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Dorpen bij Nacht 
Ons is meegedeeld, dat ziekte bij één 
van de uitvoerende instanties van 
Dorpen bij Nacht er de oorzaak van is 
dat het project enigszins is vertraagd. 
Zoals de zaken er nu voorstaan, zal het 
niet eerder dan eind mei zijn dat de 
uitvoering in Gasteren ter hand kan 
worden genomen. Dat geeft bovendien 
iedereen, die wel had willen meedoen, 
maar om één of andere reden zich nog 
niet had aangemeld, dit alsnog te doen. 
Aanmeldformulieren kunt u in de 
brievenbus doen bij: 
Stenny Nicolai, Oosteinde 18, Harm 
Reinders, Brink 7 of bij Jan Huizinga, 
Gagels 35. 
Bestuur Dorpsbelangen 
 
Teken 
In ons gebied komen veel teken voor 
daarom dit artikel.  
De meeste tekenbeten komen voor in de 
zomer. Een teek kan tijdens een 
natuurwandeling worden opgelopen maar ook 
in de tuin of in stadsparken, vooral als men 
zich daarbij door struiken of onder bomen en 
begroeiing begeeft. Daarbij is de teek in staat 
om onder de kleding te kruipen. De kleding 
kan met een insectenwerend middel worden 
ingespoten, dat meestal DEET bevat. Deze 
stof verstoort de reukzin van de teek 
waardoor deze zijn gastheer niet meer kan 
waarnemen. Verdere preventie bestaat uit 
het niet met korte broek of onbedekte 
lichaamsdelen in bos of struikgewas te 
wandelen, de broekspijpen in de sokken 
te stoppen. Het na het verlaten van het 
bos of 's avonds controleren van de huid 
op teekjes kan een infectie voorkomen, 
laat de delen van de huid die u niet kunt 
bekijken door een ander inspecteren. 
Jonge tekenlarven zijn slechts ca. 1 mm  
groot. De teek dient alleen met een 
speciale tekentang of tekenlepel te 
worden verwijderd, aangezien er anders 
een kans is dat de teek zichzelf 
leegbraakt wat het risico op ziektes 
verhoogt.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kans op besmetting met de Lyme- 
ziekte is bij de mens bij verwijdering van 
de teek binnen 24 uur gering; toediening 
van antibiotica wordt in de Nederlandse 
officiële richtlijnen niet standaard 
aanbevolen. Ontstaat na 1 tot 6 weken 
een rode, zich uitbreidende ring om de 
plaats van de beet dan moet de huisarts 
worden geraadpleegd 
  
Koningin 
Dinsdag 6 mei as. rijdt koningin Beatrix 
door Gasteren via het Westeinde, Brink 
en  Oudemolenseweg. Misschien is het 
leuk om de vlag van Gasteren te laten 
wapperen. 
 
Markt rondom Antiekboerderij 
Jobing, Brink 6, 9466 PE Gasteren, met 
diverse activiteiten, dit in verband met 
het 35 jarig bestaan van de 
antiekboerderij in Gasteren. 
De diverse deelnemers zullen o.a. bezig 
zijn met pottenbakken, beeldhouwen, 
sieraden maken en houtdraaien. Op deze 
kleinschalige markt kan men verder nog 
kennis maken met een boomchirurg, 
mandenvlechter en iemand die weeft. 
In de boerderij zelf zijn naast antiek, 
veel woon- en tuindecoraties te koop. 
Het mooie Gasteren ligt midden in het 
nationale park van de Drentsche Aa. 
 
De markt wordt gehouden op zaterdag 14 
en zondag 15 juni van 11.00 tot 18.00 
uur. nfo:www.jobingantiekentuin.nl of 
231363      
               
Archief Gasteren  
Gasteren, een schatkamer in het hart 
van Drenthe, dat mag niet verloren 
gaan. 
Om de rijkdom van Gasteren voor de 
toekomst te bewaren, is het bestuur van 
Dorpsbelangen op zoek naar 
enthousiaste mensen die zich in willen 
zetten om alles wat met Gasteren en 
haar geschiedenis te maken heeft in een 
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archief te bewaren. Hoe dat eruit komt 
te zien? Dat is aan u.  Lijkt het u leuk 
om met een groep mensen zoiets op te 
bouwen, heeft u suggesties of wilt u op 
een andere manier een bijdrage leveren 
aan het archief, neem dan contact op 
met Janny van Rhee, tel: 231505 of mail 
naar: fam.vanrhee@hetnet.nl 
Start van dit projekt: oktober/november 
  

JeugdwerkJeugdwerk  
23 mei mag groep 8 komen kennis 
maken met het jeugdwerk van Gasteren. 
Wij organiseren een dobbeltocht door het 
mooie Gasteren, met activiteiten en 
lachwekkende acties. 
Dus jeugd van Gasteren en groep 8, kom 
op 23 mei naar de ,,Gasterije,, om 19.30 
uur en beleef samen een gezellige 
jeugdavond. 
  
