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Griezelen in het Gasterense spookbos 
Gasteren, eens zo’n stil en rustig dorp. 
Maar op 25 november, toen het donker 
werd en er niemand meer de straat op 
durfde, kwam het Gasterense spookbos 
tot leven. Geesten, spoken en andere 
rare figuren ontwaakten uit hun slaap of 
door om vreemdelingen de stuipen op het 
lijf te jagen. De opgave voor de 
spooktocht was geweldig. Tot 21.45 uur 
zijn we bezig geweest om de mensen in 
kleine groepjes het bos in te brengen. 
Van te voren al dikke pret en vragen over 
wat er ging gebeuren en of men geen 
lamp mee kreeg. Helaas werd er niets 
verteld, het was een groot geheim. 

Onderweg kreeg men bij 
de heksen een heerlijke 
kop snert, gemaakt door 
Miranda en Marchinus. Bij 
terugkomst in spookhuis de 
Gasterije gelukkig positieve 
reacties en dat is altijd heel 
fijn om te horen. Men bleef 
nog gezellig een tijdje 
plakken in het dorpshuis. 
Muziek werd deze avond 

verzorgt door DJ Pieter. 
Wij willen alle ‘spoken’ die in het bos 
iedereen de stuipen op het lijf hebben 
gejaagd bedanken voor een geslaagde 
spooktocht! Miranda en Marchinus voor 
hun gastvrijheid en DJ Pieter voor de 
muzikale aankleding. Tot een volgende 
keer. ‘Af en toe wat’  

College bij ’t pad in Gasteren  
Een mooi initiatief van het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aa en Hunze is ‘College bie ’t 
pad’. De burgemeester en wethouders 
gaan op werkbezoek in alle dorpen van 
de gemeente. Op deze wijze maken de 
bestuurders kennis met alle dorpen, laten 

zich informeren door de bewoners en 
andersom heeft elk dorp de gelegenheid 
om in contact te komen met haar 
bestuurders en ze deelgenoot te maken 
van zaken die er leven in het dorp. Op 12 
december zal het college van B&W 
Gasteren bezoeken.  
Doel van het gesprek is dat de aanwezige 
dorpsgenoten B&W informeren, maar er 
kunnen vanzelfsprekend ook vragen 
gesteld worden. Meer informatie en een 
uitgebreid programma kunt u vinden op 
de website. 

Kerstborrel 
Op zaterdag 9 december wordt de 
kerstboom weer op de Brink geplaatst. 
Traditiegetrouw wordt er ook ieder jaar 
een borrel bij de boom georganiseerd. Dit 
jaar zal dat zijn op zondag 17 december 
van 16.00 tot 18.00 uur. Kom dus allen! 
Zeker de moeite waard, afgaand op de 
reacties van voorgaande jaren. 

Programma Jaarwisseling 2017 
Middagprogramma: op oudejaarsdag is er 
’s middags wederom carbidschieten op 
het sportveld in Gasteren (inloop vanaf 
ca. 14.00 uur). 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 er samen 
weer een gezellige avond van maken. 
Ook dit jaar zal de ‘Keet Gasteren’ weer 
op dezelfde plek op het sportveld staan 
als vorig jaar. De jeugd van ‘Keet 
Gasteren’ nodigt iedereen ’s avonds uit 
om ook daar een kijkje te komen nemen. 
De keet is de gehele avond geopend.  
Vanaf ca. 24.00 uur kunnen we 
gezamenlijk vuurwerk afsteken op het 
sportveld. Heeft u visite? Neem ze mee! 
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Noteer alvast in uw agenda. Komt allen! 
Team oudejaarsactiviteiten & de jeugd 
van Keet Gasteren. 

