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Glasvezel: thermometer op de Brink 

De werkgroep Glasvezel Gasteren is 

bijzonder content met de enthousiaste 

reacties en de massale deelname aan ons 

initiatief. De leden van de werkgroep 

werden overal vriendelijk ontvangen en de 

meeste dorpsgenoten hadden zich al goed 

laten informeren. Het is goed te zien dat 

veel Gastenaren, net als wij, overtuigd zijn 

van het belang van snel internet als een 

basisvoorziening voor de leefbaarheid in 

ons dorp. 

Als u deze Neis oet ’t Loeg leest is de kans 

groot dat Gasteren haar streefgetal van 106 

aanmeldingen reeds gehaald heeft. Op 

zondag 27 november waren er meer dan 80 

aanmeldingen en ruim 30 toezeggingen. 

Veel dorpgenoten waren bezig hun 

aanmeldingsformulieren in te vullen. 

De werkgroep heeft Jan Woltman gevraagd 

een thermometer te maken waarop de 

stand van het aantal aanmeldingen kan 

worden bijgehouden. Donderdagavond 3 

november werd de thermometer 

gezamenlijk onthuld door Meindert Krijnsen 

en Jan Woltman (zie foto).  

Natuurlijk gaat het niet 

alleen om Gasteren; 

ook de andere 

deelnemende 

buurdorpen zullen net 

zo enthousiast mee 

moeten doen. Samen 

moeten er voldoende aanmeldingen (630 in 

totaal) binnenkomen om de financiering 

haalbaar te maken. Op dit moment lijkt 

Gasteren iets voor de liggen op de meeste 

andere dorpen; de komende weken zal 

blijken of we het halen met zijn allen. 

Hou de thermometer en onze dorpssite in 

de gaten voor de meest recente stand. 
Werkgroep Glasvezel Gasteren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piet Jansen biljartkampioen Gasteren 

Hij zal het van 
tevoren 

waarschijnlijk niet 

gedacht hebben, 

maar aan het eind 
van zaterdag 19 

november bleek 

Piet Jansen het 

biljartkampioenschap van Gasteren op zijn 
naam te hebben geschreven. Met de 

wisselbeker, die hij overnam van de vorige 

winnaar Gert Weggemans, en een dinerbon 

van Balkan Grill Restaurant in Assen, moet 

Piet in zijn nopjes zijn geweest. Het begint 
een mooie traditie te worden in november, 

wanneer de bladeren van de bomen vallen: 

het Open Biljartkampioenschap Gasteren 

van sportvereniging De Rietvogels. Dit jaar 
alweer voor de zesde keer. En opnieuw met 

een flink aantal van 25 deelnemers. 

Zaterdagmorgen werden op drie plekken in 

het dorp de voorronden gespeeld: bij de 
familie Van der Molen op Oosteinde 1, bij 

de familie Pieters op Oosteinde 22 en in ons 

dorpshuis De Gasterije. Iedereen speelde 2 

partijen van elk 20 beurten. In de uitslagen 

werd rekening gehouden met ieders van 
tevoren opgegeven moyenne, waardoor een 

speler die gewoonlijk veel caramboles 

maakt niet altijd als winnaar uit de strijd 

komt: ieder speelt op zijn eigen niveau en 
iedereen heeft evenveel kans om te 

winnen. Bij het opmaken van de stand 

bleken Harm Reinders, Bert van der Linde, 

Piet Jansen en Teunis Homan als de vier 
besten uit de bus te komen. Opmerkelijk, 

aangezien Harm, Bert en Teunis op andere 

momenten in het jaar niet of nauwelijks 

aan de biljarttafel te vinden zijn. Zij 
speelden ’s middags in De Gasterije nog elk 

twee partijen: een halve finale en 

vervolgens de finale of de partij om de 

derde en vierde plaats. Volgens goede 

traditie serveerden Jan en Trijnie Tingen 
tussen de middag een uitstekende 

erwtwensoep-lunch, met roggebrood met 

spek en een saucijzenbroodje. 

NEIS OET ‘T LOEG 
D o r p s n e i s  o e t  G a a s t e r n 



Na de lunch traden eerst Teunis en Bert in 

het strijdperk voor een plek in de finale. 

