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Paasvuur 2017 

Ook dit jaar was het weer even spannend of 

het paasvuur er zou komen. De 

vergunningen moeten op tijd verstrekt 

worden en met een alsmaar strengere 

regelgeving wordt dit steeds lastiger. 

Het lag niet aan 

mensen die 

snoeihout wilden 

brengen, die waren 

er genoeg. Dat 

leverde een mooie 

hoge paasbult die 

klaar stond om op paaszondag aangestoken 

te worden. Een aantal kinderen uit groep 7 

en 8 hadden flinke fakkels gemaakt 

waarmee ze de bult in een oogwenk hadden 

aangestoken. 

De wind hielp flink mee waardoor de bult al 

snel in lichterlaaie stond. Er was een grote 

groep toeschouwers op het paasvuur 

afgekomen en de mensen van stichting Af & 

Toe Wat zorgden voor lekkere paaseitjes en 

warme en koude drankjes. Veel mensen 

hebben zich gewarmd en genoeglijk met 

elkaar gepraat, het was gezellig tot laat op 

de avond. 

Dorpsbelangen bedankt alle vrijwilligers die 

elk jaar weer bereid zijn om te helpen bij 

deze mooie traditie. 

Of we volgend jaar weer een paasvuur 

kunnen organiseren is met de strenger 

wordende regelgeving nu nog onzeker. 

Dorpsbelangen gaat hierover in gesprek 

met Staatsbosbeheer en de gemeente. Volg 

hiervoor de berichtgeving in ’t Neis of op de 

website. 

Jeu de Boules baan in gebruik 

genomen 

Op een prachtige zondagochtend, 2 

april, heeft Gasteren de nieuwe jeu de  

 

 

 

 

 

 

 

 

boules baan naast de Gasterije in gebruik 

genomen. Na een korte introductie van Ben 

Mulder en Arno Klee mocht Peter Pasman 

met een ferme worp de baan inwijden. 

Daarna was het de beurt aan drie 

vertegenwoordigers van Jeu de Boules Club 

‘De Schelpenhoek’ uit Gasselte om de 

spelregels van petanque uit te leggen en 

een demonstratiepartij te spelen.             

De ongeveer veertig belangstellende 

Gasterenaren gingen in korte partijtjes door 

de knieën om onderhands een paar 

balletjes te gooien. Voor velen was het een 

eerste kennismaking met deze franse sport. 

Ook du vin, du pain 

et du boursin 

ontbraken niet. Het 

was prima voor 

mekaar. De 

liefhebbers werden 

uitgenodigd om op 

9 april in Gasselte, gezamenlijk met de 

leden van De Schelpenhoek, een paar 

partijtjes te spelen op hun veertien banen. 

Omheining bij de Gagels 

Het Westerveld is het gebied ten westen 

van de weg Gasteren-Oudemolen, ten 

westen van de ijsbaan en ten noorden van 

de Gagels. Staatsbosbeheer heeft zo’n drie 

jaar geleden rond Het Westerveld een 

“raster” (omheining) geplaatst om 

begrazing met Schotse Hooglanders 

mogelijk te maken. Doel: verandering van 

het gebied. Door de begrazing ontstaat er 

meer variatie in de begroeiing en zullen er 

meer struiken opkomen. Het gebied wordt 

aantrekkelijker voor zowel vogels als 

kleinere zoogdieren. De mest die de 

Schotse Hooglanders achterlaten lokt meer 

insecten, die op hun beurt nog meer vogels 

aantrekken. Door deze variatie ontstaat er 

een mooier landschap. Veranderingen in de 

natuur gaan meestal langzaam; 

waarschijnlijk is het nu nog te vroeg om de 
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verandering in het aantal en soorten vogels 

op te merken. 

Sinds de Schotse Hooglanders Het 

Westerveld begrazen, zijn er geen klachten 

bij Staatsbosbeheer bekend geworden over 

verminderde toegankelijkheid van dit 

gebied. Vòòr de plaatsing van dit raster 

bestond daar wel angst voor. Door 

klaphekjes toe te passen, is het gebied nog 

steeds toegankelijk. Staatsbosbeheer trekt 

de voorzichtige conclusie dat bezoekers het 

raster rond Het Westerveld niet als een 

belemmering ervaren. 

 
Om te voorkomen dat de begrazingsdruk op 

Het Westerveld in de winter te hoog wordt, 

gaat Staatsbosbeheer dit jaar ook de 

voormalige akkerbouwpercelen nabij de 

Gagels inrasteren. Dan zullen Schotse 

Hooglanders ook dit deel van het gebied op 

een extensieve manier begrazen. 

Staatsbosbeheer heeft goede contacten met 

de pachter en eigenaar van de Schotse 

Hooglanders, dhr. Bert Bouwman uit 

Annen. De bedoeling is dit terrein eerst te 

gaan maaien en hooien en later in het jaar 

te laten begrazen. Er komt een doorgang 

nabij het Oal Stalbad waarmee beide 

begrazingseenheden met elkaar een 

verbinding krijgen. Dit zal geen consequen-

ties met zich meebrengen voor bezoekers 

richting Oudemolense bos en de Heest. 

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen 

met dhr. Kees van Son (boswachter bij 

Staatsbosbeheer), Molensteeg 2, 9484 TE 

Oudemolen, tel.: 0592-231307; e-mail: 

<k.son@staatsbosbeheer.nl>. 

