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Jaarvergadering Dorpsbelangen 
Op dinsdag 12 april om 20.00 uur houdt de 
Vereniging Dorpsbelangen Gasteren haar 
jaarlijkse algemene ledenvergadering in 
dorpshuis de Gasterije. In het formele 
gedeelte presenteert het bestuur haar 
jaarverslag, het financieel verslag over 
2015 en de begroting voor 2016. De 
agenda, het jaarverslag en het verslag van 
de vorige jaarvergadering zijn al te lezen op 
de website InGasteren. 
Na het formele gedeelte wordt een aantal 
zgn. ‘pitches’ verzorgd voor projecten of 
activiteiten in het dorp. Een pitch is een 
heel korte presentatie van slechts een paar 
minuten met de bedoeling de toehoorders 
voor het plan of idee te interesseren en 
enthousiast te maken. U kunt pitches 
verwachten over onderwerpen als 
buurtpreventie, glasvezel, schoon dorp, 
kunst in het dorp, WMO-Raad, heidebeheer. 
Na deze pitches is het pauze waarna u met 
de sprekers in gesprek kunt gaan over hun 
idee of project. 
Alle leden worden van harte uitgenodigd om 
de jaarvergadering bij te wonen. 
 
Gasteren weer schoon 

 
Zaterdagmorgen 12 maart trokken vier 
ploegen van in totaal 16 enthousiaste 
vrijwilligers vanaf de Brink het dorp in. In 
het kader van de landelijke Opschoondag 
speurden zij, gewapend met door de 
gemeente verstrekte grijpers en 
vuilniszakken, op alle straten en uitgaande 
wegen naar zwerfvuil. Ieder achteloos 
achtergelaten blikje, flesje, chips- en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
snoepzak belandde in de vuilniszakken. 
Werden er vorig jaar nog hele keuken-
bladen en kastplanken aangetroffen, dit 
jaar viel het mee met het grofvui.De oogst 
was aanmerkelijk bescheidener dan vorig 
jaar. Zouden we het dan toch gaan leren? 
Al met al zijn toch zo’n 15 volle zakken 
ingezameld. Het meest opmerkelijke 
grofvuil bestond uit een geheel intacte 
parasol en een vishengel.  
Opgeruimd staat netjes.  
Gasteren zag er weer op z’n paasbest uit en 
dat is de inspanning meer dan waard. 
Enigszins vermoeid, maar zeker ook 
voldaan, lieten de vrijwilligers zich na 
afloop de door de gemeente aangeboden 
lunch in de Pannenkoekenboerderij dan ook 
goed smaken. 
 
Woonwensenonderzoek afgerond – 
bezoek de bewonersbijeenkomsten 
Begin januari is er in het dorp een enquête 
gehouden over de woonwensen van 
bewoners die hun woonsituatie wel zouden 
willen veranderen of verbeteren. Daar 
hebben veel mensen aan mee gedaan (een 
respons van 74%). De gegevens uit de 
enquête zijn inmiddels verwerkt tot het 
rapport ‘Woonwensenonderzoek Gasteren – 
maart 2016’. Dit rapport is te lezen op de 
website InGasteren maar U kunt het 
desgewenst ook bestellen bij de secretaris 
van Dorpsbelangen. 
In de jaarvergadering van Dorpsbelangen 
op dinsdag 12 april, 20.00 uur in dorpshuis 
De Gasterije, zal het rapport kort worden 
toegelicht. 
In totaal hebben twintig huishoudens 
belangstelling voor een of meer van de drie 
in de enquête gepresenteerde nieuwbouw-
opties. Elf daarvan zijn geïnteresseerd in 
een ouderen- of zorgwoning, zes in een 
starterswoning en elf in een van de kavels 
die binnenkort aan de Bosakkers worden 
uitgegeven. 
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Het is natuurlijk mooi om dit te weten, 
maar hoe kunnen deze mensen nu 
daadwerkelijk stappen ondernemen om hun 
woonwensen te realiseren? In het rapport 
worden hiervoor aanbevelingen gedaan. De 
belangrijkste betreffen het organiseren door 
Dorpsbelangen van bijeenkomsten voor 
bewoners waarbij ook de gemeente en 
woningcorporatie Woonborg aanwezig zijn. 
Daar kunnen wensen en mogelijkheden 
concreet besproken worden, en kan worden 
bekeken met welke andere partijen de 
plannen verder zijn te brengen. 
 
