
 

 

 

 

 

 

 

November 2016 

Natuurwerkgroep op stoom 

Iedere woensdagochtend gaat een groepje 

mannen en vrouwen, gewapend met 

spaden, takkenscharen, snoeizagen en een 

staaldraadtakel de natuurterreinen rondom 

Gasteren in. Afgelopen woensdag is de 

Werkgroep Natuurbeheer Gasteren dit 

seizoen alweer voor de negende keer aan 

het werk geweest. De werkgroep ontdoet 

de terreinen van 

her en der 

groeiende struiken 

en bomen, vooral 

berk, Amerikaanse 

vogelkers en eik. 

Hierdoor krijgt de 

dichtgegroeide heide weer een kans. Het is 

niet de bedoeling dat de heideterreinen 

geheel boomloos worden. Zo worden 

bijvoorbeeld mooie oude eiken en de 

vuilboom gespaard. Op dit moment (medio 

oktober) is de groep actief in het terrein 

juist ten noorden van het geitenweitje aan 

de Oudemolenseweg. De samenstelling van 

de groep wisselt een beetje per ochtend en 

er is ook tijd voor een kletspraatje. En voor 

koffie. Dus … als je zin hebt en tijd … je 

bent welkom. Kom eens kijken of meld je 

aan (Herman Roepman, 0592-269486,  

h.roeps@wxs.nl ) 

Kunst in Gasteren: oproep voor 

werkgroep! 

Fred Dresia is nieuw in het bestuur van de 

Vereniging Dorpsbelangen. Hij heeft enkele 

frisse ideeën ingebracht, waaronder het 

plan om het bankje op de Brink wat “aan te 

kleden” en om een of meer entrees van het 

dorp te markeren (over dat laatste is ook al  

in de jaarvergadering gesproken). 

Wat we graag willen stimuleren is dat er 

voor deze plekken kunstwerken worden 

 

 

 

 

 

 

 

ontwikkeld, bijvoorbeeld via een prijsvraag 

in het dorp, wellicht met een subsidie. Maar 

in ieder geval vanuit een werkgroep van 

dorpelingen. 

Fred heeft zelf al een paar schetsen 

gemaakt, om ons enthousiast te maken. 

Bij het bankje op de Brink ziet hij een 

metalen tafel voor zich, met hierop een 

bronzen sculptuur, geïntegreerd met een 

watertappunt. Voor een entree of vlucht-

heuvel: een bronzen beeld van een woeste 

hunebedbouwer (ook snelheidsremmend!). 

Uiteraard staan we open voor geheel 

andere ideeën. In feite zou de werkgroep 

ideeën kunnen ontwikkelen. Voor 

aanmeldingen graag een mailtje naar: 

dorpsbelangengasteren@outlook.com 

Biljarttoernooi 2016 

Zoals al eerder 

aangekondigd vindt in 

november weer het 

jaarlijkse biljarttoernooi 

plaats om het: Open 

Kampioenschap van 

Gasteren. 

♦ Op vrijdagavond 18 november, de 

poule-indeling en loting, voorafgegaan door 

een demonstratiepartij van twee leden 

van biljartschool Davids in Assen. Biljarten 

op hoog niveau: dit mag u niet missen. 

Iedereen is welkom en de entree is gratis. 

♦ Op zaterdag 19 november begint 

het biljarttoernooi 's morgens met de 

poulewedstrijden, op 3 locaties: bij fam. 

Van der Molen, bij fam. Pieters en in de 

Gasterije. ‘s Middags worden de 

finalerondes gespeeld in de Gasterije. 

 

Wie kan er meedoen? 

Iedereen die in Gasteren woont, zowel 
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dames als heren. Leden van de Rietvogels 

die buiten Gasteren wonen zijn natuurlijk 

ook van harte welkom om mee te doen.  

Iedere deelnemer speelt 2 partijen van 20 

beurten aan de hand van een vooraf 

opgegeven moyenne. De 4 best 

presterende spelers gaan naar de finale-

ronde. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro. 

De winnaar ontvangt de wisselbeker en 

bovendien zijn er ook prijzen voor alle 

deelnemers aan de finaleronde. 

Aanmelding: 

Tot nu toe hebben zich al meer deelnemers 

aangemeld (26) dan vorig jaar, maar 

inschrijving is nog steeds mogelijk, tot 

uiterlijk maandag 14 november op de 

aanmeldingslijst in de Gasterije of via 

email, met vermelding van zijn of haar 

moyenne, bij:  

Lute Pieters (lpgpieters@gmail.com) of  

Ger Dijkstra (gl.dijkstra@worldonline.nl).  

Iedereen heeft evenveel kans om te 

winnen, dus meld je aan! 

