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Geringe opkomst Neutieschieten 
Zondag 1 april 2012 was het tijd voor het 
traditionele Neutieschieten. Misschien dat 
sommigen gezien de datum dachten dat het 
een grapje was, want de opkomst was dit 
jaar wel heel erg gering. Jammer, maar het 
mocht de pret voor de aanwezigen niet 
drukken. Bij de kinderen is de eerste prijs 
gewonnen door Warner Stoffers. Bij de 
volwassenen ging Harm van Rhee er met de 
eer en de wisselbeker vandoor.  
Proficiat heren! 
 
Geen Palmpasenoptocht en eieren 
zoeken 
In Neis oet 't Loeg en op de website heeft 
recent een oproep gestaan voor suggesties 
en aanmeldingen voor de optocht tijdens 
het Palmpasen en aanmeldingen voor het 
eieren zoeken. De respons en het aantal 
aanmeldingen was dusdanig klein dat we 
helaas hebben moeten besluiten om deze 
activiteiten dit jaar niet door te laten gaan. 
Enerzijds waarschijnlijk een gevolg van het 
geringe aantal kinderen in de leeftijd van 
de doelgroep. Anderzijds misschien ook een 
signaal dat de animo voor dit soort tradities 
tanende is? We hopen van niet.  
 
Paasbult vordert gestaag 
Zaterdag 31 maart j.l. was de eerste dag 
dat we snoeihout aan konden leveren voor 
de paasbult. En daar is flink gebruik van 
gemaakt. De hele dag was het een komen 
en gaan van aanhangwagens in alle soorten 
en maten. Soms scheen de zon en dan 
weer trok de lucht helemaal dicht. De 
toezichthouders van Dorpsbelangen vonden 
het, ondanks de koude wind, best goed 
toeven! Op Goede Vrijdag 's middags en de 
zaterdag voor Pasen de hele dag kan ook 
nog snoeihout worden aangeleverd. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het paasvuur wordt ontstoken op 
Paasmaandag 9 april om 20.15 uur door de 
basisschoolkinderen van groep 8 met 
zelfgemaakte fakkels. De fakkels worden 
onder leiding van het bestuur van 
Dorpsbelangen met hulp van Harm 
Reinders en Janny van Rhee aangestoken 
en zullen na het aansteken in het vuur 
worden geworpen. In verband met de 
brandveiligheid wordt verzocht geen licht 
ontvlambare kleding te dragen. Andere 
vuurtjes stoken in de omgeving van het 
Paasvuur zijn niet toegestaan. Wij 
verzoeken de ouders van kinderen hier 
mede op toe te zien. 
 
Veel vrijwilligers actief 
Aan de oproep om mee te werken aan het 
opschonen van ons dorp en haar omgeving 
in het kader van 'De landelijke 
opschoondag' is ruim gehoor gegeven. 
Naast een 20-tal dorpsgenoten werd ook 
meegeholpen door wethouder Bert 
Wassink. Overigens kregen we van diverse 
dorpsgenoten signalen die de vraag 
oproepen hoe schoon we zelf als 
dorpsgenoten eigenlijk zijn.  
Het is makkelijk te wijzen naar wandelaars, 
fietsers en automobilisten “van buiten”, 
maar dragen wij zelf actief bij om rommel 
te voorkomen dan wel door het jaar heen 
op te ruimen? Er zijn bewoners, die het 
opvalt dat rommel op het eigen erf veelal  
een dag later wel verdwenen is, terwijl 
rommel net buiten het eigen erf er een  
week later nog ligt. We kennen ook 
dorpsgenoten die als ze wandelen of fietsen 
met regelmaat ook andermans rommel toch 
maar verzamelen en zo mogelijk opruimen. 
Het is geweldig dat meerdere dorpsgenoten 
actief meehelpen tijdens De Landelijke 
Opschoondag.  
Maar hoe geweldig zou het niet zijn als de 
vrijwilligers tot de ontdekking zouden 
komen dat er eigenlijk niet zo veel op te 
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schonen is in en rondom ons prachtige 
vijfsterrendorp!?  
Dat zal wellicht wel nooit helemaal lukken,  
maar als wij als dorpsgenoten in ieder geval 
de rommel, die binnen handbereik ligt, 
opruimen komen we misschien al een heel 
eind.  
Tenslotte is Dorpsbelangen veel dank 
verschuldigd aan de vrijwilligers! 
 
