
December 2009 

Voor u ligt alweer de laatste Neis oet ‘t Loeg van 
2009.  Sinterklaas  galoppeert  nog  wat  rond  in 
het land, de Kerstman popelt van ongeduld en 
de  eerste  kerststerren  en  lampjes  fonkelen 
alweer  in  deze  donkere  dagen.  Ver.  Dorps-
belangen  wenst  u  allen  een  hele  fijne  en 
gezellige decembermaand, een goed uiteinde en 
een  inspirerend  Nieuwjaar  met  veel  “sterren”. 

Gasteren als Vijf Sterren Dorp!
Gasteren  doet  mee  aan  het  Vijf  Sterren 
Project  van de Brede Overleggroep Kleine 
Dorpen in Drenthe (BOKD). Gasteren is de 
eerste  van  5  Drentse  dorpen  die  met  dit 
project  aan  de  slag  gaan.  Het  dorp  heeft 
veel kwaliteiten (sterren) die het wonen in 
Gasteren dorp leuk maken. Landelijk is er 
veel aandacht voor dit project waarbij, een 
dorp  de  eigen  specifieke  kwaliteiten 
benoemt  en  aangeeft  hoe  die  kwaliteiten 
(die  sterren)  bijdragen  aan  het  plezierig 
wonen in het dorp. 
De opdracht binnen dit  project is  om als dorp 
onbevangen  in  de  spiegel  te  kijken  met  de 
vraag: is ons dorp WZW- (Wonen-Zorg-Welzijn) 
proof?  Biedt  ons  dorp  de  komende  jaren 
voldoende  woon-  en  leefplezier  aan  zijn 
bewoners? Is en blijft het goed wonen en leven 
voor zowel jongeren als ouderen in ons dorp. En 
staat  onze  dorpsgemeenschap  (en  haar 
belangenorganisatie)  daarbij  zelf  aan het roer? 
Kennen we onze kracht en weten we zelf waar 
we als dorp goed in zijn? Het dorp kan binnen 
het  project  rekenen  op  een  eenvoudig  en 
prikkelend toetsmodel,  waarmee ‘in  de spiegel 
kijken’ een feest wordt, een budget om 
te laten zien waarin het dorp uitblinkt, 
een  receptenboek  met  werkwijzen  en
inspirerende  voorbeelden,  een  overzicht  van 
lopende initiatieven in de omgeving en tot slot 
een gezellig feest.
Deze aanpak moet zó positief  uitwerkendat  ze 
verder kan worden uitgerold over allerlei andere 
kleine dorpen om het welzijn in Drenthe (verder) 
te  verster-ken.  Het  project  in  Gasteren  is  in 
november  gestart  en  zal  ongeveer  tot  maart 
2010 duren. In Gasteren wordt het project 

vanuit  de  BOKD  ondersteund  door  opbouw-
werker Gerrit van Arragon                         

Als u deze man in het dorp ziet rondscharrelen, 
geen paniek, het is goed volk! Hij wil graag een 
praatje maken en kennis van het dorp op doen.  
               
In het  project  zijn vier stappen te onder-
scheiden:
STAP 1 Voorbereiding. 
Het dorp stelt samen met  dorpsbelangen en de 
werker van de BOKD een vijfsterrenteam op. De 
werker van de BOKD oriënteert zich in het dorp.
STAP 2 “In de spiegel kijken”
Bij  deze  stap  wordt  door  het  dorp  ant-woord 
gegeven op de vraag waar is het dorp goed is; 
wat  zijn  de  levensaders,  de  sterren,  van  het 
dorp. Het kernteam bedenkt hoe de antwoorden 
op  die  vraag  “vanuit  het  dorp  worden 
opgehaald”. Het gebeurt op een manier die het 
beste  bij  het  dorp  past.  En  het  gaat  om:  de 
goede dingen,  de trots,  de levensaders  vanuit 
het dorp naar boven krijgen
STAP 3 Analyseren 
Het kernteam trekt uit stap 2 conclusies. Waar 
blinkt  het  dorp  in  uit?  En  waar  liggen 
uitdagingen en verbeteringen. En hoe gaan we 
met die uitdagingen om?
STAP 4 “ Het dorp in de etalage zetten”
Het  kernteam  zoekt  een  mooi  moment  om 
feestelijk te laten zien waar het dorp  goed in is 
en kan dan ook de uitdagingen voor de toekomst 
presenteren.
En natuurlijk krijgt het dorp – als finale afron-
ding  -  op  de  invalswegen  een vijf-sterrenbord 
geplaatst, onder het naambord van het dorp.
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We houden u op de hoogte!
Gasteren wordt het eerste Drentse Vijf  Sterren 
Dorp  van  Drenthe!  Veel  bewoners  dragen 
daaraan bij. Op de site www.ingasteren.nl en in 
Neis oet ’t Loeg houden we u regelmatig op de 
hoogte  van  de  ontwikkelingen  in  dit  boeiende 
dorpsproject. 
Ver.  Dorpsbelangen                          