Voorlopig programma: 

Vrijdagavond 18 november 

* 20:00 uur: Demonstratiepartij, gevolgd 

door de loting voor het toernooi, met poule-

indeling. 

Zaterdag 19 november 

* 9.00 uur: start voorrondes op 3 biljarts in 

het dorp 

* 12.30 uur: terug in de Gasterije, lunch 

met erwtensoep 

*13.30 uur: finalewedstrijden 

*15.00 uur: prijsuitreiking en afsluiting. 

Het bestuur van de Rietvogels wenst u een 

gezellige dag met veel sportplezier. 

 

Vliegende start Rietvogels – volleybal 

Na een lange zomer is het volleybalseizoen 

weer begonnen. Na slechts enkele weken 

training was het maandagavond 17 oktober 

al tijd voor de eerste wedstrijd in de 

dorpencompetitie.  

Op het programma stond de traditioneel 

lastige uitwedstrijd tegen Annen. Gesterkt 

door een tactische BBQ aan het begin van 

dit seizoen en de geleverde noeste 

trainingsarbeid, werd vol goede moed 

afgereisd naar de plaatselijke 

Burgermeester Lambershal. Na een 

gedegen warming-up en wat inspelen was 

het tijd voor het echte werk. De eerste set 

werd na een gelijk opgaand begin over-

tuigend gewonnen, bij vlagen was het 

volleybal van een zeer hoog niveau. Erg 

leuk om te zien dat de getrainde 

spelpatronen zowel aanvallend als 

verdedigend hun vruchten afwerpen.  

De tweede set werd jammerlijk verloren. 

Met al één gewonnen set in de “buus” 

liepen de Rietvogels met het hoofd in de 

wolken. De concentratie was volledig weg, 

het mooie samenspel van de eerste set ging 

over in ouderwets pingpong. Annen kwam 

meer en meer in het spel en liet Gasteren 

in deze set alle hoeken van het veld zien. 

Na het kansloze verlies in de tweede set 

begon de derde en beslissende set al niet 

veel beter. Annen liep al snel uit naar een 

18-11 voorsprong met mooi en verzorgd 

volleybal. Voor de Rietvogels ging het er nu 

echt om spannen. Of vleugellam naar huis 

of nog één keer alles op alles. De veters 

werden nog eens gestrikt, de mouwen 

werden weer opgestroopt, de koppen 

werden nog één keer bij elkaar gestoken. 

Verliezen aan het begin van het seizoen 

was geen optie. Door een hoge servicedruk 

en het mooie volleybal van de eerste set 

kwamen de Rietvogels terug in de 

wedstrijd. Na een bloedstollend einde werd 

de derde set alsnog gewonnen met 23-25. 

Set en match voor de Rietvogels! 

Annen bedankt voor de vriendelijke 

ontvangst, de uitstekende leidende 

scheidsrechter en de goed verzorgde “derde 

helft”. Eerstvolgende wedstrijd is op 

dinsdag 15 november thuis tegen SOTOZ 

(Oudemolen, Taarlo, Zeegse), aanvang 

20.00 uur in de sportzaal van de Gasterije.  

Benieuwd naar 

volleybal bij de 

Rietvogels? Train 

eens een keer 

mee, elke 

dinsdag van 

20.00 uur tot 

21.15 uur. Locatie: sportzaal van de 

Gasterije.  

Met sportieve groet, uw razende reporter 

Harald Hidding. 
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Jeu de Boules-baan 

Oplettende inwoners van Gasteren hebben 

misschien al eens gedacht: hoe zit het met 

de nieuwe Jeu de Boules-baan? Waarom 

wordt hij nog niet gebruikt? Het antwoord 

hierop luidt dat de baan nog niet klaar is 

voor gebruik. Er moet nog een afwerklaag 

van Dolomiet over de schelpen worden 

aangebracht. Maar kort nadat de schelpen 

laag was aangebracht 

bleken een of 

meerdere mollen 

actief in de directe 

nabijheid van de 

baan. Er verschenen 

zelfs twee molshopen ín de baan. Inmiddels 

hebben we één mol gevangen en het lijkt 

nu rustig qua familie mol. Maar we wachten 

nog heel even voordat we de toplaag van 

Dolomiet bestellen. Want zou het niet 

jammer zijn wanneer de mooie baan 

onmiddellijk gemold zou worden? 
Peter Pasman 

 

Glasvezel: verslag van de 

informatiemarkt en een oproep  

De informatiemarkt op zaterdag 15 oktober 

in de Gasterije verliep zeer geanimeerd. 

Tussen 10.30 uur tot 12.15 uur kwamen 

belangstellenden binnen met een groot 

aantal gevarieerde vragen. De vier 

aanwezige werkgroepleden werd geen 

moment rust gegund, maar er was wel 

voldoende tijd om met elkaar van 

gedachten te wisselen. 