Hallo Gastenaren, 
Soms gaat het leven anders dan je in 
gedachten had. Je denkt het aardig voor 
elkaar te hebben, totdat er een moment 
komt dat je van wat je allemaal dierbaar 
is, afscheid moet nemen. Je neemt het 
dan zoals het op je af komt, je geeft er 
een invulling aan en dan ben je blij dat 
je met twee benen stevig op de grond 
staat en een positieve kijk op het leven 
hebt. 
Je gaat je blik weer op de toekomst 
richten en dan kan het gebeuren dat je 
dingen achter moet laten. Dat is dan niet 
anders. 
Ik vind het jammer dat het moment al 
gekomen is om Gasteren te verlaten. 
Ik heb hier 5 jaren met heel veel plezier 
gewoond en het gaat me aan het hart 
om het huis en het dorp, met de 
mensen, achter me te laten. 
Jullie komen me vast nog wel eens 
tegen. Het biljartclubje “de Gasterense 
Stoten” kan op mijn lidmaatschap blijven 
rekenen, maar van de andere  
verenigingen ben ik genoodzaakt mijn 
lidmaatschap op te zeggen, dus hierbij. 
Tot ziens. Anna Grietje Harms 
agharms@hotmail.com 
  

Oud Papier 
Op zaterdag 10 mei wordt het oud papier 
weer opgehaald. 
De helpers zijn deze keer Fam. Boonstra 
(Westeinde) en de Fam. Woltman. 
Bestuur sportvereniging de Rietvogels 
 
Stichting Stroomdal Expres 
De potgrondactie is dit jaar wederom 
een groot succes geworden. Over de 3 
dorpen Anloo, Gasteren en Anderen zijn 

in totaal 660 zakken van 40 liter 
verkocht. De netto-opbrengst bedroeg 
dan ook ruim € 600-. Langs deze weg 
willen wij U bijzonder hartelijk bedanken 
voor uw bijdrage. Mede door uw bijdrage 
kunnen de beide schoolbusjes weer een 
tijdje vooruit. Ook willen wij vrijwilligers 
bedanken voor hun actieve en/of 
ondersteunende bijdrage voor en tijdens 
de levering op vrijdag 18 april jl.  Onze 
bijzondere dank gaat uit naar 
Hoveniersbedrijf Smeenge uit Balloo die 
de potgrond voor een gunstige prijs ter 
beschikking heeft gesteld. 
KORTOM, ALLEN BEDANKT!!!! namens 
Stichting Stroomdal Expres. 
 
Moestuin gezocht 

Wij, Arjen en Roos (32 en 34), zijn op 
zoek naar een moestuin in of nabij 
Gasteren. Heeft u, of weet u nog iemand 
die misschien een stukje over heeft 
(ongeveer 1-2 are) laat het dan even 
weten. tel. 06 -15908857 
Vergoeding is natuurlijk geen probleem. 
Alvast bedankt en hopelijk tot gauw! 
Arjen en Roos  
  

IJsvereniging Wintervreugd bestaat 
in 2008 75 jaar. In het kader van dit 
jubileum wordt van 13 tot en met 16 mei 
een kunstijsbaan aangelegd in dorpshuis 
De Gasterije, Gagels 4 te Gasteren. 
Inwoners van Gasteren en omstreken 
worden uitgenodigd om gedurende deze 
dagen gratis te komen schaatsen.  
Schaatsen en helmen worden gratis 
beschikbaar gesteld. (het dragen van 
handschoenen is in verband met de 
veiligheid verplicht) 
De ijsbaan is op 13, 14, 15 en 16 mei 
geopend van 12.00 uur tot 17.00. 
Op donderdagavond is er ijsdisco voor de 
jeugd vanaf 19.00 uur. 
Het bestuur 
  

AAgenda 
10 mei   Oud papier 
6,7,8 juni   Zomerfeest 
14, 15 juni14, 15 juni     Markt bij JobingMarkt bij Jobing  
18 t/m 23 aug.        Sport en spelweek  
  
NEIS OET ‘T LOEG © NEIS OET ‘T LOEG © wordt uitgegeven onder 

verantwoordelijkheid van de Vereniging 
Dorpsbelangen Gasteren.  
NEIS OET ‘T LOEG © NEIS OET ‘T LOEG © verschijnt maandelijks en 
wordt huis aan huis verspreid in Gasteren in de 
eerste week 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’); 



eventueel kunt u kopij ook aanleveren bij  Stenny 
Nicolai, Oosteinde 18 
De Redactie van Neis oet t' Loeg plaatst de kopij 
ook op de homepage www.ingasteren.nl  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
 