Een eeuwfeest in Gasteren !!!!!! 
In  2010  is  het  honderd  jaar  geleden  dat 
toneelvereniging  Amicitia  werd  opgericht. 
Dit  heugelijke  feit  wil  Amicitia  natuurlijk  niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. Op 5 en 6 maart 
2010  geeft  Amicitia  daarom  jubileumvoorstel-
lingen.  Over  de  voorstellingen   willen  we  nog 
niet te veel kwijt, maar dat het verrassend wordt 
is  een  ding  dat  zeker  is!  Amicitia  geeft  de 
voorstellingen  in  Pannenkoekenboerderij  Brink-
zicht.  Ook  zal  de  muzikale  omlijsting  niet 
ontbreken.  In  december  komen  de  leden  van 
Amicitia  bij  u  aan de deur  met de donateurs-
kaart voor het seizoen 2009-2010. In tegenstel-
ling  tot  voorgaande  jaren  geeft  de  donateurs-
kaart dit  jaar niet automatisch  toegang tot de 
voorstelling. Amicitia verwacht een groot aantal 
toeschouwers bij de voorstellingen. Om te voor-
komen dat het maximaal aantal plaatsen in de 
zaal wordt overschreden, is er voor gekozen om 
met toegangsbewijzen te werken. Zo voorkomt 
Amicitia  dat  op  de  avond  van  de  voorstelling 
belangstellenden  teleurgesteld  weer  naar  huis 
moeten  wegens  een  overvolle  zaal.  Donateurs 
hebben  gratis  toegang  tot  een  voorstelling  op 
vertoon van een toegangsbewijs. In de volgende 
editie van Neis in ’t Loeg geeft Amicitia aan waar 
en wanneer u het toegangs-bewijs kunt afhalen. 
De  leden  van  de  toneelvereniging  zijn  druk 
doende met de voorbereidingen en we hopen er 
samen met u op 5 en 6 maart 2010 een gewel-
dige uitvoering van de maken.

Rietvogels INSTUIF                            
Sportvereniging  De  Rietvogels  houdt  op 
maandagmiddag 21 december vanaf 15.00 
uur een gezellige  instuif.  Vind je het leuk om 
eens een keer mee te doen aan de (jeugd)gym, 
of keep fit/  aerobics  of  zumba uit  te proberen 
kom  dan  naar  de  Gasterije  op  deze  middag. 
Maar er is meer: je kunt ook meedoen met een 
partijtje  (dames)biljart  of  een volleybaltraining 
meemaken.  De  trainers  van  de  club  en  een 
aantal  leden  staan  voor  je  klaar  om  er  een 
sportieve en gezellige middag van te maken. Het 
is  toch  prachtig  om  aan  het  begin  van  de 
kerstvakantie, misschien samen met je zoon of 
dochter, even te gaan sporten en na afloop te 
genieten  van  een  kerstdrankje?  Dus  wees 
sportief, kom naar de Gasterije! 

Bestuur De Rietvogels

Dorpsarchief Gasteren
Janny van Rhee, Arnold Smit, Jan Brink en Henk 
Stoffers  werken  momenteel  aan  het  opzetten 
van een dorpsarchief. Door middel van verhalen, 
foto’s  e.d.  hopen  ze  een  archief  op  te  zetten 
over het leven in Gasteren. Er is al veel uitge-
zocht voor het boek Gasteren, maar er blijven 
altijd  onderwerpen  over  die  verder  uitgediept 
kunnen worden of die nog niet uitgezocht zijn. 
Hierbij  doen  Janny,  Arnold,  Jan  en  Henk  een 
oproep  aan  de  inwoners  van  Gasteren  om 
informatie  te  verstrekken  over  de  molen,  de 
boterfabriek  en  café  De  Vriendschap.  U  kunt 
daarbij denken aan de locatie, medewerkers, het 
reilen en zeilen van het bedrijf. Leuke anekdotes 
zijn natuurlijk ook welkom. Ook zoeken ze nog 
foto’s  van  bovenstaande  gebouwen die  niet  in 
het boek Gasteren staan.Denkt u dat u bruikba-
re informatie  hebt en u wilt  dit  met de werk-
groep delen dan kunt u met één van de leden 
contact opnemen.                           

Collecte  NSGK                         
In de week van 14 t/m 21 november is  er  in 
Gasteren  weer  gecollecteerd  voor  de 
Nederlandse  Stichting  voor  het  Gehandicapte 
Kind. Deze collecte heeft het mooie bedrag van 
333 euro opge-bracht! De NSGK steunt jaarlijks 
honder-den projecten voor kinderen en jongeren 
met  een handicap.  Namens de  NSGK hartelijk 
dank aan alle gulle gevers en collectanten voor 
hun bijdrage.
Marian Mulder.

Vermist: sinds donderdagavond 26 november: 
Zwart katertje Ollie,  draagt rode halsband met 
belletje en adreskoker.Ollie komt normaal altijd 
thuis.  Misschien  zit  hij  opgesloten  in  een 
schuurtje/tuinhuisje.
Wilt  u  even  in  uw  tuin(huis)  kijken?  Alle 
informatie over de (vermoedelijke) verblijf-
plek  van  het  zwarte  katertje  Ollie  kunt  u 
doorgeven aan zijn baasjes,
fam. Hogendorf: 0592-231418.

Agenda
17 december Vrouwenvereniging
21 december Sportinstuif Rietvogels
28 december Vrij schaatsen en Dorpentoertocht 

 De Smelt - Assen
20 februari    Vrij schaatsen
5 en 6 maart Eeuwfeest Amicitia                           
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