Stichting Stroomdal Expres 
De potgrondactie is dit jaar wederom een 
groot succes geworden. In de drie dorpen 
Anloo, Gasteren en Anderen zijn in totaal 
ruim 700 zakken van 40 liter verkocht. 
Langs deze weg willen wij U bijzonder 
hartelijk bedanken voor uw bijdrage.  
Mede door uw bijdrage kunnen de beide 
schoolbusjes weer een tijdje rijden.  
Ook willen wij vrijwilligers bedanken voor 
hun actieve en/of ondersteunende hulp 
vóór en tijdens de levering op vrijdag 9 
maart jl.  
KORTOM, ALLEN BEDANKT!!!! namens de 
Stichting Stroomdal Expres. 
Wij hebben nog een aantal zakken potgrond 
over, mocht u nog wat willen bestellen,bel 
dan naar Marjan Luis 243474 of Jeanette 
Brunsting 243342. Wij zullen het gewenste 
aantal zakken bij u thuis bezorgen.  
Wees er snel bij want OP=OP. 
 
Jans Polling komt naar Gasteren 
Ja, u leest het goed. De VVG (Vrouwen 
Vereniging Gasteren) kijkt al ver vooruit en 
is bezig Jans Polling naar Gasteren te halen 
volgend jaar, op donderdag 18 april 2013. 
Jans is bekend als programmamaker van 
RTV Drenthe, als boeiend verhalenverteller, 
als zanger en presentator. De bedoeling is 
dat deze bekende Drent gaat optreden in 
de Gasterije; wat het programma precies 
inhoudt blijft nog even een verrassing. VVG 
gaat dit organiseren, samen met haar 
zusterorganisatie in Schipborg. Iedereen is 
van harte welkom; deze keer is het dus niet 
alleen voor vrouwen, maar ook voor 
mannen. Om de onkosten te kunnen 
betalen wordt een kleine entree-vergoeding 
gevraagd. Wilt u meer weten over Jans 
Polling kijk dan op de volgende sites: 
www.reur-festival.nl of zomerzinnen.nl 
 
 
 
 
 

Bedankt 
Het Reumafonds bedankt de collectanten en 
de bewoners voor de inzet en bijdrage. Het 
resultaat van de collecte in Gasteren is 
totaal €274,57. Hiermee levert Gasteren 
een belangrijke bijdrage aan de bestrijding 
van reuma. 
 
Officiële opening Galgenriet 
Op zondag 27 mei (Eerste Pinksterdag) zal 
tussen 12.00 uur tot 17.00 uur door het 
Nationaal Park Drentsche Aa een markt bij 
de Schaapskooi in Balloo worden 
georganiseerd. Eén van de activiteiten zal 
de officiële opening zijn van het knooppunt 
Gasteren. Dit knooppunt Gasteren omvat 
de parkeerterreinen "Galgenriet" op het 
Balloërveld en "Gasterense Duinen" aan de 
Oudemolenseweg ergens tussen 12.00 uur 
en 15.00 uur. Het bestuur van 
Dorpsbelangen Gasteren en de Boermarke 
Gasteren zijn gevraagd hierbij aanwezig te 
zijn. Het exacte programma voor deze 
middag is nog niet bekend. Zodra dat wel 
zo is, vindt u dat op deze website. 

Dorpsagenda 
06 april   Aanleveren snoeihout 
07 april   Aanleveren snoeihout 
09 april   Paasvuur 
16 april   Gebruikersraad 
19 april   VVG 
09 juni   10 juni Markt Jobing 
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