
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        JJuunnii  22001144  

  

HY Pinkster Weekend Gasteren 

Pinksteren aanstaande is het zover. Dan zal 

het  Citroën HY Team Holland neerstrijken 

in Gasteren. Zij bestaan 35 jaar.  

Samen met de Stichting Dorpshuis 

Gasteren, de Stichting Zomerfeest en de 

Rietvogels organiseert het HY Team Holland 

een jubileumbijeenkomst in Gasteren. Er 

zijn bijvoorbeeld 3 muziekuitvoeringen, een 

braderie, een BBQ enz. Alle activiteiten 

(behalve de BBQ) zijn vrij toegankelijk voor 

de bewoners van Gasteren. Ons dorpshuis 

‘De Gasterije’ zal het middelpunt zijn van 

de festiviteiten. Dus kom kijken, luisteren, 

meedoen en geniet. 
Arno Klee, Voorzitter Stichting Dorpshuis Gasteren 

 

Fietstocht de Rietvogels 

Zoals in een eerder 

bericht op deze site te lezen was, is er in 

het Pinksterweekend op het sportveld een 

jubileumbijeenkomst van het landelijke 

Citroen HY-team.  

De organisatoren willen de inwoners van 

Gasteren graag betrekken bij een groot 

aantal gezellige en sportieve activiteiten. 

Sportvereniging de Rietvogels heeft de u 

uitnodiging om mee te delen in de 

feestvreugde opgepakt en organiseert 

samen met het HY-team een puzzel-

fietstocht op zaterdagmiddag 7 juni.  

Er kan gestart worden tussen 13.00 en 

13.30 uur en de lengte van de tocht is 

ongeveer 30 km.  

De route gaat voor Gastenaren natuurlijk 

over bekende, maar mooie paadjes. Voor  

de meeste van onze HY-gasten is dit echter 

onbekend terrein: een mooie gelegenheid 

om samen te genieten van de vele 

prachtige plekjes van het Drentsche Aa- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gebied. Sportvereniging de Rietvogels 

neemt de organisatie van de fietstocht voor 

haar rekening en de catering onderweg 

wordt verzorgd door het HY-team.  

Aanmelden is nog steeds mogelijk bij de 

fam. Tingen of bij Jan Post, maar je kunt 

ook een mailtje sturen naar Ben Mulder 

( b.m.mulder@gmail.com). 

Graag wensen we iedereen alvast een 

gezellige en sportieve middag. 
Bestuur de Rietvogels. 

 

Strijd op Alpe d’Huez 

*** Nog even en dan gaat de klim 

beginnen *** 

Wie heeft er tegenwoordig geen familielid, 

vriend of bekende die strijdt tegen kanker 

of helaas deze strijd heeft verloren. Ook 

onze dorpsgenoot Henk Stoffers, wonend in 

Bosakkers, 44 jaar, heeft mensen in zijn 

naaste omgeving zien strijden tegen deze 

vreselijke ziekte. Daarom gaat hij op 5 juni 

2014 ‘de strijd’ aan met de Alpe d’Huez om 

geld in te zamelen voor KWF Kanker 

bestrijding. Een prachtig initiatief! 

Wilt u Henk steunen in deze ‘strijd’ zodat er 

o. a. meer onderzoek naar kanker kan 

worden gedaan en mogelijk de mijlpaal kan 

worden bereikt dat kanker geen dodelijke 

ziekte meer is, maar in plaats daarvan een 

chronische ziekte?  

Bezoek dan Henk zijn persoonlijke 

actiepagina via onderstaande link en doe 

een donatie! 

http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/a

cties/henkstoffers/henk-stoffers/ 

Henk zijn sportieve doel is om deze steile 

berg drie keer te beklimmen! 

 

Geanimeerd overleg Staatsbosbeheer 

Dorpsbelangen 

Staatsbosbeheer gaat in samenwerking met 

enkele vrijwilligers bekijken hoe de 

afrastering van het Westerveld op enkele 

plaatsen gewijzigd kan worden zodat het 
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recreatieve gebruik van het gebied door 

recreanten, met name ruiters, minder in de 

knel komt. Verder gaat Staatsbosbeheer 

nadenken over de vraag ‘hoe om te gaan 

met de kleine perceeltjes t.b.v. de 

hobbyboeren’ in relatie tot het vormen van 

begrazingseenheden. Ook de (te) natte 

zandpaden zullen worden aangepakt. 

