
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Februari 2010 
  

SSnnooee iiccuurrssuuss  iinn  ffeebbrruuaa rrii     

OOpp  1133  ee nn  2200  ffeebbrruuaa rrii  vvaann  99..3300  ttoott   1122..3300  

uuuurr  zzaall  FFrreedd  HHeemmmmeess  uu iitt   NNoooorrddllaa rreenn  eeeenn  

ssnnooeeiicc uurrss uuss  vveerrzzoo rrggeenn  vvoooo rr  iinnwwoonnee rrss  vvaann  

GGaasstteerree nn..  HHeett   ggaaaatt   iinn  11ee  iinnssttaanntt iiee  oomm  

ffrruuiittbboommeenn,,  zzoowweell  hhooooggssttaamm  aa llss  

llaaaaggssttaamm..  WWee  bbeegg iinnnneenn  eeeerrsstt   mmeett   eenniiggee  

tthheeoorriiee  eenn  vveerrvvoo llggeennss  ggaaaann  wwee  aaaann  ddee  

ssllaagg  bb iijj  mmeennsseenn  ddiiee  tthhuu iiss  eeeenn  ffrruu iittbboooomm  

ggeessnnooeeiidd  wwii llllee nn  hheebbbbeenn..      

MMoocchhtteenn  eerr  mmeennsseenn  zzii jjnn  dd iiee  bb iijjvv..  eeeenn  

hheeeesstteerr  ggeessnnooeeiidd  wwiill llee nn  hheebbbbeenn  mmooeett   ddiitt   

ooookk  kkuunnnneenn..  OOvvee rriiggeennss  iiss  iieeddee rreeeenn  

wweellkkoomm..  DDee  kkoosstteenn  zzuull lleenn  ttuusssseenn  ddee  77,, 5500  

eenn  1100  eeuurroo  bbeeddrraaggee nn  ppeerr  oocchhtteenndd,,  

aaffhhaannkkee ll iijjkk  vvaann  hheett   aaaannttaall  ddeeeellnneemmeerrss..  

VVoooorr  kkooffff iiee  wwoorrddtt   ggeezzoorrggdd..  DDee  11ee  

oocchhtteenndd  vveerrzzaammeelleenn  wwee    bbiijj  ddee  ffaammii lliiee  

VVaann  BBoocchhoovvee..  OOppggaavvee  ggrraaaagg  zzoo  ssppooeedd iigg  

mmooggee ll iijjkk  ppee rr  mmaa ii ll  ooff  tteelleeffoooonn  bbiijj::  

wwoouuttvvaannbboocchhoovvee@@hheettnneett ..nnll    

DDiitt   ee--mmaa iillaaddrreess  iiss  bbeesscchheerrmmdd  tteeggeenn  

ssppaammbboott ss..  UU  hheeeefftt   JJaavvaasscc rriipptt   nnooddiigg  oomm  

hheett   ttee  kkuunnnnee nn  zziieenn..  ))  ooff  00559922223311443344..   

  

Uitgifte toegangskaarten “Amicitia”  

De uitgifte van toegangskaarten voor 

onze jubileumvoorstellingen op vrijdag- 

en zaterdagavond 5 en 6 maart is 

begonnen op woensdagavond 3 februari.  

Mocht u onverhoopt niet in de 

gelegenheid zijn geweest om uw 

toegangskaart(en) af te halen en u wilt 

nog wel een voorstelling bezoeken, dan 

kunt u de kaart(en) op vertoon van uw 

donateurskaart alsnog afhalen bij Ina 

Stoffers, Bosakkers 19 (0592-231232). 

Er kan niet worden gegarandeerd dat er 

nog plaats is voor een voorstelling op de 

door u gewenste avond! 

Vanaf 4 februari a.s. zijn er losse 

toegangskaarten à € 5,- per persoon te 

koop. Deze toegangskaarten zijn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(uiteraard voor zolang de voorraad 

strekt) te verkrijgen bij Jan Huizinga, 

Gagels 35 (0592-231395) of bij Ina 

Stoffers, Bosakkers 19 (0592-231232).  