Paasvuur 
Het afgelopen voorjaar hebben we voor 
de laatste keer kunnen genieten van een 
paasvuur op de bekende plek aan de 
Loeffledders. Staatsbosbeheer, eigenaar 
van het stuk grond, heeft aan 
Dorpsbelangen laten weten dat dit het 
laatste jaar is geweest waarop ze een 
gebruiksovereenkomst hebben verstrekt. 
RUD Drenthe heeft Staatsbosbeheer erop 
gewezen dat er op of bij Natura 2000 
terreinen geen paasvuur mag worden 
gestookt. De Loeffledders ligt weliswaar 
niet in Natura 2000 terrein, maar er wel 
heel dichtbij. 
Omdat Staatsbosbeheer alle dorpen gelijk 
wil behandelen, betekent dit het einde 
van een vergunning op deze plaats. We 
vinden dit vanzelfsprekend erg jammer. 
Dorpsbelangen is direct op zoek gegaan 
naar een andere plek. Dit is nog niet 
gelukt. Er is wel veel landbouwgrond rond  
Gasteren en hier en daar ook nog 
stukken grond in bezit van particulieren, 
maar er is een bezwarende 
omstandigheid. In de nieuwe notitie 
Paasvurenbeleid 2017-2021 van de 
gemeente staat onder meer wat de 
gevolgen van een paasvuur voor het 
milieu zijn. Daarbij wordt naast de 
luchtverontreiniging ook de 
bodemverontreiniging genoemd. Ik 
citeer: ‘…dat dergelijke locaties per 
definitie worden beschouwd als 
‘verdachte bodemlocatie’, die bijvoorbeeld 
bij grondtransactie expliciete aandacht 
verdient wat betreft bodemkwaliteit.’ 
Even verderop wordt vermeld dat bij de 
aanvraag van een vergunning de 
eigenaar van het perceel grond een 
handtekening voor akkoord moet zetten. 
Wat de consequenties zijn van een 
dergelijke uitspraak is nog lastig te 
overzien maar het is heel voorstelbaar 
dat een grondeigenaar hier niet blij mee 
is. Ondanks het feit dat Dorpsbelangen er 
altijd op toeziet dat er geen verkeerde 
materialen op het paasvuur terecht 
komen zodat er zo min mogelijk 
bodemverontreiniging plaats vindt, heeft 

de eigenaar van de grond nu een stuk 
grond met het predicaat ‘verdachte 
bodemlocatie’. Helaas hebben we dus tot 
nu toe niemand gevonden die bereid is 
om onder deze condities het paasvuur toe 
te staan op zijn grond en de reden 
hiervoor is helder. Dit betekent: geen 
paasvuur meer in Gasteren tenzij iemand 
ons nog een goed idee aandraagt…  

Zorgzaam Gasteren  
Onlangs heeft Arno Klee, als voorzitter 
van de Stichting Dorpshuis Gasteren, de 
Drentse Dorpenmiddag bezocht. De 
Dorpscoöperatie Nei Naoberschap 
verzorgde een presentatie over hun 
activiteit: het bieden van hulp en steun 
aan dorpsgenoten. Hij vroeg zich af of 
een soortgelijke opzet ook in Gasteren 
mogelijk zou zijn. 
Veel inwoners ontvangen steun en hulp 
van familie, buren en vrienden 
(mantelzorg). Echter, misschien zijn er 
ook dorpsgenoten die niet weten hoe en 
waar zij om hulp en steun kunnen (of 
durven) te vragen.  
Dat brengt de vraag met zich mee: is er 
belangstelling om georganiseerde 
ondersteuning op te zetten in Gasteren? 
En zo ja, wie wil zich als vrijwilliger 
inzetten? Meer informatie is te vinden op 
de website. Om dit te regelen zoekt Arno 
Klee dorpsgenoten die zich met de 
voorbereidingen willen bezighouden. U 
kunt zich t/m 14 januari 2018 bij hem 
aanmelden, per e-mail (kleea@telfort.nl) 
of telefonisch (0592-238028).  
!  
Dorpsagenda 
11  dec  GFT afval (groene container) 
14  dec  Samen Koken, Samen Eten 
17  dec  Kerstborrel op de Brink  
19  dec  PMD afval (oranje container)  
21  dec  Filmclub  
27  dec  GFT afval (groene container) 
!
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