Website InGasteren vernieuwd 

De redactie van de website InGasteren 

heeft besloten over te gaan naar een ander 

technisch ‘platform’ om de virusgevoelig-

heid verder te verminderen en het 

onderhoud van de site eenvoudiger te 

maken. Om die reden is de website 

aangepast. Vooral de presentatie is 

veranderd, de inhoud van de site is niet 

echt veel anders geworden. 

Nog niet alles is 

100% gereed. De 

redactie gaat door 

met het 

aanbrengen van 

verbeteringen. Zo is 

de startpagina op 

smartphones nog 

niet in orde en moet de informatie van 

Gasterse verenigingen en bedrijven 

bijgewerkt worden. Daartoe roept de 

redactie alle verenigingen en bedrijven op 

om meer recente teksten en foto’s op te 

sturen. Ziet u als lezer van de website nog 

fouten, tekortkomingen of andere 

ongerechtigheden, of heeft u suggesties 

voor verbeteringen: geef ze door aan de 

redactie. 

Tot slot, de huidige webmasters Ben Mulder 

en John van de Kaap zoeken extra hulp bij 

het in stand houden van de site. Met de 

overgang naar nieuwe platform is het 

beheer eenvoudiger en overzichtelijker 

geworden. Daarmee is het voor een 

‘nieuwkomer’ als webmaster ook een stuk 

eenvoudiger om er in thuis te raken. Dus 

schroom niet en meld u aan als webmaster 

voor onze dorpswebsite. Stuur uw reacties 

naar: deredactie@ingasteren.nl  

 

Nieuwe locatie Jeugdkeet Gasteren 

krijgt vorm 

De jongeren van 

de JeugdKeet 

Gasteren zijn er al 

een paar weken 

druk mee. Na het 

vertrek vanaf het 

sportveld achter de Gasterije bouwen zij op 

de hoek van de weg naar het Aolstalbat en 

de 2e Gagels aan een nieuwe locatie van 

hun honk. Een plek ‘met eigen opgang’ en 

voorzien van een verhard, verlicht en 

‘verwarmd’ terras. 
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Nieuws van SV De Rietvogels 

Oud papier 

Op zaterdag 13 mei wordt het oud-papier 

weer opgehaald. Zoals gebruikelijk, vanaf 

9.00 uur. 

Dorpenvolleybaltoernooi  

Sportvereniging de Rietvogels organiseert 

ook dit jaar weer het dorpenvolleybaltoer-

nooi op het sportveld naast de Gasterije en 

wel op vrijdag 12 mei, vanaf 19.00 uur. 

Aan het toernooi nemen teams deel uit 

verschillende omliggende dorpen, maar 

natuurlijk ook uit ons eigen dorp. Een 

aantal teams heeft al toegezegd. Vorig jaar 

was Gasteren goed vertegenwoordigd met 

maar liefst 3 teams. We hopen ook dit jaar 

weer op een grote deelname. 

Heb je zin om mee te doen, meld je dan 

uiterlijk zondag 7 mei aan bij Harald 

Hidding, email: Hghidding@gmail.com 

Donateursactie 

In de maand mei komt een bestuurslid bij u 

langs met de donateurskaarten van onze 

sportvereniging. Nog even ter herinnering: 

de donateursbijdrage voor 2017 bedraagt 5 

euro. Van onze leden vragen wij geen 

bijdrage. 

Jeu de Boules 

Vanaf half april is de jeu de boules baan 

naast de Gasterije echt in gebruik 

genomen. Er is een vaste groep deelnemers 

aan het ontstaan die elke zondagmorgen 

speelt. Om iedereen de kans te geven 

spelen we voorlopig in 2 groepen: de eerste 

groep van 10 – 11 uur en de tweede groep 

vanaf 11 uur. 

Vind je het leuk om ook eens een balletje te 

gooien, kom dan gerust langs op de 

zondagochtend. Het verplicht tot niets en 

bovendien is het nog een leuk spel ook. 

Ervaring is niet vereist, gezelligheid staat 

voorop. Ballen zijn aanwezig. 

Overigens: ook op andere tijdstippen kunt u 

gerust gebruik maken van de baan. 

 

Wil je meer weten over de verschillende 

activiteiten, neem dan contact op met Ben 

Mulder (E: b.m.mulder@gmail.com, 

T:238033). 

Bestuur de Rietvogels 

Paardenhoofdstel vermist 

Op zaterdag 1 april is uit de schuur van 

Gerard en Netty van de Woude een 

hoofdstel van een van de paarden 

weggenomen. Zij willen het graag terug, 

zodat zij weer met hun tweespan kunnen 

rijden. Heeft iemand iets verdachts gezien 

of weet iemand waar het hoofdstel is? 

Neem dan contact op met Gerard van der 

Woude, Brink 10, Tel. 0592 – 231617. 

Info-avond OBS Anloo 

OBS Anloo houdt op maandag 8 mei van 

19.30 tot 20.30 een informatieavond voor 

ouders van ‘nieuwe’(kleuter)leerlingen. 

Naast uitgebreide informatie is er een 

‘rondleiding’ door de school en een film 

over het onderwijs aan de jongste groepen. 

U bent van harte uitgenodigd. Laat graag 

even weten of u komt via een mailtje aan 

directie.anloo@primah.org.  

 

 
Dorpsagenda 

01  mei    GFT afval (groene container) 
08  mei    Info-avond OBS Anloo 

09  mei    PMD afval (oranje container) 

12  mei    Dorpenvolleybaltoernooi 

13  mei    Oud papier 
15  mei    GFT afval (groene container) 

22  mei    Restafval (grijze container) 

23  mei    PMD afval (oranje container) 

29  mei    GFT afval (groene container)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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