Voor beide avonden geldt: vol is vol!  

Graag zien we u bij één van de 

jubileumvoorstellingen en wij hopen er 

met u een onvergetelijke avond van te 

maken. 
Bestuur “Amicitia” 

  

Ontwerp bestemmingsplan 

“Gasteren dorp”  

Het ontwerp bestemmingsplan “Gasteren 

dorp” is verschenen. Dit 

bestemmingsplan betreft de 

planologische regeling van de kern 

Gasteren. Dit ontwerp is een vervolg op 

het voorontwerp-bestemmingsplan, die 

in november/december 2008 ter inzage 

heeft gelegen. Dit laatste ontwerp-

bestemmingsplan is naar aanleiding van 

inspraakreacties en opmerkingen van 

instanties als de provincie alsmede door 

ambtelijke aanpassingen op onderdelen 

gewijzigd ten opzichte van de ter inzage 

gelegde voorontwerp 

bestemmingsplannen; 

De belangrijkste wijzigingen betreffen: 

 Het opnemen van de juiste bouw- en 

goothoogte op basis van het 

vigerende bestemmingsplan.  

 Het vergroten van het bouwvlak van 

agrarische bedrijven conform 

vigerende bestemmingsplannen.  

 Het verduidelijken van de toelichting 

met betrekking tot agrarische 

bedrijven en eventuele 

bedrijfsbeëindiging.  

Na heel veel ambtelijke taal komt het er 

op neer, dat het ontwerp 

bestemmings-plan met ingang van  
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4 februari 2010 gedurende 6 weken 

voor iedereen ter inzage zal liggen 

bij de centrale publieksbalie in het 

gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in 

Gieten. 

Ook is het genoemde ontwerp 

bestemmingsplan digitaal te raadplegen 

via www.aaenhunze.nl (onder 

“bestemmingsplannen”) en 

www.ruimtelijkeplannen.nl 

Gedurende de termijn van 

terinzagelegging kan iedereen naar 

keuze mondeling of schriftelijk een 

zienswijze (= bezwaar) indienen tegen 

het ontwerp-bestemmingsplan bij de 

gemeenteraad, Postbus 93, 9460 AB 

Gieten. Voor het mondeling inbrengen 

van een zienswijze zijn 2 middagen 

gereserveerd. Het betreft 

maandagmiddag 8 maart 2010 en 

dinsdagmiddag 9 maart 2010. De 

mondelinge zienswijzen worden in dat 

geval ten overstaan van 2 ambtelijke 

medewerkers op het gemeentehuis te 

Gieten ingebracht. 

Indien u van de mogelijkheid om een 

mondelinge zienswijze in te brengen, 

gebruik wenst te maken, dient u dit 

vooraf, maar uiterlijk voor 5 maart 2010 

kenbaar te maken. Hiervoor kan contact 

opgenomen worden met de afdeling 

VROM, tel. ()592)- 267718 of bij 

afwezigheid (0592) -267793. 

Ook in Gasteren is vanaf heden een 

exemplaar van het ontwerp-

bestemmingsplan ter inzage.  

Degene, die hiervoor belangstelling 

heeft, kan even een afspraak maken met 

de secretaris van Dorpsbelangen, Jan 

Huizinga, Gagels 35, tel. 231395. 
Bestuur Dorpsbelangen 

 

Subsidie toegekend voor Plan 

Bosakkers. 

De provincie Drenthe en de gemeente Aa 

en Hunze hebben samen een subsidie 

van € 8.000 toegekend aan de 

vereniging Dorpsbelangen voor het 

uitvoeren van het projectplan Bosakkers.  