Teunis won deze halve finale. In de andere 

halve finale zegevierde Piet over Harm. In 

de partij om de derde en vierde plaats 
bleek de concentratie langzaam weg te 

zakken. Bert en Harm bleken meer dan in 

de ochtend moeite te hebben met het 

maken van hun caramboles. Uiteindelijk 
bleek Bert de sterkste en werd daarmee 

derde, Harm vierde. In de finale was Teunis 

weinig gelukkig met zijn stoten, terwijl Piet 

onverstoorbaar zijn caramboles maakte. 
Dat leverde Piet uiteindelijk de eerste prijs 

op: de wisselbeker en een dinerbon, 

beschikbaar gesteld door Balkan Grill 

Restaurant te Assen. Ook de andere 

finalisten gingen naar huis met een mooie 
prijs. In een goed gevuld en geanimeerd 

Dorpshuis volgde vervolgens de nazit. 

Op de vrijdagavond vòòr het toernooi 

komen de deelnemers bij elkaar in De 
Gasterije voor de loting – wie speelt 

zaterdagmorgen waar en tegen wie – 

omlijst door een demonstratiepartij, 

georganiseerd door Harry Wolters. Deze 
keer traden Bert en Bertus op, twee van 

zijn biljartmakkers uit Assen. Het werd een 

interactieve avond waarbij de fijne kneepjes 

van het biljartspel werden gedemonstreerd. 
Maar misschien wel hun belangrijkste 

boodschap - let op je houding: een goede 

houding bij het biljarten en de manier 

waarop je de queue vasthoudt, zijn o zo 

belangrijk! 

Samen met Ben Mulder, voorzitter van De 

Rietvogels, hebben Lute Pieters, Flip 

Moerker en Harry Wolters het toernooi 

voortreffelijk georganiseerd. Ter voorbe-
reiding heeft Lute vrijdagmiddag het biljart 

in De Gasterije gestofzogen en met een in 

azijn gedoopte doek het laken schoon-

gemaakt. De ballen (met stip, beschikbaar 
gesteld door Biljartschool Assen) rolden als 

nooit tevoren over het biljart! 

En heeft u vòòr de ingang van het 

Dorpshuis ook het fraaie kunstwerk gezien 

waarop in witte letters biljarttoernooi te 
lezen was. Een ingenieuze creatie van Peter 

Pasman. 
Henk Hellema 

 

De Minibieb uitgebreid 

Misschien hebt u het al 

gezien, de Minibieb is 

uitgebreid met nog een 
grote kast. Het is echt een 

aanwinst en daar kunnen 

we blij mee zijn.  

Het boeken brengen is een succes en ik 

hoop dat er ook boeken worden meege-

nomen. U hoeft niet bescheiden te zijn want 

de Minibieb is er voor en van ons allemaal. 

Misschien heeft u ook kinderboeken en het 
zou fijn zijn als voor kinderen er ook een 

plank boeken is.U kunt ze zelf neerzetten 

op een van de onderste planken. 

Wij zorgen er voor dat de kasten op orde 
blijven en dat boeken die niet worden 

geleend of meegenomen na een tijd uit de 

kast worden verwijderd. 

Voor de lange avonden die aanbreken 
allemaal veel leesplezier gewenst. 

Buurtpreventie in Gasteren 

 
WhatsAppGroepBuurtpreventieInGasteren 

(WAGBIG) bestaat sinds maart 2016. Tijd 

voor een korte rapportage. Een paar cijfers: 

●  De WAGBIG ‘draait’ inmiddels 8 maanden  

●  De WAGBIG telde op 24 november 2016 

   27 deelnemers. 

●  Er is slechts 1-maal een oproep (24 juli) 

   geweest; hier is (bij ons weten) niets uit 

   naar voren gekomen. 

Het aantal deelnemers is nog gering. De 

WAGBIG heeft meer deelnemers nodig 

om in het geval van een incident 

effectief op te kunnen treden.  U kunt 

zich gratis aanmelden. Er zijn wel enkele 

voorwaarden: u woont in Gasteren, bent 

minimaal 18 jaar oud, bent in het bezit van 

een mobiele telefoon en u heeft een 

geactiveerd WhatsApp-account. 

Wilt u meer weten, of wilt u deelnemen? 

Stuur dan een e-mailbericht aan 

<buurtpreventie@ingasteren.nl> en 

vermeld in geval van aanmelding daarin u 

uw naam, adres, geboortejaar of leef-

tijd en uw 06-nummer. (En u kunt zich 

altijd probleemloos afmelden indien u geen 

deel meer wilt uitmaken van de WAGBIG). 

