
  
 

 

 

 

 

Januari 2017 

Het oude jaar is afgesloten, het nieuwe 
weer begonnen. De eerste Neis oet ’t loeg 
is er weer voor u, klaar om te lezen. 
De redactie wenst alle lezers een heel 
gezond, hoopvol en positief 2017!! 
 
Oud- en Nieuwjaar in Gasteren 
Ook in Gasteren werd het oude jaar weer 

knallend uitgeleide 
gedaan. Op het 
sportveld bij De 
Gasterije stonden 
de melkbussen 
keurig in gelid 
opgesteld. En één 

voor één, boem voor boem, werden de 
deksels gelanceerd tot vaak aan het einde 
van het veld. De Jeugd van de Keet die dit 
jaar de leiding had, had het prima voor 
elkaar. Het vele dat volk op het spektakel 
afgekomen was werd zelfs op oliebollen 
getrakteerd. Ook de oudere jeugd liet zich 
niet onbetuigd. Routineus herlaadden ze de 
bussen met carbid, klopten ze de deksels 
vast, en ontstaken die dan achteloos – 
maar altijd met oog voor de veiligheid van 
omstanders – met de klaarstaande 
gasbrander. Het was een mooi festijn en 
een goede opmaat naar het gezellige 
jaarwisselingsfeest in en rond het 
Dorpshuis.  

Al ruim voor 
twaalven was de 
kantine daar 
vervuld van 
feestgedruis. Veel 
dorpelingen waren 
bij elkaar gekomen 

om de beste wensen voor het nieuwe jaar 
uit te wisselen. De Oud-en-nieuw 
commissie  had de ruimte sfeervol ingericht 

 
 

 

 

 

 

 
en voor schalen vol heerlijke hapjes 
gezorgd. Die gingen grif van hand tot hand, 
en tussen het zoenen en handen schudden 
door werd zelfs nog gedanst. 

Dat je daar relatief 
veel ouderen zag 
was niet zo vreemd 
want buiten bij de 
JeugdKeet vond op 
hetzelfde moment 
ook een feestje 

plaats. En daar was het zeker zo gezellig, 
zo rond de vuurkorf bij elkaar, met 
eigentijdse muziek en een biertje onder 
handbereik. Het was dan ook een komen en 
een gaan tussen beide feestplekken.  

Om één uur werden 
beide groepen 
verenigd rondom 
het spetterende 
vuurwerk dat 
precies tussen beide 
plekken in werd 

ontstoken. Wat een spektakel van 
veelkleurige licht en donderend geraas. In 
alle opzichtend schitterend. 
Een mooi begin van het nieuwe jaar, met 
dank aan de Oud-en-nieuw commissie en 
de JeugdKeet. 

Grote stap voorwaarts voor Glasvezel 
Vlak voor kerst werd 
in Gasteren en haar 
buurdorpen het 
beoogde streefgetal 

van 615 aanmeldingen bereikt. Daarmee 
haalde ‘Glas van Aa tot Hunze’ haar streef-
percentage van 65% ruimschoots! De 
plannen worden nu verder uitgewerkt en 
aan de provincie voorgelegd voor de 
noodzakelijke leningen. Het streven is nu 
om eind 2017 met de aanleg te beginnen. 
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Algemene Ledenvergadering 
Wintervreugd 

Het bestuur van 
IJsvereniging 
Wintervreugd nodigt 
u uit voor de 
algemene 
ledenvergadering op 

vrijdag 6 januari 2017 om 20.00 uur in de 
Gasterije. Agenda: 
1.   Opening. 
2.   Notulen vergadering december 2015 
3.   Jaarverslag 2015/2016 
4.   Financieel verslag penningmeester 
5.   Verslag kascommissie: Trijnie Tingen 
      en Mark Pieters 
6.   Verkiezing kascommissie.  
7.   Bestuursverkiezing: aftredend en 
      herkiesbaar G. Weggemans; 
      kandidaten kunnen zich voor aanvang 
      van de vergadering melden bij de 
      voorzitter J. Oomen. 
8.   Vaststelling contributie 2017 
9.   Rondvraag 
10. Sluiting 

Wintervreugd heeft voor dit schaatsseizoen 
voor haar leden 10 toegangskaarten 
beschikbaar voor de ijsbaan Kardinge in 
Groningen. De kaarten kunnen worden 
opgehaald bij: 
J. de Vries, De Hoek 37, 0592-231319 of 
devriej@ziggo.nl. 

Sportvereniging De Rietvogels 
Graag wensen wij iedereen een gelukkig, 
gezond en vooral sportief 2017! 

* Winterbuffet 
Ook dit jaar organiseren we weer samen 
met de stichting ‘Af en Toe Wat’ ons 
jaarlijkse winterbuffet, met wandeling, en 
wel op zondag 29 januari. Hou deze 
datum alvast vrij in uw agenda. Binnenkort 
ontvangt u de uitnodiging in de bus en 
komen we bij u langs om het opgave-
formulier op te halen. 