Bewonersbijeenkomsten 
 
Omdat onder ‘starters’ veel interesse 
bestaat voor kavels is besloten voor 
belangstellenden voor starters-
woningen én belangstellenden voor 
kavels gezamenlijk één bijeenkomst te 
organiseren. Deze vindt plaats op 
maandag 9 mei om 20.00 uur in 
dorpshuis De Gasterije. 
 
Voor belangstellenden voor ouderen- of 
zorgwoningen wordt een aparte bijeen-
komst georganiseerd op woensdag 18 
mei om 20.00 uur, in Pannenkoeken-
boerderij Brinkzicht. 
 
U bent van harte welkom bij deze 
bijeenkomsten, ook als u nog niet direct 
concrete plannen hebt maar zich wel alvast 
wilt oriënteren op mogelijkheden. 
Als u nu al vragen heeft, of een exemplaar 
van het rapport wilt bestellen, kunt u 
contact opnemen met de secretaris van 
Dorpsbelangen, Margriet Hilbolling via 
0592-231664 of 
dorpsbelangengasteren@outlook.com. 
 
In de enquête is speciaal gevraagd naar de 
belangstelling voor nieuwbouw van 
starterswoningen of zorgwoningen en voor 
kavels. Een aantal mensen dat aan de 
enquête meedeed, noemde ook verbouw 
van bestaande panden en woningruil als 
mogelijkheid om hun woonwensen te 
realiseren. 
Daarom is enkele weken geleden door 
middel van een brief met antwoordformulier 
geïnventariseerd in hoeverre er interesse 
bestaat voor woningruil en of er grote 
panden of boerderijen beschikbaar zijn of 
komen die verbouwd kunnen worden voor 
huisvesting van meer huishoudens. Hierop 

hebben enkele mensen gereageerd. Zij zijn 
inmiddels met elkaar in contact gebracht. 
Sommigen zullen hun mogelijkheden 
kenbaar maken tijdens de 
bewonersbijeenkomsten. 
 
Hans Nijland in de Gasterije  

 
Het was een bijzondere 
avond in de Gasterije op 
woensdag 16 maart. Het 
was gezellig en de (ruim 
30) bezoekers hebben 
zich geen moment 
verveeld. 
De directeur van FC 
Groningen wist 
smakelijke verhalen te 
vertellen, vol humor en 