De meeste bezoekers 

bleken, mede door de 

glasvezelkrant, goed 

geïnformeerd. Veel 

vragen konden ter 

plekke goed worden beantwoord; de 

overige, voor de providers of de coöperatie, 

werden ingevuld op een vragenformulier en 

zijn direct doorgestuurd.  

De antwoorden op die vragen, en ook die 

van anderen, staan inmiddels in de 

rubriek 'Vraag en Antwoord' op de site van 

Glas van Aa tot Hunze. 

Er waren veel vragen over technische 

details en over verschillen tussen de 

providers. Hierbij ging het o.a. kwaliteit van 

de wifi-verbindingen, aansluitingen 

binnenshuis, zenderpakketten, interactieve 

tv, telefoonabonnementen, wijziging van 

email-adressen etc. 

Ondanks deze aandacht voor details werd 

de waarde van een glasvezelnetwerk voor 

nu en voor de toekomst zeker onderkend. 

De hoofdreden voor het starten van ons 

glasvezelproject is dat we de leefbaarheid 

in onze dorpen willen versterken door te 

zorgen voor hoogwaardige internet-

verbindingen, waarmee we ook in de 

toekomst verder kunnen. Ons huidige 

netwerk loopt tegen haar grenzen aan en 

als we nu geen stap vooruit maken worden 

we op achterstand gezet. We worden 

steeds meer afhankelijk van goede 

(internet-)communicatie in het dagelijkse 

leven en voor onderwijs en zorg op afstand. 

Nu is er de kans om deze voorzieningen te 

verbeteren met de hulp van de provincie en 

die kans krijgen we de komende jaren niet 

weer. Met deze argumenten kon ook een 

duidelijk antwoord worden gegeven op een 

basisvraag van verschillende bezoekers: "Ik 

ben nu niet ontevreden, waarom zou ik 

eigenlijk meedoen?" 

Tenslotte een oproep aan iedereen die nu al 

weet dat hij/zij meedoet: meld je aan 

voor 1 november. 

Dat geeft ons als werkgroep de kans om 

ons te richten op de dorpsgenoten die nog 

niet beslist hebben. Samen met de andere 

dorpen gaan we ervoor om per 1 december 

2016 ons vereiste percentage van 65% 

bereikt te hebben. Voor Gasteren, Balloër-

veld meegerekend, is de doelstelling: 106 

aanmeldingen. 

Hoe nu verder? 

Eerst ligt de bal bij u; u kunt zich nu 

aanmelden bij 1 van de providers. Als begin 

november nog niet iedereen gereageerd 

heeft zullen wij contact met u opnemen. 

Heeft u nog vragen: neem dan contact op 

met de contactpersoon in uw straat of stuur 

een mailtje naar info@glasvanaatothunze.nl 

Desgewenst organiseren we nog een 

inloopavond of komen we persoonlijk bij u 

langs. 
Werkgroep Glasvezel Gasteren: Meindert Krijnsen, 

Otto de Boer, Okke Jan Ottens, Anetta Boonstra, 

Martien van der Poll, Arnold Tang en Ben Mulder. 
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Informatiebijeenkomst Vereniging 

Dorpsbelangen 11 oktober 2016 

Eén keer per jaar 

organiseert de 

vereniging Dorps-

belangen een avond 

met alle verenigingen 

en stichtingen van Gasteren. Doel van de 

avond is elkaar te informeren over de gang 

van zaken binnen elke vereniging of 

stichting. Dinsdag 11 oktober vond deze 

bijeenkomst plaats. Hier volgen enkele 

vermeldenswaardige punten.  

* Er worden nieuwe toegangsbordjes 

geplaatst in het Ubbinks bos, met name om 

de grotere groepen mountainbikers te 

weren uit het bos. Nadere info te verkrijgen 

via Jeroen Oomen die de eigenaren van het 

bos hierover heeft gesproken. 

* De Bejaardensoos kent leegloop en zal 

naar verwachting niet al te lang meer zal 

bestaan. Na het stoppen van de Vrouwen 

van Nu (voorheen Plattelandsvrouwen) en 

de activiteiten voor kinderen binnen SV de 

Rietvogels is dit een volgend signaal van de 

veranderende bevolkingssamenstelling en 

cultuur. Er zijn weliswaar meer ouderen, 

maar die sluiten zich niet duurzaam bij een 

vereniging aan en zoeken hun vertier vooral 

buiten het dorp. 

* Verder is teruggekeken op het afgelopen 

jaar en vastgesteld dat we gewoon 

stabiel doorgaan naar het komende jaar. 