* Oud papier 
Voor onze vereniging is het ophalen van 
oud-papier nog steeds zeer de moeite 
waard. De opbrengst is per keer minimaal 
€200. We zijn dan ook heel blij met het 
grote aantal papier-ophalers (25) waar we 

steeds weer een beroep op kunnen doen.  
Alle helpers bedankt voor de hulp in 
het afgelopen jaar ! 
Ook dit jaar komen we het oud-papier weer 
ophalen op de 2e zaterdag van de oneven 
maanden. 

Het rooster voor 2017 is als volgt: 
14 jan.:   Jeroen Oomen en Harm van Rhee 
               reserve Henk Lammerts 
11 maart: Gert Hilbolling en Jan Woltman 
               reserve Fred Dresia 
13 mei:    Peter Pasman en Roelof Moek 
               reserve Erik Meerman 
8 juli:       Hein Bokern (of Marian Stegink) 
               en Arnold Tang  
               reserve Harm Hollander 
9 sept.:    Frits Hogendorf en Ben Mulder 
               reserve Jan Bonder 
11 nov.:   Meindert Krijnsen en Lute Pieters 
               reserve Harald Hidding. 

Bestuur De Rietvogels 

Jaarlijkse uitvoering toneelvereniging 
Amicitia 
Sinds de herfstvakantie werken de spelers 
in Pannenkoekenboerderij ‘Brinkzicht’ aan 
een nieuw stuk. Het belooft dit jaar een 
spektakel te worden. We spelen ‘Een beeld 
van 'n man’ geschreven door J.Hemmink-
Kamp. Door een onhandigheid valt een 
levensgroot beeld in puin. Iemand moet de 
plaats van het beeld innemen. Dat heeft 
nogal wat gevolgen. We zien u graag 
op zaterdag 4 februari 2017 voor een 
avond met ongedwongen plezier. 

Ingezonden brief 
Gasteren, 10 december 2016 

Fantastisch de prachtig 
verlichte kerstboom op 
de Brink. Dank aan het 
bekende team, de 
Harms, de Erics, Teun, 
Roelof en Jan van ons 

dorp. Waarschijnlijk heb ik er nu een paar 
niet genoemd, het was gisteren nogal 
mistig en donker. 
Gisteravond heb ik staan te kijken, diep 
onder de indruk, het is zo vanzelfsprekend, 
maar elk jaar is het team er weer en daar 
wil ik jullie voor bedanken. 
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Ik wil Dorpsbelangen graag uitnodigen om 
de zeer storende verlichting van de 
bushalte eens aan te pakken. Een aantal 
mogelijkheden: afplakken met zwart 
landbouwplastic, een omheining van hout, 
of dichtplakken met kranten kan misschien 
ook. Ik denk dat er genoeg helpende 
handen beschikbaar zijn. 
Harrie Veldman 
 
Plan om als dorp zelf blad te ruimen 
gaat toch door 

U herinnert zich 
misschien nog dat 
Vereniging 
Dorpsbelangen 
samen met de 
gemeente een 
plan gemaakt had 

om het herfstblad in Gasteren door mensen 
uit het dorp zelf te laten verzamelen en te 
verwerken. Dat bespaart de gemeente geld, 
levert Dorpsbelangen juist wat geld op, en 
is ook nog eens gunstiger voor het milieu. 
Op het laatste moment, november vorig 
jaar, werd het plan echter door de 
gemeente afgeblazen. Er waren problemen 
gerezen met regelgeving uit de 
meststoffenwet. 
De gemeente heeft er niet bij laten zitten. 
Op 22 november 2016 besloot het college 
van B&W dat het plan toch door kon gaan, 
en wel met onmiddellijke ingang. 
Dit betekende dat Harm Reinders vanaf dat 
moment de bladbakken in het dorp kon 
legen in plaats van de gemeente. En dat dit 
blad, samen met het blad dat mensen van 
Alescon aan het einde van het seizoen 
(jan./febr.) in het dorp verzamelen, wordt 
afgevoerd om te worden verwerkt op de 
landerijen van Harm van Rhee. 
 
Werkgroep Natuurbeheer Gasteren – 
een korte stand van zaken 
Om maar met de deur in huis te vallen: het 
gaat goed met ons heidebeheer. We 
hebben sinds augustus nog geen dag gehad 
waarop we niet konden werken vanwege 
het weer en de opkomst iedere woensdag is 
met gemiddeld zo’n 10 mensen 
onverminderd hoog. Er is dan ook al veel 
tot stand gebracht. Het stukje hei tussen 
het sportveld bij de Gasterije en het 
geitenweitje is helemaal ontdaan van 
ongewenste struiken en boompjes en de 
laatste weken zijn we druk met het 
opschonen van de ‘entree’ naar de hei aan 

de andere kant, net ten noorden van het 
geitenweitje.  