zelfspot, aangevuld met prachtige 
anekdotes. Natuurlijk begon zijn verhaal 
met de zorgen over de slechte prestaties 
van het team in de laatste weken en de 
krachtige steun van de directie aan trainer 
Erwin van der Looi. Hij zei blij te zijn ‘niet 
aan het begin van het dorp opgewacht te 
zijn met mitrailleurs’. 
Hans vertelde hoe hij bij FC Groningen verzeild 
raakte en tot zijn eigen verbazing al snel tot 
directeur van de FC gebombardeerd werd door 
voormalig voorzitter Everards. Vol trots ging zijn 
verhaal verder over het ontstaan van de 
Euroborg, de groei van de organisatie, de  
prettige sfeer binnen de volksclub  
FC Groningen en de sportieve hoogtepunten.              
De anekdotes over de onderhandelingen bij 
de transfers van onder andere Luis Suarez 
en Filip Kostic waren kostelijk. Hoe Luis 
Suarez bij hun eerste ontmoeting, op 17 
jarige leeftijd, niet alleen zijn fenomenale 
kwaliteiten, maar ook al dezelfde 
egocentrische trekjes liet zien die later zo 
kenmerkend werden bij zijn optreden op 
het wereldpodium. Hoe de onder-
handelingen verliepen met twee Zuid-
Amerikaanse voetbalmakelaars. Hoe een 
oorspronkelijke vraagprijs van 5 miljoen 
voor Suarez, na gesprekken in Montevideo, 
Milaan en Londen uitmondde in een 
uiteindelijk transferbedrag van 1.5 miljoen, 
betaald door de FC. 
Ook het verhaal van de verkoop van Filip 
Kostic aan FC Stuttgart was bijzonder: hoe 
Hans en Henk in de watten werden gelegd 
door Stuttgart, met een uiteindelijk 
averechts effect op de bereikte 
transfersom. Hans sloot af met een 
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toelichting op de prachtige plannen voor het 
Topsportzorgcentrum, de bijna 
wetenschappelijke aanpak van voetbal-als-
topsport met Gerard Kemkers en het 
vooruitzicht dat in 2018 de helft van het 
1e team moet bestaan uit zelf 
opgeleide spelers. Aan het eind van zijn 
boeiende relaas ontving Hans als dank uit 
handen van de voorzitter van de Rietvogels 
een chocoladepaashaas; volgens Hans 
kreeg deze 'haas' dezelfde avond nog een 
plek op de slaapkamer van dochter 
Daantje. De geldelijke bijdrage voor ‘FC 
Groningen in de Maatschappij’ is 
ondertussen naar deze stichting 
overgemaakt. Na een korte pauze gingen 
de verkochte loten in de ‘soeppan van 
Klaasje’ en werd de trekking uitgevoerd 
door Hans Nijland. Er waren prachtige 
prijzen beschikbaar gesteld, met dank aan 
alle sponsors. Verrassend was de 
presentatie van twee nieuwe bedrijfjes in 
het dorp: The Brownie Bakery van Pascale    
Luycks (thebrowniebakery.nl) en 
Staalbaard-bier van Okke-Jan Ottens.  
Okke Jan was aanwezig in de zaal en kon 
ter plekke vertellen waarom zijn nieuwe 
bier zo lekker is. Beide bedrijven hadden 
ook voor Hans Nijland een verrassing in 
petto: een cadeauverpakking van hun 
lekkere producten. 
 
50 jaar! Dat moet gevierd worden 

Wie kan het zich 
nog herinneren? 
De feestelijke 
opening van het 
Dorpshuis aan de 
Oudemolenseweg 
in 1966. En toch 
is het alweer zo 

lang geleden. Het Dorpshuis viert in 
september haar 50e verjaardag. Dat kan 
natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. 
Daarom heeft het bestuur een 
feestcommissie in het leven geroepen die 
nadenkt over hoe we daar een mooi 
dorpsfeest van kunnen maken. De 
contouren van het programma beginnen 
geleidelijk aan vorm te krijgen en de datum 
is al vastgesteld.  
Zaterdag 17 september zal het bruisen 
en spetteren in en rondom De Gasterije.   
Er komt een gevarieerd middagprogramma 
waarin een historische noot niet zal 
ontbreken, en in de avond een muzikale 
afsluiting voor jong en oud. De feestcom-

missie wil dorpsbewoners graag bij de 
voorbereidingen betrekken, dus houdt de 
website (of het Neis oet ’t Loeg) de 
komende maanden goed in de gaten. 
 