Rabobank Clubkas Campagne groot 

succes 

De Rabobank Clubkas Campagne was een 

groot succes voor Sportvereniging de 

Rietvogels en IJsvereniging Wintervreugd. 

De Rietvogels en Wintervreugd hebben een 

bedrag van €345,20 en €309,14 

ontvangen. Voor ons als kleine 

verenigingen is dit veel geld en we zijn er 

mailto:buurtpreventie@ingasteren.nl%3e


dan ook erg blij mee. Hartelijk dank voor 

het stemmen op ons!  
Sportvereniging de Rietvogels en IJsvereniging 

Wintervreugd 

 

Vaststelling Plan Bosakkers  

 
De realisering van de woningbouw-

ontwikkeling op de locatie Bosakkers is 

weer een stap dichterbij gekomen. 

In de raadsvergadering van 27 oktober 

2016 heeft de gemeenteraad van Aa en 

Hunze de notie “Beeldkwaliteitspara-  

graaf Gasteren Bosakkers 3e fase” 

vastgesteld. Deze notitie geldt nu als 

toetsingskader voor bouwplannen in dit 

plangebied en is te raadplegen via 

www.aaenhunze.nl (onder ‘Inwoners en 

Verenigingen’ / ‘Wonen & bouwen’ / 

‘Bestemmingsplannen’ / ‘In procedure’ / 

‘Vastgesteld’). 

Het wijzigingsplan “Gasteren Dorp, 

woningbouwlocatie Gasteren 3e fase 

(afronding Bosakkers)” is op 1 novem- 

ber jl. (gewijzigd) vastgesteld door het 

college. De laatste wijzigingen betreffen, 

naast enkele tekstuele aanpassingen, de 

realisatie van een zaksloot aan de noord-

zijde van het plangebied (zie kaartje 

hierboven). 

Het vastgestelde wijzigingsplan met de 

daarbij behorende stukken ligt met ingang 

van 10 november 2016 gedurende zes 

weken ter inzage tijdens openingstijden bij 

de centrale publieksbalie in het gemeente-

huis, Spiekersteeg 1 in Gieten en is tevens 

digitaal te raadplegen via 

www.aaenhunze.nl (onder ‘Inwoners en 

Verenigingen’ / ‘Wonen & bouwen’ / 

‘Bestemmingsplannen’ / ‘In procedure’ / 

‘Vastgesteld’) en te raadplegen via 

www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Tijdens de periode dat het plan ter inzage 

ligt is beroep mogelijk.  

 

Bouwrijp maken plangebied en 

verkoopprocedure kavel 

Doordat de planologische procedure zijn 

einde nadert kan de gemeente aan de slag 

met de verkoop van de kavels. Voorafgaand 

daaraan is de gemeente van plan om begin 

december 2016 het terrein bouwrijp te 

maken. Dan zal ook de zaksloot gereali-

seerd worden. Vervolgens wil de gemeente 

begin 2017 starten met de uitgifte- 

procedure van de kavels. Zo is het de 

bedoeling om in januari 2017, tijdens de 

inschrijftermijn voor een kavel, een 

inloopbijeenkomst te organiseren.  

De inschrijftermijn wordt naar verwachting 

begin januari 2017 bekendgemaakt in De 

Schakel en op de gemeentelijke website. Er 

zal dan ook een informatiebrochure 

beschikbaar zijn. 

 

Kerstboomborrel 

Traditiegetrouw wordt elk 

jaar een kerstboom 

geplaatst op De Brink. 

Sinds enkele jaren wordt er 

op de zondag voor kerst 

een kerstborrel bij de boom 

georganiseerd. Dit jaar valt 

dat op 18 december. Het is 

elk jaar weer een gezellig samen zijn en 

hierbij is iedereen ook weer uitgenodigd om 

de borrel bij te van 16.00 tot ongeveer 

18.00 uur. Wij hopen weer op een grote 

opkomst, dus kom allen. 

 

Programma Jaarwisseling 2016 

Middagprogramma: Op oudejaarsdag is er 

‘s middags wederom carbidschieten op 

het sportveld in Gasteren (inloop vanaf ca.  

ca. 14.00 uur). Dit jaar georganiseerd 

door de jeugd van ,,Keet Gasteren”. 

