
		
	

	

	

	

	

Februari 2017 

Hoog bezoek in Gasteren 
Komend weekeind  
speelt toneelvereniging 
Amicitia ‘Een beeld van 
een man’ in pannen-
koekboerderij 
Brinkzicht. 

Benieuwd wat Napoleon in Gasteren doet? 
Zaterdag 4 februari, aanvang 20.00 uur 
 
Dorpshuis zoekt nieuwe beheerder  
Na 20 jaar trouwe dienst gaat het 
beheerdersechtpaar Jan en Trijnie Tingen 
ons Dorpshuis De Gasterije per 1 sept. 
verlaten. Het dorpshuisbestuur zou daarom 
graag in contact komen met mensen uit (de 
onmiddellijke omgeving van) Gasteren die 
geïnteresseerd zijn om hun beheertaken 
met ingang van die datum over te nemen. 
De precieze invulling van de toekomstige 
beheerderfunctie en de honorering daarvan 
staan niet op voorhand vast en vormen 
onderwerp van overleg met geïnteresseerde 
kandidaten. 
Kandidaten dienen in het bezit te zijn van 
het diploma Sociale Hygiëne en kennis te 
hebben van de allergenenwetgeving en de 
lokale Horecaverordening, of bereid te zijn 
zich deze kennis en vaardigheden eigen te 
maken. 
Als u belangstelling heeft voor deze functie, 
of iemand kent die het bestuur daar 
mogelijk over kan benaderen, kunt u 
contact opnemen met Arno Klee, via 
telefoon 0592-238028 of e-mailadres 
kleea@telfort.nl. 
Voorzitter Stichting Dorpshuis Gasteren 
 
Renovatie ijsbaan Gasteren 
Drenthe kent veel bijzondere en fraaie 
natuurijsbanen die een bijdrage leveren aan 
de flora en fauna. Om deze stukjes natuur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
goed te onderhouden is Landschapsbeheer 
Drenthe een project gestart. Hierin worden 
ijsbaanverenigingen ondersteund en 
geadviseerd bij goede aanleg en 
onderhoud. Een van de deelnemers aan dit 
project was IJsvereniging Wintervreugd. 
Ervaringen 
Het bestuur van ijsvereniging Wintervreugd 
is bijzonder tevreden over de plezierige 
samenwerking met Roelof Bisschop van 
Landschapsbeheer Drenthe en Joop Hellinga 
van Stichting het Drents Landschap. De 
ijsbaan in Gasteren is onder professionele 
begeleiding van Roelof Bisschop, 
projectleider Landschapsbeheer Drenthe, in 
oude staat hersteld. 
Op basis van de bestaande situatie, de 
wensen van de ijsbaanvereniging en de 
mogelijkheden met betrekking tot de flora 
en fauna is een werkplan opgesteld. Dankzij 
financie ̈le middelen die beschikbaar zijn 
gesteld door de provincie Drenthe en de 
Nationale Postcode Loterij kon onder 
andere een deel van het werk door een 
aannemer worden uitgevoerd. 
Werkzaamheden 

Het werk is inmiddels 
uitgevoerd en de oude 
contouren van de in 
1933 gegraven 
ijsbaan zijn weer 
volop zichtbaar. 

Takken, blad en graspollen zijn van de 
bodem van de ijsbaan verwijderd, opslag is 
verwijderd en de doorgang tussen het grote 
veen is uitgebaggerd. Er worden 
vogelkasten geplaatst en er is een zichtlijn 
naar het grote veen gemaakt. 
Om ervoor te zorgen dat de ijsbaan zijn 
nieuwe glorie behoudt, wordt de begroeiing 
jaarlijks gemaaid en afgevoerd. Er is al een 
mooi resultaat behaald voor de flora en 
fauna rondom de ijsbaan in Gasteren en dit 
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moet voor de toekomst gewaarborgd 
blijven. 
Het bestuur van de ijsvereniging kijkt nu uit 
naar winterse periode zodat alle leden 
kunnen gaan genieten van onze 5 sterren 
natuurijsbaan in Gasteren. 
 
