 
21  aug   GFT afval (groene container) 
29  aug   PMD afval (oranje container) 
04  sept  GFT afval (groene container) 
05  sept  Inloopavond bomenonderhoud  
09  sept  Oud papier 
11  sept  Restafval (grijze container)  
12  sept  PMD afval (oranje container)  
18  sept  GFT afval (groene container) 
26  sept  PMD afval (oranje container)  
!
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en wordt huis aan huis verspreid in Gasteren op de 
eerste donderdag van elke maand (uitgezonderd de 
zomervakantie). Kopij inleveren in de laatste 
donderdag 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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