Avondprogramma: ‘s Avonds willen we alle 

inwoners (jong en oud) van 

Gasteren uitnodigen om 

samen de jaarwisseling te 

komen vieren in dorpshuis 

De Gasterije. Vanaf 

22.30 uur is iedereen hier van harte 

welkom. Onder het genot van een hapje en 

een drankje gaan we er samen weer een 

gezellige avond van maken. De jeugd van 

“Keet Gasteren” nodigt iedereen ’s avonds 

uit om ook eens een kijkje te komen nemen 

in de Keet. Die is de gehele avond geopend. 

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


Vanaf ca. 24.00 uur kunt u weer genieten 

van een spectaculaire vuurwerkshow op 

het sportveld. Heeft u visite? neem ze mee! 

Noteer alvast in uw agenda. Komt allen! 
Team oudejaarsactiviteiten & de jeugd van Keet 

Gasteren 

 

Data Samen koken samen eten 

 

 

 

 

●  Vrijdag 11 november 2016 

●  Donderdag 15 december 2016 

   (kerstdiner) 
●  Vrijdag 13 januari 2017 

●  Donderdag 9 februari 2017 

●  Vrijdag 10 maart 2017 
●  Donderdag 20 april 2017 

We beginnen om 18.00 uur met de 

voorbereidingen en we gaan om 19.00 aan 

tafel. Opgeven bij Els van der Linden:  

telefoon 231421 of per E-mail aan: 
elsjoiedevivre@icloud.com. 
Data Filmavonden 

 

 

 

 
 

●  Donderdag 8 december 2016 

   (uitzondering) 
●  Donderdag 19 januari 2017 
●  Donderdag 16 februari 2017 

●  Donderdag 16 maart 2017 

●  Donderdag 13 april 2017 

Alle avonden: aanvang 20.00 uur. 

 

Data Drenthecursus (taal en cultuur): 

  

 

 

 
●  Donderdag 5 januari 2017 

●  Donderdag 2 februari 2017 

●  Donderdag 2 maart 2017 

●  Donderdag 6 april 2017 

●  Donderdag 7 september 2017 

●  Donderdag 5 oktober 2017 

●  Donderdag 2 november 2017 
●  Donderdag 7 december 2017 

U kunt zich opgeven bij Arno Klee tel. 

238028 of liefst per mail kleea@telfort.nl. 
 

Fotoboek ‘Portret van Gasterse 

bedrievigheid’ 

De laatste tijd ben ik bezig geweest 

Gasterenaren op de foto te zetten, die in 

Gasteren wonen én werken. In totaal zijn 
25 inwoners van Gasteren geportretteerd 

en in een fotoboek bijeengebracht met als 

titel “Portret van Gasterse bedrievigheid” . 

Hoe is dit boek ontstaan? 
In 2009 kreeg ik het idee om mensen die in 

Gasteren wonen en er een bedrijf hebben, 

te portret-teren voor een expositie in 

Gasteren. Die  expositie is er niet gekomen, 
maar het idee bleef in mijn hoofd rond-

spoken. Het is verrassend zo veel 

bedrievigheid er in Gasteren is. 

Pas in 2015 ben ik het idee verder uit gaan 

werken. Een boek leek me een mooie vorm 
om de foto’s van de geportretteerden te 

laten zien. Omdat ik in 2009 gestart ben, 

staat Henk Eggens in zijn Bierboe’t ijk er 

ook nog in. Verder heb ik alleen die 
Gasterenaren in het fotoboek opgenomen, 

die in 2016 daadwerkelijk een bedrijf 

hebben. Het begrip bedrijf is overigens wat 

ruim genomen, vandaar dat in de titel 
bedrievigheid staat. 

Met veel plezier heb ik aan het fotoboek 

gewerkt. Ik vind het leuk om op deze 

manier met de mens en zijn bedrijf in 
contact te komen. 

Het boek is eenmalig 

te koop. Het heeft de 

afmeting van 21x21 

cm en bevat 26 
pagina’s. Naast een 

korte inleiding zijn in 

het boek 25 foto’s opgenomen. De kosten 

bedragen €20,-.  
Het boek ligt ter inzage in de Gasterije met 

een bestellijst. U kunt de bestelling ook per 

mail doorgeven aan Pauline Hellema: 

phellema@xs4all.nl 
Pauline Hellema 

Opbrengst NSGK collecte 2016 

In de derde week van 

november is er in 

Gasteren weer 

gecollecteerd voor de 

Nederlandse Stichting voor het 

Gehandicapte Kind. De collecte heeft het 

prachtige bedrag van € 408 opgebracht en 

daar is de NSGK opnieuw heel blij mee!  