Vernieuwde uitgave van de 
‘Bewoningsgeschiedenis’ van Gasteren 

In 2003 verscheen het 
boek ‘Gasteren’ met 
een uitgebreid 
‘levensverhaal van het 
dorp. Hierin worden 
vanaf de vroegste 

geschiedenis de ontwikkelingen geschetst 
van het landschap, de landbouw en later 
ook andere bedrijvigheid, en de bestuurlijke 
en sociaal-culturele veranderingen. In een 
apart hoofdstuk ‘Bewoningsgeschiedenis’ 
wordt van iedere woning in het dorp 
beschreven wie er wonen en (voor zover 
bekend) gewoond hebben. 
Sinds de verschijning van dit boek zijn 
natuurlijk nogal wat zaken veranderd. Er 
zijn bewoners overleden en verhuisd, en 
nieuwe inwoners hebben hun intrek 
genomen in de woningen die zij achter-
lieten. Dit heeft Vereniging Dorpsbelangen 
ertoe gebracht om jaarlijks een 
geactualiseerde versie uit te brengen. 
Deze week is de nieuwe versie 
‘Bewoningsgeschiedenis Gasteren – 2016’ 
uitgekomen. Met grote dank aan Henk 
Hellema en zijn team van ‘waarnemers’ die 
veranderingen aan hem doorgeven. 
Deze versie is in te zien via de website 
InGasteren door het tabblad ‘Verenigingen’ 
aan te klikken en ‘Dorpsbelangen’ te 
selecteren. In de dan verschijnende 
inhoudsopgave klikt u ‘Bewonings-
geschiedenis Gasteren – 2016’ aan. 
Van het boek ‘Gasteren’ zijn nog 
exemplaren beschikbaar voor de prijs van  
€ 12,50. Als u een exemplaar wilt bestellen 
kunt u contact opnemen met de secretaris 
van Dorpsbelangen, Margriet Hilbolling, 
0592-231664 of via 
dorpsbelangengasteren@outlook.com. 

 

Uitnodiging jaarvergadering 
sportvereniging De Rietvogels 
 
Maandag 20 februari 2017, 20.00 uur in de 
Gasterije 

Agenda: 

1. Opening 
2. Notulen jaarvergadering februari 2016 
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 

donateursbijdragen. 
9. Sportaanbod en ledenbestand: aerobics, 

biljarten en volleybal 
10. Ingebruikneming jeu de boules-baan 
11. Activiteitenprogramma 2017: 

dorpenvolleybaltoernooi, biljarttoernooi 
en activiteiten voor alle dorpsgenoten  

12. Ingekomen stukken/ mededelingen 
13. Rondvraag 
14. Sluiting 

Helikoptervluchten boven Drentsche Aa 
Begin februari vliegt er 
in opdracht van de 
provincie Drenthe een 
helikopter over het 
Drentsche Aa-gebied 
om de opbouw van de 
bodem in kaart te brengen. De methode die 
de Deense maatschappij SkyTEM hiervoor 
gebruikt is uniek.  
De helikopter vliegt zo’n 70 meter boven de 
grond. Daaronder hangt een frame van 
ongeveer 15 bij 30 meter. Door middel van 
elektro-magnetische metingen wordt 
bepaald waar klei, zand en veenlagen 
voorkomen. Het apparaat kan daarbij tot 
wel 100 meter in de bodem kijken. 
De helikopter vliegt in banen over het 
gebied met een tussenliggende afstand van 
100-200 meter. Het Drentsche Aa-gebied 
omvat globaal het gebied van Zuidlaren tot 
Schoonloo/Elp, ten oosten van de A28 
waarbij ook een stukje van het Hunzedal 
wordt meegenomen. Hiervoor zijn ongeveer 
8 dagen geraamd. 
 