Het project “Plan Bosakkers” heeft als 

doelstelling een goede invulling van de 

laatste fase van de Bosakkers gericht op 

de lokale vraag en in een mooie 

stedenbouwkundige structuur. Het 

project wordt  uitgevoerd door de 

Vereniging Dorpsbelangen Gasteren. De 

Brede Overleggroep Kleine Dorpen in 

Drenthe (BOKD) begeleidt ons in de 

uitvoering, waarbij zij indien nodig de 

coördinatie en de organisatie van 

externe deskundigheid garandeert. Het 

project moet resulteren in een goede 

landschappelijke afronding van de 

dorpsrand en zal een inzicht geven in de 

lokale woningbehoefte. 

Dit plan kan pas worden uitgevoerd na 

vaststelling van de gemeentelijke 

Woonvisie en het in voldoende mate 

afgeronde bestemmingsplan “Gasteren 

dorp”. Dit plan ligt vanaf 4 februari 2010 

gedurende 6 weken op het gemeentehuis 

in Gieten ter inzage. 

Samen met inwoners, gemeente en 

BOKD zal dit project na één jaar klaar 

moeten zijn. 

Wij zullen u van het voortgang van het 

project  op de hoogte houden.  
Bestuur Dorpsbelangen 

    

Klimmen of kanoën ? 

Sportvereniging De Rietvogels is van 

plan om in de komende maanden een 

aantal keren een sportieve  activiteit te 

organiseren voor de jeugdgroep die in 

september 2009 gestopt is met 

jeugdgym omdat ze niet meer op de 

basisschool zitten. Gedacht wordt aan 

activiteiten als klimmen in Kardinge, 

kanoën op de Hunze, zwemmen of 

bowlen. De kosten hiervoor bedragen ca. 

€ 5,- per keer. Het is de bedoeling om in 

de maand februari hiermee te beginnen. 

De jongelui krijgen hiervoor nog een 

persoonlijke uitnodiging. 
Bestuur De Rietvogels 

  

Jaarvergadering S.V. “De 

Rietvogels” te Gasteren 

Maandag 8 februari 2010, 20.30 uur in 

de Gasterije (kantine) 

Agenda Jaarvergadering 2009: 

1.  Opening  

2.  Notulen van jaarvergadering februari   

2009 

3.  Jaarverslag van de secretaris  

4.  Jaarverslag van de penningmeester 

5.  Verslag van de kascommissie  

6.  Verkiezing lid kascommisie  

7.  Bestuursverkiezing 

Aftredend: Michiel Sicking. Verder is in 

de loop van het jaar Janneke Smits 

teruggetreden als bestuurslid, terwijl 

Agnes Huinink en Ben Mulder zijn 

toegetreden. De overige bestuursleden 

zijn: Klaasje Hollander en Ger Dijkstra. 

http://www.aaenhunze.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


Er wordt nog gezocht naar een kandidaat 

voor aanvulling van het bestuur.  

8.  Vaststellen contributie en 

donateursbijdragen  

9.  Aangeschafte materialen  

10. Ledenbestand  

11. Activiteiten voor schoolverlaters  

12. Viering 50-jarig jubileum  

13. Ingekomen stukken/ mededelingen  

14. Rondvraag  

15. Sluiting  

Alle leden van De Rietvogels en ouders 

van jeugdleden worden uitgenodigd om 

bij deze vergadering aanwezig te zijn. 

Dorpsgenoten die bereid zijn het bestuur 

te versterken, zijn van harte welkom en 

kunnen dit aangeven bij Michiel Sicking, 

tel 231225, of kunnen dit voor de 

jaarvergadering kenbaar maken bij de 

voorzitter. 

  

Project Vijf-sterren-dorp 

Gezellige en inspirerende 

huiskamergesprekken 

Gasteren is  goed op weg naar de 5-

sterren-nominatie! Tijdens gezellige en 

inspirerende huiskamergesprekken 

hebben bewoners het aangedurfd “in de 

spiegel te kijken”.  De sterren van 

Gasteren werden benoemd, er werd 

aangegeven aan welke “sterren” nog 

gepoetst moet worden en daar werden 

ook heel bruikbare ideeën voor gegeven. 