Hartelijk dank aan alle gulle gevers en 

collectanten. 
Marian Mulder 
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Jan en Trijnie met pensioen op 1 

september 2017 

Wie het artikel over 

Jan en Trijnie 

Tingen gelezen 

heeft in het 

programmaboekje 

voor de viering van 

50 jaar Dorpshuis, 

kon het al een beetje voelen aankomen. 

“Gaan ze nog jaren door? Trijnie: 

Waarschijnlijk niet. Het staan en draaien 

wordt Jan zwaar en hij vindt het vervelend, 

dat ik door zijn beenprothese de laatste 

jaren zo veel méér moet doen.” 

Jan en Trijnie zijn meer dan 35 jaar 

beheerder geweest in Gasteren. Eerst van 

de kantine van sportvereniging De 

Rietvogels en vanaf september 1997, na de 

verbouwing van de kantine tot een heus 

dorpshuis, van De Gasterije. Daar waren zij 

ineens gastheer en gastvrouw voor alle 

verenigingen in het dorp, voor de jaarlijkse 

evenementen als het Zomerfeest, het 

Winterbuffet, de In- en Ontspanningsweek, 

de touwtrek- en biljarttoernooien, en zo 

meer en zo verder. En dan nog al die 

vergaderingen, sportfestijnen en grootse 

gebeurtenissen als het Citroën HY weekend, 

Vogelvlucht van de Peergroup, en in 

september nog de viering van 50 jaar 

Dorpshuis. Dat gaat je niet in de kouwe 

kleren zitten. 

Mooi dat ze die vijftigste verjaardag van het 

dorpshuis nog als beheerder hebben 

kunnen meemaken. En misschien was dat 

ook wel het moment om eens over hun 
verdere toekomst na te denken. Hoe het 

ook zij, Jan en Trijnie hebben het moeilijke 

besluit genomen dat ze per 1 september 

2017 gaan stoppen als beheerdersechtpaar. 
Precies 20 jaar na de opening van De 

Gasterije.  

 

Jan en Trijnie, we zeggen nu alvast hartelijk 

dank voor al die jaren inzet, inspanning en 
gezelligheid. We gaan jullie zeker missen! 

Maar gelukkig is het zover nog niet. We 

hebben nog even de tijd om jullie 

aanstaande verstrek op ons in te laten 
werken, en hopen het laatste jaar nog vaak 

van jullie gastvrijheid en goede verzorging 

te mogen genieten. 
 
Bestuur Stichting Dorpshuis Gasteren 

Jeu-de-Boules-baan klaar voor gebruik 

Een van de onderdelen van het evenement 

50 jaar Dorpshuis, was de aanleg van een 

Jeu-de-Boules-baan naast het terras van de 

Gasterije. De bedoeling was om de toplaag 

van de baan te laten bestaan uit een laag 

schelpen, die toevallig voorhanden was (en 

gratis). Bij de feitelijke aanleg bleek echter 

dat de schelpen niet zo geschikt waren om 

de ballen goed te laten rollen. Daarom is 

besloten toch maar te kiezen voor het 

geëigende materiaal: Dolomiet, net als in 

Frankrijk. 

Vanwege een actieve mol moesten de 

werkzaamheden nog even opgeschort 

worden. Maar de mol is dood en afgelopen 

donder-dag heeft een clubje mensen het 

Dolomiet aangebracht, uitgevlakt en 

afgetrild.  

En zie: de baan is 

klaar en kan 

gebruikt worden! 

Er is nog een zakje 

Dolomiet over. Dat 

kan in de komende jaren worden gebruikt 

om eventuele verzakkingen op te vullen. 
Peter Pasman 

 

Gemeente wil Blijverslening starten   

In januari heeft 

Vereniging 

Dorpsbelangen 

een woonwensenonderzoek laten uitvoeren 
onder de bewoners van Gasteren. Eén van 

de bevindingen was dat een aantal oudere 

bewoners hun woning best wel zouden 

willen aanpassen om daar langer te kunnen 
blijven wonen. In mei presenteerde 

Dorpsbelangen het onderzoeksrapport aan 

wethouder Heijerman. 