Jubilarissen bij Wintervreugd 
Waar vind je ze nog: vrijwilligers die zich 
jarenlang belangeloos inzetten? Tijdens de 
jaarvergadering van ijsvereniging Winter-
vreugd zijn er twee in het zonnetje gezet. 
Harm van Rhee en 
Roelof Moek werden bij 
deze gelegenheid door 
voorzitter Jeroen Oomen 
bedankt voor maar liefst 
25 jaar trouwe dienst. 
En ..........  belangrijk 
voor de vereniging en 
vooral voor de bezoekers van de ijsbaan: 
zij blijven doorgaan met hun activiteiten 
voor de vereniging. 
Hopelijk kan er mede door hun inzet dit 
jaar worden geschaatst want de baan ligt er 
prachtig bij en het 'ijshokje' wacht op de 
schaatsliefhebbers. 
Als het een beetje mee zit ziet u Harm en 
Roelof en de andere vrijwilligers van 
Wintervreugd volgende week al in actie: de 
vorst komt er aan! 

 

Glasvezel: Drenthe in beweging 

Na het succesvol verlopen van de werving 
van abonnees is Glas van Aa tot Hunze in 
de volgende fase beland: het opstellen van 
een financieringsplan. Voordat hieraan 
begonnen kan worden is er veel overleg 
nodig met Verbind Drenthe, de coöperatie 
en andere initiatieven over de aanpak en 
het ontwerp van het glasvezelnetwerk. 

Het blijkt dat veel kleinere initiatieven, net 
als wij, denken dat een provincie-brede 
aanpak op termijn grote voordelen biedt en 
ook nu al helpt bij het versnellen van de 
aanleg. De grotere, vaak al langer 
bestaande, coöperaties denken dat ze het 
zelf wel aan kunnen. 

Om een signaal af te geven dat een stevige 
steun in de rug van de provincie onmisbaar 
is hebben Meindert Krijnsen (namens Glas 
van Aa tot Hunze) en Theo Wieleman/Nick 
ten Hacken (namens Snel Internet Yde de 
Punt) een petitie opgesteld en deze op 
dinsdag 24 januari aangeboden aan 
gedeputeerde Henk Jumelet op een 
bijeenkomst van alle Drentse 

glasvezelinitiatieven. Dat maar liefst 20 
initiatieven de petitie hadden mee 
ondertekend maakte indruk. Voor de 
gedeputeerde was dit aanleiding om een 
vervolggesprek in kleine kring te 
organiseren met de opstellers van de 
petitie. 

Concreet wordt in de petitie aan het College 
van Gedeputeerde Staten gevraagd om op 
zeer korte termijn een netwerkontwerp 
voor zowel witte als grijze gebieden voor 
heel Drenthe op te laten stellen, dat 
aansluit bij, en samenhang brengt tussen 
de lokale plannen. Verder wordt gevraagd 
om een pool van projectleiders in het leven 
te roepen waaruit de initiatieven en 
coöperaties kunnen putten om hun 
activiteiten professioneel te kunnen 
ondersteunen. Ook wordt de provincie 
aangespoord om een krachtige provincie-
brede facilitaire projectorganisatie in het 
leven te roepen, die op verzoek kan helpen 
bij alle noodzakelijke vervolgstappen. Deze 
organisatie zou dan uit kunnen groeien tot 
een zelfstandig facilitair bedrijf. 

Kortom: Drenthe is volop in beweging; Glas 
van Aa tot Hunze probeert daarin een 
steentje bij te dragen voor een vlotte 
realisatie van ons glasvezelnetwerk. 

Wordt vervolgd. 

Werkgroep glasvezel Gasteren 

 

Winterbuffet en wandeling 

Blije en tevreden gezichten van de 
deelnemers aan het eind van de dag, na 
het winterbuffet. Dat is ook dit jaar weer 
gelukt op zondag 29 januari.  

De ingrediënten zijn eenvoudig: goed 
gemutste deelnemers, een wandeling bij 
redelijk weer met tussendoor interessante 
wetenswaardigheden, een gezellige sfeer in 
de Gasterije en vooral een heerlijke 
wintermaaltijd, verzorgd door slager Hilbert 
Boxem uit Gieten.  