Bericht voor AED Burgerhulpverleners 

is a     In Gasteren is al jaren een groep AED 
Burgerhulpverleners actief. In het geval van 
een melding van iemand in Gasteren met 
een hartstilstand worden zij door de 
meldkamer opgeroepen via hun mobiele 
telefoon. Een deel om zich naar het adres 
van de patiënt te spoeden, een ander deel 
om een AED (Automatische Externe 
Defibrillator) op te halen en naar dat adres 
te brengen.   
Dit bericht is vooral bedoeld voor de 
Gasterse AED Burgerhulpverleners.  
Iedere Burgerhulpverlener houdt zijn 
vaardigheden voor dit werk bij door 
(herhalings)trainingen te volgen. De 
organisatie HartslagNu houdt bij wanneer 
zij toe zijn aan een herhalingstraining en 
laat hen dat per e-mail weten. In Gasteren 
is Annet Adema coördinator AED-reanimatie 
en zij organiseert deze trainingen. De 
laatste groepstraining heeft in 2014 
plaatsgevonden. De belangstelling daarvoor 
was gering, mogelijk omdat de cursisten 
zelf moeten betalen voor deze training. Om 
voor deze ongewenste situatie een 
oplossing te vinden heeft Annet Adema in 
afstemming met Dorpsbelangen overleg 
gehad met UMCG Ambulancezorg. Deze 
organisatie werkt aan een plan om voor 
heel Drenthe de AED-reanimatiezorg op een 
hoger plan te tillen. Een onderdeel van dit 
plan is dat Burgerhulpverleners in 2016 
gratis een (herhalings)training kunnen 
volgen. Zij zullen daar binnenkort een 
bericht over ontvangen van UMCG 
Ambulancezorg. Er zijn Burgerhulpverleners 
in Gasteren die van HartslagNu een melding 
hebben gekregen dat hun bevoegdheid is 
verlopen. Zij worden aangeraden het 
bericht van UMCG Ambulancezorg af te 
wachten en in te tekenen op de 
eerstvolgende gratis training. Heeft u 
vragen over dit bericht dan kunt u contact 
opnemen met Annet Adema, 0592-231211 
/ 06-46564500 / annet.adema@home.nl 
 
Vernieuwde uitgave van de 
‘Bewoningsgeschiedenis’ van Gasteren 
In 2003 verscheen het boek ‘Gasteren’ met 
een uitgebreid ‘levensverhaal’ van het dorp. 
Hierin worden vanaf de vroegste 

http://www.thebrowniebakery.nl/
mailto:Annet.adema@home.nl


geschiedenis de ontwikkelingen geschetst 
van het landschap, de landbouw en later 
ook andere bedrijvigheid, en de bestuurlijke 
en sociaal-culturele veranderingen. In een 
apart hoofdstuk ‘Bewoningsgeschiedenis’ 
wordt van iedere woning in het dorp 
beschreven wie er wonen en (voor zover 
bekend) gewoond hebben. Sinds de 
verschijning van dit boek zijn natuurlijk 
nogal wat zaken veranderd. Er zijn 
bewoners overleden en verhuisd, en nieuwe 
inwoners hebben hun intrek genomen in de 
woningen die zij achterlieten. Dit heeft 
Vereniging Dorpsbelangen ertoe gebracht 
om jaarlijks een geactualiseerde versie uit 
te brengen. Deze week is de nieuwe versie 
‘Bewoningsgeschiedenis Gasteren – 2015’ 
uitgekomen. Met grote dank aan Henk 
Hellema en zijn team van ‘waarnemers’ die 
veranderingen aan hem doorgeven. De 
nieuwe versie is in te zien op de website 
InGasteren.  
 
Samen Koken, Samen Eten  
Op vrijdag 11 maart 2016 namen 13 
dorpsgenoten deel aan de maandelijkse 
kookworkshop "Samen Koken, Samen Eten" 
in De Gasterije. Onder de deskundige 
leiding van Arno en Ina Klee en Cees 
Koning (vervanger van de aan bed 
gekluisterde Els van der Linde) bereidden 
ze in drie groepjes elk een onderdeel voor 
van een driegangenmenu. Garnalen in een 
badje van noten-pesto op een bedje van 
rucola vormden het voorgerecht. Het 
hoofdgerecht bestond uit eenden-dijen 
gekookt in bier met vijgen, aardappelpuree 
en rauwkostsalade. Tot slot als dessert een 
mangomoes met een pittige, zoete saus 
overgoten. Over smaak valt niet te twisten; 
nog moeilijker is het om over de smaak te 
schrijven. Wellicht dat de foto's een indruk 
van deze culinaire activiteit geven. Wilt u 
ook een keer meekoken en -proeven: 
aanmeldingen gaan via Arno/Ina Klee 
(<kleea@telfort.nl>). Er zijn maar een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar (16 
inclusief de kokende begeleiders). 
 