 

Drenthecursus 

Ik probeer in 2017 een Drenthecursus 

(Drentse taal en cultuur) te organiseren 

in Gasteren. Die cursus wordt gegeven door 

het Huus van de Taol uit Beilen. 

De Drenthecursus is 

een oriëntatiecursus 

Drentse taol en cultuur. 

Het is een cursus van 

acht lessen, die in de 

streektaol geven wordt an Old-Drenten en 

Nei-Drenten. In de cursus wordt niet allén 

aandacht geven an de taol, maor der komt 

nog veul meer op batterij, zoas gewoontes 

en gebroeken, feesten deur het jaor hen, 

bestuur en rechtspraak, het ontstaon van 

de dörpen, netuur en landschap, schrieverij 

in de streektaol en meziek. 

In een gezellige cursus vol ofwisseling leer 

ie een bult over dizze underwarpen en leer 

ie (beter) lezen in de streektaol. 

De Drenthecursus wordt, as 't kan, geven in 

't Drèents van de cursusplaots. 

Dizze cursus kost € 65,00 per dielnimmer. 

(€55 cursusgeld, zaalhuur en koffie/thee) 

Geplande cursusdata 2017 op donderdag: 

5 januari, 2 februari, 2 maart, 6 april, 

7 september, 5 oktober, 2 november, 

7 december. 

U kunt zich opgeven bij Arno Klee 238028 

of liefst per mail kleea@telfort.nl. 

Bij voldoende belangstelling (10 personen 

minimum) gaat de cursus door. 

Bij onvoldoende belangstelling zal ik 

proberen met de dorpshuizen uit Anderen/ 

Anloo deelname te regelen. 
Arno Klee 

 

John Huivenaar 

Zoals inmiddels algemeen bekend is John 

Huivenaar gestopt als bezorger van 

Dagblad v/h Noorden  en de overige 

ochtendkranten.  

Hij heeft dit 20 jaar 

gedaan en altijd 

uiterst punctueel. 

Dinsdag 11 oktober 

hebben wij – Hendrik Mathijssen en Wout 

van Bochove – hem een fruitmand gebracht 

en een mooi geldbedrag als afscheids-

cadeau, namens zijn ochtendkrantlezers. 

Het tragische is dat zich een akelige ziekte 

bij John heeft geopenbaard net voordat hij 

officieel afscheid zou nemen. De toekomst 

lijkt voor hem zeer ongewis. Hij wil aan 

iedereen die een bijdrage heeft geleverd 

zijn dankbaarheid overbrengen. Het heeft 

hem zeer geraakt dat het dorp zich op deze 

wijze tot hem gericht heeft. Wij wensen 

hem veel sterkte en nabijheid van zijn 

dierbaren toe in de tijd die hem nog 

gegeven is. 
Namens John en Connie Huivenaar 
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Samen Koken Samen Eten - seizoen 

2016-2017 

SKSE gaat weer beginnen! 

De data: Vrijdag 11 

november, donderdag 15 

december (kerstdiner) 

Vrijdag 13 januari, 

donderdag 9 februari, 

vrijdag 10 maart, 

donderdag 20 april. 

We beginnen om 18.00 uur met de 

voorbereidingen en we gaan om 19.00 aan 

tafel. De kosten zijn €10,- tot €12.50, 

afhankelijk van de ingrediënten. Drankjes 

apart afrekenen met Jan en Trijnie.  

Opgeven bij Els van der Linden tel. 231421 

of per e-mail elsjoiedevivre@icloud.com 

Alvast smakelijk eten,  

Els van der Linden en Arno Klee 

 

NSGK collecte 2016 

In de week van 14 t/m 

19 november wordt ook 

in Gasteren weer 

gecollecteerd voor de 

Nederlandse Stichting 

voor het Gehandicapte 

Kind. Met uw bijdrage steunt de NSGK 

jaarlijks honderden projecten voor kinderen 

en jongeren met een handicap. Voor meer 

informatie zie www.nsgk.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpsagenda 

1-5 november   Gratis groenafval brengen 

7    november   Grijze container 

8    november   Oranje container PMD 

11  november   Samen koken, samen eten 

12  november   Oud papier 

14  november   Groene container 

14  november   Uiterste datum aanmelding  

                       Biljarttoernooi 

14-19 nov.       NSGK collecte 

15  november   Rietvogels – SOTOZ 

18  november   Biljart toernooi 

19  november   Biljart toernooi 

28  november   Groene container 

30  november   Uiterste datum aanmelding 

                       Glasvezel 

 

 

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.  

 

 

mailto:elsjoiedevivre@icloud.com
mailto:neisoettloeg@ingasteren.nl
http://www.ingasteren.nl/