Een deelnemer zei: “Kunnen we dit soort 

huiskamergesprekken niet ieder jaar 

organiseren? ”.  Deelnemers deden ook 

zinvolle suggesties voor de feestelijke 

afsluiting van het project.   

Heel gastvrij werden bewoners 

ontvangen tijdens de 

huiskamergesprekken bij de families 

Oomen, Reinders, Hellema, en Van Rein.  

 
Er volgt nog een huiskamergesprek in de 

woonkamer van dhr. Thijs Lokhoff.  

Dorpsgenote Mar de Hoog fotografeert 

het hele traject in Gasteren; ze was ook 

aanwezig bij twee huiskamergesprekken 

om daar foto‟s te maken.  

Het dorpteam zal de opmerkingen vanuit 

de huiskamergesprekken samenvatten, 

bespreken en er voor zorgen dat er iets 

gedaan wordt met de suggesties. Ook zal 

het dorpsteam zich beraden over een 

leuke afsluiting van dit traject.  

  

Informatie-avond 

gebiedsontwikkeling  

Op donderdagavond 4 februari a.s. 

aanvang 20.00 uur wordt in het 

Dorpshuis 'de Gasterije' aan de Gagels 

een informatie-avond gehouden onder 

het motto:Gebiedsontwikkeling rond 

Gasteren 

Deze avond wordt georganiseerd door 

het Waterschap Hunze en Aa's. 

Medewerking zal worden verleend door 

Staatsbosbeheer (SBB), Dienst Landelijk 

Gebied (DLG) van het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

(LNV). Het belooft een interessante 

avond te worden met veel informatie van 

wat er zoal gaat gebeuren en is gebeurd 

rondom Gasteren. Het Waterschap zal 

o.a. nadere informatie verstrekken over 

het vorig jaar gestarte project “Beek op 

Peil”. Er bestaat de mogelijkheid tot het 

stellen van vragen. Als u betrokken bent 

bij uw eigen omgeving, dan is dit de 

kans om u op weer volledig op de hoogte 

te stellen. 
Bestuur Dorpsbelangen 

 

Jaarprogramma Vrouwenvereniging 

2010 

18 februari: Mevrouw Annetta Boonstra 

vertelt ons over kleur en inrichting van 

onze woning. Daarna gaan we onder 

haar leiding iets creatiefs doen. 

18 maart: Deze avond komt Miep 

Westerdiep met als thema poëzie albums 

15 april: De heer Nico van der Veen van 

warenhuis van der Veen uit Assen komt 

ons vertellen over “van kofschip tot 

winkelparadijs” 

16 september: De familie Kramer uit 

Gieten vertelt over hun fietstocht langs 

de westkust van Alaska 

oktober: Deze maand gaan we naar 

Anloo 

18 november: Alles over uilen. Johan de 

Jong uit Ureterp vertelt ons wat we 



willen weten van uilen 

23 december: Kerst  

Familie Kuiper vertelt over 

midwinterhoorn en het doel van het 

midwinterhoorn blazen.  

 

Jaarvergadering Gavas 

Maandag  8 februari 2010, om 20.00 uur 

in het dorpshuis te Anloo.  

De agenda van de vergadering staat op 

de website; www.gavas.nl 

Gavas zoekt nog een bestuurslid. Heeft u 

interesse, neem dan contact op met één 

van de bestuursleden.  

 

Jaarlijkse gymnastiekuitvoering 

GAVAS, met als thema; Het Wilde 

Westen. Zaterdag 27 maart 2010, café 

Popken-Hollander, aanvang 19.00 uur, 

de zaal is open vanf 18.30 uur  

  

Actie Haïti O.B.S. Anloo.  

Iedereen heeft natuurlijk al gehoord en 

beelden gezien van de vreselijke ramp 

die heeft plaats gevonden op Haïti. Er 

zijn al verschillende acties in het land 

opgestart en ook wij wilen als school ons 

steentje hieraan bijdragen. We merkten 

dat het erg leeft onder onze kinderen, 

vooral in de hogere groepen, aangezien 

twee van onze leerlingen in dit land zijn 

geboren. We hebben daarom besloten 

om een  statiegeldflessenactie te gaan 

houden en dat de kinderen (op eigen 

initiatief) een heitje voor een karweitje 

mogen gaan doen.  