De in- en ontspanningsweek nadert 
In de week van maandag 6 juni t.e.m. 
zaterdag 11 juni 2016 strijden de Gasterse 
buurten weer om de felbegeerde eerste 
plaats gedurende de in- en 
ontspanningsweek. De coördinatie is in 
handen van de Stichting Af & Toe Wat. 

In de week van 18 april 2016 bezorgen de 
coaches de opgaveformulieren huis-aan-
huis en in de week van 4 mei 2016 halen 
de coaches de opgaveformulieren weer bij u 
op. U kunt natuurlijk ook altijd het 
formulier bij de coaches van uw straat in de 
brievenbus bezorgen. De coaches zijn: 
 * Brigos (Brink, Gagels, Oudemolenseweg 
    en Schipborgerweg): Rianne Reinders en 
    Tom Huining 
 * Boshoek: Leonie van der Laan en 
     Samentha Steenbakkers 
 * Westeinde: Greetje Vrieling en Alie van 
     Rein 
 * Oostza (Oosteinde en Zandkampen): 
     Maria Boxem. 
U ontvangt in de komende weken nog meer 
informatie over deze altijd geslaagde in- en 
ontspanningsweek. 
 
WhatsAppGroep Buurtpreventie 
Het is een mooie woensdagavond, 
rondom zonsondergang. Veel dorpsgenoten 
vieren hun zomervakantie en het is 
daardoor rustig in Gasteren. Karel ziet twee 
mannen door de straat slenteren. Ze 
kijken spiedend om zich heen. En 
hebben erg veel belangstelling voor het 
huis van Karel's overbuurman. De 
overbuurman is op vakantie. Zijn grijze 
vuilniscontainer, staat nog bij de weg. Er 
brandt geen licht in het huis. De mannen 
lopen de oprit op. De struiken ontnemen 
het zicht van Karel. Karel vraagt zich af of 
hij zal gaan kijken maar dat vindt hij 
eng. 'Het zal wel niets zijn.' denkt Karel 
(zich een beetje schamend voor zijn 
angst). 'Of zal ik toch de Politie bellen?' 
en 'Moet ik dan 0900-8844 of 112 bellen?' 
Karel weet het niet. 'Kon ik maar met 
iemand overleggen.' 