Toen al sprak hij over een ‘blijverslening’ 
als een mogelijkheid om deze mensen 

daarbij te ondersteunen. Blijkens een 

artikel in De Schakel van 2 november heeft 

de gemeente daar nu stappen in gezet. 
Omdat dit voor sommige oudere bewoners 

interessant kan zijn, citeren we hieronder 

enkele passages uit dat artikel. 

“Het college van de gemeente Aa en Hunze 

wil starten met een Blijverslening. Dit is 
een lening waarmee ouderen hun huis 

levensloopbestendig kunnen maken. 

Ouderen die hun woning aan willen passen 

om er langer te kunnen blijven wonen, 
kunnen deze lening gaan afsluiten. Het gaat 

om een hypothecaire lening. [ .. ] Stel dat 



iemand zijn woning met een waarde van    

€ 100.000 wil aanpassen voor een bedrag 

van € 15.000 omdat er een douche en 

slaapkamer op de begane grond moeten 

komen. Een forse investering en iemand 
van 80 krijgt geen hypotheek meer. 

Ouderen beschikken vaak wel over 

vermogen, maar dat zit in veel gevallen in 

hun huis. De hypotheek is vaak al afgelost. 
De gemeente verstrekt dan de bij 

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 

Nederlandse gemeenten (SVn) verkregen 

Blijverslening en krijgt in ruil daarvoor het 
recht van eerste hypotheek. Het onderpand 

zit in de woning. Bij verkoop krijgt de 

gemeente die € 15.000 terug en kan dat 

bedrag dan weer gebruiken voor een 

volgende aanvraag tot woningaanpassing.   
[ .. ] De leningen mogen van € 5.000 tot 

maximaal € 50.000 bedragen. Het gaat om 

een hypotheek van maximaal 80 procent 

van de WOZ-waarde. 

Machtige populieren 
foto: Roelof Bonder 

Velen van ons 

zullen er zomaar 
gedachteloos aan 

voorbij lopen of 

fietsen. Langs die 

machtige populieren aan het eind van het 
fietspad dat via de zuides langs het 

Gastersche Holt loopt. Ze staan daar fier te 

pronken aan de rechter kant van het pad, 

vlak voordat dit op de weg Achter ’t Holt 
uitkomt.  

Maar het zijn niet zomaar bomen, naamloos 

geplant door wie dan ook. Het zijn 

Veenstra-populieren. Ze zijn daar in 1947 
(of 1948) als piepkleine boomtjes geplant 

door Andries Veenstra voor elk van zijn vier 

kinderen: Tjits, Harm, Roelie en Bart  

Andries woonde met zijn gezin op 

Oosteinde 15, in een boerderijtje dat Coen 
Veendijk in 1935 voor ƒ 2.200,- had 

gebouwd. Net als andere Gasterenaren had 

Andries Veenstra in het Gastersche Holt een 

slag grond. Hij verbouwde daarop onder 
meer aardappels, maar plantte er dus ook 

vier populieren. De boompjes waren door 

vrachtrijder Jacob Pepping uit Assen 

gehaald. Was het planten van die bomen 
ter ere van jullie geboorte, vraag ik aan de 

nu 80-jarige Bart Veenstra, die alweer meer 

dan 12 jaar in Vries woont? “Het planten 

van die kleine populierenboompjes had 

niets met onze geboorte te maken. Mijn 
vader deed dat op aanraden van zijn 

buurman Eite Stokker die klompenmaker 

was. Uit die populieren kon Eite later 

klompen maken en voor de kinderen van 

Andries zou hij dat voor half geld doen. 

Mijn vader had daar wel oren naar. Het ging 

mien pap om de prijs van de klompen voor 

zijn kinderen.” Maar uit de populieren zijn 
nooit klompen gemaakt. “Het is er niet van 

gekomen. Toen de bomen eenmaal 

voldoende groot waren, was Eite inmiddels 

uut de tied gaon.”  
De populieren zijn al sinds 1965 niet meer 

in het bezit van de kinderen Veenstra. 