Ook op deze zondag waren al deze 
elementen weer aanwezig. Stichting Af en 
Toe Wat en sportvereniging de Rietvogels 
organiseerden dit winterbuffet alweer voor 
11e keer. Dit jaar was er geen wandeling 
met gids door de Gasterse natuur, maar nu 



was er een wandeling rondom de Zuid-es 
met aandacht voor de landbouw en de 
Boermarke.  Harm Reinders beantwoorde 
vragen over de Boermarke: wat doen ze 
precies, welke grond is van hen, hoeveel 
grond moet je in bezit hebben om erbij te 
horen, wat is een volmacht …. en nog veel 
meer kwam er aan de orde. Harm van Rhee 
vertelde o.a. over het ophalen van bladafval 
uit het dorp en het verwerken op zijn eigen 
grond, over de verwerking van grasmaaisel 
uit het stroomdal, over de nieuwste 
bewaartechnieken voor aardappels en over 
de verdeling van landbouwpercelen op de 
Zuid-es in de loop der jaren. Van 
versnipperde percelen met vele eigenaren 
naar 1 groot es-gebied, beheerd door fam. 
van Rhee. De meeste aandacht ging echter 
uit naar het het Drentsche Aa graan- en 
broodproject. Op de es wordt sinds vorig 
jaar rogge, spelt en tarwe verbouwd (met 
bijzondere rassen) die door bakkers in de 
omringende plaatsen worden verwerkt tot 
speciale Drentsche Aa broden. Bij de pit-
stop op de deel van de boerderij, met 
glühwein, warme chocolademelk en 
frisdrank, mochten we proeven van de 
broden: heerlijk! 

Teruggekomen in de Gasterije werd het al 
snel gezellig in een volle zaal (weer meer 
dan 135 deelnemers aan het buffet). 
Daarna konden we met zijn allen genieten 
van een heerlijk en rijk gevarieerd buffet 
met winterse gerechten. Deze keer had 
Hilbert Boxem als specialiteit een kip-
stoofpotje toegevoegd wat bijzonder in de 
smaak viel bij de gasten. Voorafgaand aan 
het nagerecht (ijs met slagroom!) was het 
tijd voor een paar bedankjes met een 
presentje. Harm Reinders en Harm van 
Rhee (en Janny) werden bedankt voor hun 
interessante bijdrage tijdens de wandeling, 
die zeer in de smaak viel. Hilbert Boxem en 
zijn team werden bedankt voor het 
verzorgen van de voortreffelijke maaltijd.  

En tenslotte kwamen Jan en Trijnie aan de 
beurt, als dank voor hun jarenlange inzet 
voor dit evenement. (Zoals bekend neemt 
de fam. Tingen na de zomer afscheid als 
beheerder van het dorpshuis.)  
Kortom: het was weer gezellig en plezierig. 
Geen wonder dat de deelnemers met blije 
gezichten weer naar huis gingen. 

 

Open dag fam. Hollander 

Op vrijdag 10 februari a.s. van 13:00 tot 
20:00 uur is er een open dag bij de familie 
Hollander aan het Oosteinde 21 te 
Gasteren. Deze open dag wordt 
georganiseerd naar aanleiding van de bouw 
van de nieuwe ligboxenstal op hun 
veeteeltbedrijf.  
De familie Hollander heet iedereen van 
harte welkom. 
 

 
Dorpsagenda 
02 februari   Drenthe cursus 
04 februari   Toneeluitvoering Amecitia 
06 februari   GFT afval 
09 februari   Samen koken, samen eten 
10 februari   Open dag fam. Hollander 
14 februari   Plastic afval 
15 februari   AED-reanimatie bijeenkomst 
16 februari   Filmavond 
20 februari   GFT afval 
20 februari   Jaarvergadering de Rietvogels 
27 februari   Restafval  
28 februari   Plastic afval  
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