 
Herkent u dit? Of kunt u zich dit 
voorstellen? Zou het niet prettig zijn als u 
dit kunt overleggen met uw dorpsgenoten 
of buren? Vanaf nu kan dat: 
de WhatsAppGroep Buurtpreventie (in) 
Gasteren (afgekort: WAGBIG om het 
gemakkelijker te kunnen onthouden) is een 
WhatsAppgroep waarmee dorpsgenoten 
snel onderling contact kunnen maken over 
verdachte situaties en/of personen. Drie 
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voorbeelden hoe de WAGBIG bij kan dragen 
aan het terugdringen van criminaliteit. 
 * Een dorpsgenoot ziet dat twee mannen 
de oprit oplopen van een buurman die 
afwezig is wegens vakantie. De 
dorpsgenoot waarschuwt de WAGBIG. Drie 
buren gaan gezamenlijk naar 
overbuurman's huis en jagen de mannen 
weg, noteren hun kenmerken en schakelen 
de Politie in via 112. Het bleken twee 
inbrekers te zijn. 
 * Een jongeman belt aan en zegt te 
collecteren voor de Stichting Weeskinderen 
in Asielzoekerscentra. De desbetreffende 
bewoner vertrouwt het niet, noteert de 
kenmerken van de jongeman en 
waarschuwt de dorpsgenoten via de 
WAGBIG. Daarna belt de bewoner met 112 
om de Politie in te schakelen. Naderhand 
bleek de jongeman voor zich zelf te 
collecteren. 
 * Op de kruising Oudemolenseweg / 
Oosteinde staat al een aantal dagen een 
VW Golf. Een bewoner van De Hoek vraagt 
zich af of het wel pluis is dat die auto daar 
staat. Via de WAGBIG maakt de 
bewoner hiervan melding. Twee 
plaatsgenoten bevestigen dat de auto daar 
enkele dagen staat. Via de WAGBIG 
overleggen ze en besluiten de Politie te 
infomeren via 0800-9944. De auto bleek 
enkele dagen geleden gestolen te zijn. 
Iedere volwassen inwoner kan zich als 
deelnemer aansluiten bij de WAGBIG als 
hij/zij een smartphone heeft en een 
geactiveerde WhatsApp. Meer informatie 
over de WAGBIG en aanmelding is te 
vinden op onze dorpssite. 
Voor snelle beslissers. Inwoners van 
Gasteren kunnen zich aanmelden als 
deelnemer door een e-mail te sturen aan 
<buurtpreventie@ingasteren.nl> onder 
vermelding van naam, adres, 06-nummer, 
e-mailadres en leeftijd. Deelname aan de 
WAGBIG is alleen mogelijk indien de 
deelnemer zijn/haar toestel aangemeld 
heeft bij WhatsApp. BELANGRIJK: diegenen 
die zich aanmelden, verklaren zich daarbij 
automatisch akkoord met de spelregels van 
de WAGBIG 
 
Toch weer een paasvuur 
Het leek er even op dat het dit jaar niet 
door zou gaan. De gemeente liet maandag-
morgen een waarschuwing uitgaan dat als 
de storm om 18.00 uur nog windkracht zes 
of meer zou zijn de paasvuren niet mochten 

worden ontstoken. Maar rond die tijd kwam 
het bevrijdende bericht dat het sein op 
veilig stond. Gelukkig maar, want onze 
paasbult was flink groter dan in voor-
gaande jaren en hoe krijg je dat weer weg? 
Nu kon dat op de gebruikelijke en gewenste 
manier: de fik erin.  

Drie leerlingen 
van de groepen 7 
en 8 van de 
basisschool 
staken met hun 
fakkels de bult 
vakkundig aan.  

Hoewel het snoeiafval nog behoorlijk 
vochtig was duurde het niet lang voordat 
het vuur hoog oplaaide. De nog steeds 
krachtige wind hielp daarbij een handje. 
Een prachtig schouwspel dat door een flinke 
groep dorpsbewoners met bewondering 
werd gadegeslagen. Stichting Af En Toe 
Wat had een standje ingericht met droge en 
natte versnaperingen om de feestvreugde 
te verhogen.  
En zo werkte het ook, tot laat in de avond 
stonden veel mensen al keuvelend rondom 
het vuur en was het gezellig. 
Dorpsbelangen bedankt de vele vrijwilligers 
die zich ook dit jaar weer hebben ingezet 
om deze mooie traditie levend te houden. 
 
Kraanvogel gespot in Gasteren 

Een bijzondere 
waarneming van 
Pauline Hellema: "Op 
24 maart heb ik een 
kraanvogel gehoord en 
zien vliegen van het 

Achterste Holt richting Eexterveld. 
Dit is bij mijn weten de eerste keer dat er 
in Gasteren een kraanvogel is gespot. 
Heel bijzonder!" 
Kraanvogels overwinteren in Zuid-Spanje 
en trekken in het voorjaar naar Scandinavië 
en Oost-Europa. De laatste jaren broeden 
er ook kraanvogels in het Fochteloërveen 
en het Dwingelderveld. 
 