Begin jaren 60 van de vorige eeuw kocht de 

overheid perceeltjes in het Gastersche Holt 
op in het kader van de sanering. Kleine 

boeren werden uitgekocht om het gebied 

vervolgens weer onder andere boeren uit te 

geven of terug te geven aan de natuur.  

Sinds 1963 is het Gastersche Holt steeds 
meer in het bezit van Het Drentse 

Landschap gekomen.  

Zo fier te pronken staan de populieren 

overigens niet alle vier meer. Wie om de 
bomen heen loopt, ziet dat twee ervan al 

aardig vanbinnen zijn aangetast. Vooral de 

tweede boom vanaf de straatkant, die van 

Harm dus. Gezien de uitwerpselen onder de 
boom zou daar weleens een boommarter in 

kunnen huizen. En warempel: 

ondergetekende stond op een 

donderdagmiddag dit voorjaar oog in oog 
met dit sierlijke zoogdier.  

Laat ze dus nog maar even staan, die 

uitgeholde Veenstra-populieren. 
Henk Hellema 

Project groei OBS Anloo 

OBS Anloo heeft diverse acties ondernomen 

teneinde groei van de school te bevorderen. 

Hiervan willen we graag ook alle inwoners 

van onze dorpen op de hoogte brengen! 

OBS Anloo is samen met Stichting Kinder-

opvang Rolde (SKR) bezig om voor/na- 

schoolse en vakantieopvang op te starten in 

Anloo. Ook bestaat er een mogelijkheid om 

huiswerkbegeleiding voor basisschool-

leerlingen en middelbare scholieren aan te 

bieden in Anloo. Inmiddels is via een 

enquête onder de ouders de behoefte 

vastgesteld. Daaruit blijkt dat de 

naschoolse opvang in ieder geval op de 

maandag- en op de dinsdagmiddag kan 

worden opgestart met voldoende kinderen 

voor rendabiliteit. Ook voor de donderdag-

middag en voor de voorschoolse en 

vakantieopvang is er animo.  Stichting 

PrimAH, waar de basisschool onder valt, 

heeft toegezegd het inrichten van kinder-

opvang in Anloo financieel te willen steunen 



indien nodig. We streven ernaar de 

naschoolse opvang aan te bieden met 

ingang van 1 januari 2017. Zodra de 

afspraken definitief zijn zal dit  uiteraard 

bekend worden gemaakt.   

Er is een mooie nieuwe flyer gemaakt, met 

foto’s en interessante informatie over de 

school. Deze wordt verspreid en kan ook 

door belangstellenden worden opgehaald op 

school! 

De peuters van peuterspeelzaal Ukkie in 

Gasteren zijn uitgenodigd voor het 

Sinterklaasfeest op school  en er worden 

voorbereidingen getroffen voor een of 

meerdere meeloopochtend(en) voor 

peuters uit Anloo, Anderen en Gasteren en 

overige belangstellenden. Zodoende 

trachten wij de jonge kinderen en hun 

ouders al meer te betrekken bij school, en 

hopen natuurlijk dat zij samen allemaal 

kiezen voor OBS Anloo! De school gaat 

ontheffing aanvragen voor de regel dat 

kinderen exact op hun vierde verjaardag 

naar school moeten, zodat enkele peuters 

volgend najaar tegelijkertijd kunnen 

beginnen op school. Dat maakt het nog 

makkelijker om samen te beginnen op OBS 

Anloo. 

De tekst op de website, de inhoud en de 

vormgeving zijn inmiddels aangepast. Er 

wordt hard gewerkt aan een verbeterde 

vindbaarheid van de website van OBS 

Anloo. 

Op de achtergrond is het team druk bezig 

de sterke punten van de school, zoals het 

kleinschalige gezellige karakter, goed 

onderwijs en individuele leerlijnen te 

versterken. Hiervoor is een afspraak 

gepland met een onderwijsbureau en komt 

er hulp van een onderwijskundige van 

Stichting PrimAH. Concreet wordt er 

gewerkt aan: 

-  Leerlijnen nog beter in kaart brengen 

   en nog meer individualiseren 

-  Coöperatief leren uitbouwen 

-  “Meer bewegend onderwijs” uitbouwen 

   (hiervoor wordt mogelijk nog meer 

   specifieke deskundigheid ingehuurd) 

-  DIM (direct instructiemodel) uitbouwen 

Verdere actiepunten zijn een onderzoek 

naar wensen van ouders ten aanzien van de 

school en subsidieaanvragen bij de 

gemeente voor financiële steun van 

activiteiten voor en rondom school.   