 
Voor de ‘aanslag’              ... en daarna 
 
Het gaat allemaal wat minder snel dan toen 
we alleen nog maar snoeiden. We roeien de 
vogelkers nu namelijk met wortel en tak 
uit. Daarbij gebruiken we tegenwoordig een 
speciale ‘prunustrekker’ om kleinere opslag 
en struiken te ontwortelen en een lier om 
de grotere wortelstronken uit de grond te 
sjorren. Dat kost nu wat meer tijd maar 
dan hoeven we volgend jaar niet terug te 
komen om weer uitgelopen loten opnieuw 
te snoeien. 

Inmiddels heeft Hans de Bos certificaten 
behaald om grotere bomen met de 
motorkettingzaag te lijf te mogen gaan en 
oudere stukken hei met de bosmaaier te 
bewerken om zo verjonging in te zetten. 
Dus het arsenaal aan gereedschap en 
werkmethoden groeit gestaag. 

 
De prunustrekker             ... en de lier 

Al deze voor ons nog nieuwe methoden 
(plaggen, maaien en grote bomen vellen) 
probeerden we uit op het eerste stukje 
heide. Dat is dan voorlopig eerst ‘klaar’. Na 
een kort kerstreces gaan we eerst weer 
terug naar het terrein ten oosten van de 
Schipborgerweg. Om de dit jaar weer 
opgekomen of uitgelopen vogelkers alsnog 
met wortelstelsel en al te verwijderen. Er 
zal dan ook een kraantje of bosvrees 
worden ingezet om hele dichte vogelkers-
begroeiing weg te halen. En ook daar zullen 
we stukjes hei gaan maaien en grotere 
bomen vellen. 

Al deze werkzaamheden staan beschreven 
in een werkplan. Dit werkplan is afgestemd 
met Landschapsbeheer Drenthe en Het 



Drents Landschap als een van de twee 
grote grondeigenaren. Zij leveren daar ook 
hun eigen bijdragen aan zoals de inzet van 
materieel (kraantje, bosfrees) en de afvoer 
van snoeiafval. Met de tweede grote 
grondeigenaar, Stichting Ubbinkbos, moet 
nog overleg plaatsvinden. 
Voor meer informatie: Herman Roepman, 
h.roeps@xws.nl , 0592-269486. 
 
Inning contributie Vereniging 
Dorpsbelangen 
In de maand februari zal de contributie 
2017 voor de Vereniging Dorpsbelangen 
Gasteren worden geïnd. Voor de meeste 
inwoners gaat dat automatisch per incasso. 
De jaarlijkse contributie bedraagt ook in 
2017: €7,50 voor eenpersoons- en €15,00 
voor tweepersoonshuishoudens. 
Bij de inwoners die geen machtiging voor 
incasso hebben aangegeven, komen wij de 
contributie contant ophalen in 
februari/maart. 
Een deel van de contributie (€3,25 
respectievelijk €6,50) komt ten goede aan 
de Stichting Dorpshuis Gasteren, voor de 
instandhouding van ons Dorpshuis. De 
Vereniging Dorpsbelangen zet zich in om de 
belangen van de inwoners te behartigen bij 
o.a. de Gemeente Aa en Hunze, voor de 
leefbaarheid op allerlei gebied en voor de 
communicatie via de dorpswebsite 
www.ingasteren.nl (hier vindt u ook veel 
meer informatie!) en deze Neis oet ’t Loeg. 
Dank voor uw bijdrage. 
Arnold Tang, penningmeester  

Adopteer een fruitboom! 
In het laantje 
tussen de Gagels 
en de 
Brink/Westeinde 
staat een aantal 
vruchtbomen. Deze 
zijn daar ooit met 
medewerking van 

Dorpsbelangen geplaatst maar hebben geen 
eigenaar. Ook in de Zandkampen staat een 
aantal van dergelijke fruitbomen.U wordt 
de gelegenheid geboden om één of 
meerdere van deze bomen te adopteren. 
Het is de bedoeling dat u de boom/bomen 
één keer in het jaar snoeit. Het 
vruchtgebruik is dan uiteraard voor uzelf. 
Uw naam wordt op een plaatje bij de boom 
geplaatst. Jurre Haagsma Tuinvitaal is 
bereid gevonden om u kosteloos deskundig 
snoeiadvies te geven. 

Voor meer informatie: Margriet Hilbolling  
Secretaris Dorpsbelangen Gasteren: 
Mail: dorpsbelangengasteren@outlook.com 
Tel: 0592 – 231664 M: 0633135473 

 

 

 
Dorpsagenda 
02 januari    Restafval 
03 januari    Plastic afval 
05 januari    Drenthecursus 
09 januari    GFT afval 
13 januari    Samen koken, samen eten 
14 januari    Oud papier 
17 januari    Plastic afval 
19 januari    Filmavond 
22 januari    Veldtoertocht Dobberieders 
23 januari    GFT afval 
30 januari    Restafval 
31 januari    Plastic afval 

 
 

 

 

 

 

 
 

NEIS OET ‘T LOEG © wordt uitgegeven onder 
verantwoordelijkheid van de Vereniging Dorpsbelangen 
Gasteren. NEIS OET ‘T LOEG © 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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