Glasvezel 
Komt het goed met glasvezel in Gasteren? 

Jazeker! 
We liggen samen met 
de andere dorpen 
binnen ‘Glas van Aa tot 
Hunze’ nog steeds op 

koers. De gebiedsanalyse is klaar, de 
marktconsultatie is bezig en in 
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samenwerking met de provincie en andere 
initiatieven in de regio werken we hard aan 
de financieringsplannen. Op 3 mei horen we 
van de provincie of ‘commerciële partijen’ 
zelf van plan zijn een eigen glasvezel-
netwerk aan te leggen in onze dorpen en 
buitengebieden. Is dat niet zo, dan zijn wij 
aan zet. 
Het streven van ons samenwerkings-
verband is nog steeds: aanbieding van 
abonnementen direct na de zomer en aan 
het eind van het jaar de schop de grond in. 
Wil je meer weten, kijk dan op de website 
‘GlasvanAatotHunze.nl’, of nog beter: kom 
op 12 april naar de jaarvergadering van 
Dorpsbelangen. 
Werkgroep Glasvezel Gasteren 
 
Werkgroep Natuurbeheer Gasteren in 
zomerstand  
 

Nu het vogel-
broedseizoen is 
begonnen en het 
laatste snoeiafval 
van de heide is 
afgevoerd gaat 

de werkgroep Natuurbeheer Gasteren 
voorlopig even in ‘zomerslaap’.  
Zaterdag 2 april is een evaluatiebijeen-
komst gehouden om eens terug te kijken 
op de eerste maanden van haar 
werkzaamheden op het heidegebiedje aan 
de Schipborgerweg. De algemene indruk 
over die eerste periode op de hei was 
eensgezind positief. Leuk werk, leuke 
mensen, meestal goed weer (op de 
woensdagen dan) en een zichtbaar 
resultaat dat er zijn mag.  
En hoe gaan we dan verder? Besloten is om 
een zomerpauze in te lassen en na de 
schoolvakanties weer op dezelfde voet door 
te gaan. Dat wil zeggen op iedere 
woensdagochtend. Voor de 
zaterdagochtenden is gebleken weinig 
belangstelling te bestaan. Die zal daarom 
komen te vervallen. 
Tijdens de ‘vakantieperiode’ willen we voor 
de werkgroepleden graag enkele excursies 
organiseren gericht op meer inzicht in 
natuurwaarden en de bijzondere flora en 
fauna in dit gebied. Een goed begrip van 
wat je doet, en van hoe de soms zeldzame 
planten en dieren die hier voorkomen daar 
baat bij hebben, maakt het werk nog 
boeiender. 

Door enkele vrijwilligers is de behoefte 
uitgesproken wat projectmatiger te werken, 
zodat het helder is waar je naar toe werkt, 
en wanneer iets af is. In dit verband is de 
suggestie gedaan om na de zomervakantie 
het gebied tussen de Oudemolenseweg en 
de ijsbaan onder handen te nemen. Dat is 
een mooi afgebakend terrein dat een 
opknapbeurt goed kan gebruiken. Het 
versnipperde eigendom van de vele kavels 
in dit gebied zou een obstakel kunnen zijn, 
maar daar gaan we over in overleg met 
Landschapsbeheer Drenthe (LBD). 
 

 
Dorpsagenda 
04 april   groene container 
12 april   oranje container 
12 april   Jaarvergadering Dorpsbelangen 
14 april   samen koken,samen eten 
15 april   klaverjassen, rummicub 
18 april   groene container 
25 april   grijze container 
26 april   oranje container 
28 april   film Gasterije 
 
 

 
NEIS OET ‘T LOEG © wordt uitgegeven onder 
verantwoordelijkheid van de Vereniging Dorpsbelangen 
Gasteren.  
NEIS OET ‘T LOEG © 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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