Vacatures 

Rond de schaapskooi op 

de Rammeringeweg in 

Balloo werken drie 

partijen samen om de 

kudde van het oerras 

Drents Heideschaap, tot 

in lengte van jaren te kunnen laten grazen 

op het Ballöerveld. 

De Stichting Schaapskooi voert het beheer, 

namens de Gemeente Aa en Hunze, over de 

kooi. 

De herders van Balloo zijn de ondernemers 

en hebben de kooi in bruikleen gekregen 

van de St. Schaapskooi. 

De Stichting Vrienden van het Drentse 

Heideschaap Balloërveld zorgt voor 

voldoende financiële middelen, zodat de 

herders, o.a. voor het weekend, 

hulpherders kunnen inhuren. 

In de statuten is de doelstelling van deze 

stichting omschreven: “... inkomsten te 

verkrijgen door het werven van fondsen, 

donateurs, adoptanten en begunstigers, 

van waaruit bijdragen aan genoemde 

schaapskudde kunnen worden 

gefinancierd.” Zie voor meer informatie: 

http://v2.schaapskuddeballoerveld.nl/. 

 

De Stichting Vrienden is op zoek naar een 

secretaris. De taken van de secretaris 

zijn: 

-  Vergaderen: ongeveer 4x per jaar, 

   waarvan 2x gezamenlijk met de Stichting 

   Schaapsooi Balloërveld en de Herders van 

   Balloo. 

-  Contact met de voorzitter van de 

   Stichting Vrienden en met de secretaris 

   van de Stichting Schaapskooi Balloërveld. 

-  Agenda maken, notuleren en verslag 

   uitwerken. 

-  Per maand een klein aantal inkomende 

   mails via de website beantwoorden en 

   archiveren van post en andere stukken. 

-  Aanwezig zijn bij activiteiten rond de 

   Schaapskooi om de Stichting Vrienden te 

   promoten en nieuwe leden te werven en 

   het mede-organiseren van activiteiten 

   voor de donateurs. 

Ervaring met PC en e-mail is noodzakelijk. 

 

Omdat de website van groot belang is, is de 

Stichting  Vrienden ook op zoek naar een 

technisch beheerder die de website – in 

http://v2.schaapskuddeballoerveld.nl/


samenwerkingsverband – up to date houdt. 

Help jij mee om de toegankelijkheid van de 

website te waarborgen door de processen 

‘achter de schermen‘ te optimaliseren? 

Inzicht werkzaamheden: 

-  Doorontwikkelen van de website in het 

   Wordpress Content Management Systeem 

   (CMS), in combinatie met social media 

   (Twitter, Facebook, enz.). 

-  Maken van back-ups van de website via 

   FTP en het CMS. 

-  Updaten van WordPress CMS en 

   WordPress plugins. 

-  Ondersteunen van het bestuur bij het 

   gebruik / back-up / updaten van het 

   ledenadministratiepakket (PC leden). 

Het is prettig wanneer je over de volgende 

kennis/eigenschappen beschikt: 

-  Enthousiast en leergierig 

-  Pro-actief 

-  Accuraat 

-  Affiniteit met technische zaken (kennis 

   van Wordpress CMS, HTML, database- 

beheer, hosting, enz.) 

Indicatie voor de benodigde 

tijdsinvestering: circa 2 tot 3 uur per week. 

Het beheer van de website (plaatsen 

content, bijwerken nieuws items, Facebook, 

Twitter, etc.) en het beantwoorden van 

vragen via de website, is mogelijk te 

combineren met de vacature van secretaris. 

 

Mensen met belangstelling voor één of 

beide vacatures kunnen contact opnemen 

met A.C. (Ton) Jansen, tel: 06-43982190, 

e-mail: anton.c.jansen@planet.nl. 

 

 

 

Dorpsagenda 

1   December  Uiterste datum aanmelding 

                     Glasvezel 

5   December  Grijze container Restafval 
6   December  Oranje container PMD 

8   December  Filmavond 

12 December  Groene container GFT 

15 December  Samen koken, samen eten 

                     (Kerstdiner) 
18 December Kerstboomborrel 

20 December  Oranje container PMD 

29 December  Groene container GFT 

 

 

 

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. 
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