Vanaf maandag 25 januari mochten alle 

kinderen flessen en/ of 

statiegeldbonnetjes gaan inleveren op 

school. Inmiddels zullen velen van u al 

kinderen aan de deur hebben gehad. 

Vrijdag 5 februari zullen wij deze flessen 

en/of bonnetjes gaan inleveren. De 

opbrengst hiervan, samen met de 

opbrengst van een heitje voor een 

karweitje en andere giften die binnen 

komen, zullen worden gestort op de 

rekening van Stichting Haïti Project 

Assen.  

Deze stichting heeft op initiatief van 

Johan Hoogsteen uit Assen de afgelopen 

jaren in Haïti schooltjes opgezet waar 

26.000 kinderen dagelijks van een 

maaltijd en scholing werden voorzien. 

Door de aardbeving zijn alle schooltjes 

verwoest en wij willen daarom graag een 

bijdrage leveren aan de wederopbouw 

van deze scholen. 

 

Bij het uitgaan van deze nieuwsbrief 

kunnen we stellen dat er al heel veel 

flessen zijn opgehaald, dat er door 

klusjes, spontane bijdragen van 

vrouwenverenigingen en een anonieme 

gift al een heel groot bedrag voor het 

goede doel is ingezameld.  

Op 1 februari stond de thermometer in 

school op €  1800.  

Hiervoor onze hartelijke dank!! 
Het team en de leerlingen van de O.B.S. Anloo. 

  

Geslaagd WinterWandelBuffet 

Afgelopen zondag organiseerde SV De 

Rietvogels en Stichting Zomer(!)feest 

een mooie winterwandeling met 

aansluitend een winterbuffet. De 

belangstelling voor de lichamelijke 

inspanning was aanzienlijk. De lange 

wandeling werd begeleid door gids Eddy 

Dijk uit Zuidlaren. 

 
Een flinke tippel van twee uur door „ons‟ 

vijf-sterren-gebied met prachtige 

vergezichten en een geanimeerd 

gekeuvel. In de Gasterije werd 

ondertussen gepokerd en de mise-en-

place gedaan voor het buffet.  

 
De tafels stonden ditmaal niet in de 

traditionele langetafelformatie maar in 

een soort huiskameropstelling, kriskras 

http://www.gavas.nl/


door elkaar met op elke tafel 

voorjaarsbloemen. Zeer geslaagd. Was 

de belangstelling voor het wandelen 

aanzienlijk, de belangstelling voor het 

winterbuffet was bijzonder groot. En ook 

lekker. Keurslager Hilbert Boxem te 

Gieten (voor al uw vlees en vleeswaren) 

had goed zijn best gedaan. Zelfs 

wildpeper stond op het menu. En ijs toe. 

Ook van de slager.  

Hulde aan de organisatoren! 

  

  

AAggeennddaa 

04 februari Info Gebiedsontwikkeling 

08 februari Jaarvergadering Rietvogels  

13 februari Snoeicursus 

18 februari Vrouwen v.Gasteren  

20 februari 17:00 - 19:00 uur  

                     Vrij schaatsen de Smelt 

20 februari Snoeicursus                

05 maart  Eeuwfeest  Amicitia  

06 maart  Eeuwfeest Amicitia 

18 maart  Vrouwen v. Gasteren 

15 april Vrouwen v. Gasteren 

28 mei           - 30 mei Zomerfeest   

13 juni 50 jarig jubileum  

                     De Rietvogels   

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  

NNEEIISS  OO EETT  ‘‘TT  LLOO EEGG  ©©  wordt uitgegeven onder 
verantwoordelijkheid van de Vereniging 
Dorpsbelangen Gasteren.  

NNEEIISS  OO EETT  ‘‘TT  LLOO EEGG  ©©  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‟); 
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 
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