Greppels en extra zand zullen de paden 

weer beter begaanbaar moeten maken. 

Dit zijn de belangrijkste conclusies van het 

geanimeerd overleg tussen 

Staatsbosbeheer en de Vereniging 

Dorpsbelangen (± 25 belangstellenden) op 

woensdagavond 21 mei 2014 in het 

Dorpshuis. Staatsbosbeheer erkende dat er 

in de communicatie over het project het 

een en ander was misgegaan. Waarvoor 

excuses. 

 

Voelen, de magie van de tast 

Heeft u altijd al willen weten waarom 

knuffelen zo belangrijk is, u uzelf niet kunt 

kietelen, er speciale jeukzenuwen zijn, of 

meer in het algemeen hoe belangrijk 

voelen, de tast voor u is? Lees dan het 

boek 'Voelen - de magie van de tast' van 

uw dorpsgenoot Henk Hellema. Het 

tastzintuig is echt een bijzonder intrigerend 

zintuig. In het boek kunt u lezen, dat u 

door een klant ongemerkt even aan te 

raken meer fooi krijgt, hoe belangrijk de 

tast voor blinden is, dat er gewerkt wordt 

aan een trilvest voor helicopterpiloten. En 

kunt u zich de liefde voorstellen zonder de 

geliefde te voelen? Tastlichaampjes zitten 

ook van binnen. Zouden die uitvallen dan 

zakt u als een zoutzak in elkaar. 

De prijs van het boek bedraagt € 19,95, er 

is ook een goedkopere e-book versie. Het 

boek ligt wellicht in de boekhandel, maar is 

ook te bestellen via de website van de 

uitgever www.booklight.nl. 

 

Weidevogel bescherming in volle gang 

 De Weidevogel Bescherming Groep 

'Gasteren' is al weer enige tijd volop aan 

het werk. Tweederde van het broedseizoen 

ligt alweer achter ons. In het te 

beschermen gebied tussen Gasteren, 

Anderen, Eext en Anloo blijkt dat onze 

inspanningen, in  goede samenwerking met 

boeren en loonwerkers, zijn vruchten 

afwerpt. Uit onze waarnemingen blijkt dat 

er in het gebied nu een redelijke stabiele 

populatie aan Kieviten aanwezig is. We 

hebben een mooi aantal nesten met eieren 

gevonden en kunnen beschermen. Zo ook 

in het natuurgebiedje van het Eexterveld. 

Hier is een mooi plas-dras gebied ontstaan 

waar we door een goed maaibeleid van 

Staatbosbeheer de eerste Kievitsnesten 

sinds vijf jaar hebben kunnen waarnemen. 

Jammer is dat er weinig gehoor is gegeven 

aan onze oproep aan inwoners uit 

omliggende dorpen om ook vrijwilliger te 

worden. We kunnen best nog hulp 

gebruiken.Het broed seizoen loopt nog even 

en dan kunnen we de balans op maken. 

Zoals het er nu voorstaat kunnen we over 

het aantal beschermde nesten tevreden 

zijn. Wat wel zorgen baart is dat er dit jaar  

weer veel roofdieren in het gebied actief 

zijn, zoals kraaien, vossen en 

marterachtigen (wezel, bunzing). Het is dus 

maar de vraag of alle beschermde nesten 

ook tot het gewenste eindresultaat zullen 

leiden. 

 

Dorpsagenda 

05 juni   Strijd Alpe d’Huez 

06 juni   t/m 09 juni HY weekend 

10 juni   Plastic afval 

13 juni   Volleybal Zomerfeest Anloo 
14  juni   Markt Jobing 

15 juni   Markt Jobing 

21 juni   Ubbinkbos 75 jaar 

 

08 juli   Plastic afval 

12 juli   Oud papier 

 

05 aug   Plastic afval 
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verantwoordelijkheid van de Vereniging Dorpsbelangen 
Gasteren.   
NNEEIISS  OOEETT  ‘‘TT  LLOOEEGG  ©©  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 
Eventueel kunt u kopij ook aanleveren bij  Stenny 
Nicolai, Oosteinde 18. De Redactie van Neis oet t' Loeg 
plaatst de kopij ook op de website  www.ingasteren.nl 
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