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In deze editie van Neis oet 't Loeg onder andere de herfstagenda van de 

Gasterije, activiteiten de komende maand, en activiteiten in de afgelopen 

zomermaanden... 

Bezoek Gasterense keuterij op Open 
Monumentendag    

Je komt er langs wanneer je van Gasteren naar Oudemolen rijdt: de keuterij op 

Oudemolenseweg 1.

Of landarbeidershuisje.

Of boerenarbeiderswoning.

Het boerderijtje is één van de drie keuterijen die Gasteren rijk is. De andere 

twee zijn Oosteinde 3 en Westeinde 23. Maar Oudemolenseweg 1 is net iets 

aparter dan de andere twee. In 2008 is het boerderijtje namelijk door de 

Provincie Drenthe tot Provinciaal Monument verklaard. Als een blijvend 



zichtbaar onderdeel van de Drentse landbouwgeschiedenis. Steeds meer 

keuterijen verdwijnen immers uit het landschap.

Zaterdag 14 september staan de deuren van deze keuterij open in het kader 

van Open Monumentendag en wel van 10 uur ’s morgens tot 5 uur ’s middags.

De Werkgroep Historisch Gasteren is in de geschiedenis van dit huisje 

gedoken. Klik hier om te lezen wat deze te weten kwam. 

Herfstagenda van de Gasterije

Zin in een avondje bingo? In een spelletje rummikub? Of misschien in een potje 

klaverjassen? Wat is er in de komende herfst te doen in De Gasterije? De 

beheerders Marchinus en Miranda geven hierbij hun programmaoverzicht.

Bekijk hier de Herfstagenda Gasterije



Werkgroep Natuurbeheer Gasteren gaat weer 
van start

Toen we in augustus op alweer een hittegolf getrakteerd werden hielden we 

ons hart vast. Zou het net zo gaan als vorig jaar, toen veel heideplanten het 

loodje legden? Maar nee, een paar regenbuitjes op het juiste moment zorgden 

ervoor dat de heide dit jaar in volle bloei kwam. Een prachtig gezicht dat nu al 

weer een beetje over z’n hoogtepunt heen is. En voor de werkgroep 

Natuurbeheer Gasteren wel heel bemoedigend om te zien dat niet alleen veel 

dood gewaande heistruiken toch nog tot bloei gekomen zijn, maar dat op heel 

veel plaatsen – vaak tussen het welig tierende gras – weer nieuwe jonge 

heideplanten zijn opgekomen. En dat sommige daarvan nu al weer in bloei 

staan.

Lees verder op ingasteren.nl...



De Huiskamer picknickt op het 
Fochteloërveen

Het is vlak voor 10 uur, woensdag 7 augustus 2019. Tien dorpsgenoten 

verzamelen zich bij De Gasterije. Een lichte spanning is waarneembaar: het lijkt 

op een schoolreisje van weleer. Het reisdoel is het Fochteloërveen.

Via Peest en Westervelde arriveren drie auto’s met hun passagiers bij het 

Fochteloërveen, bij het Informatiepunt van Natuurmonumenten. Vlakbij is het 

Rolstoelpad, een wandelpad van 2,5 km. Het gezelschap kuiert over het pad in 

ongeveer een uur. Links en rechts genietend van de natuur. Het aan- en 

uittrekken van de regenkleding door enkelen, was hinderlijker dan de twee 

korte buien regendruppels waar het veen zo naar smacht.

Teruggekeerd op het Informatiepunt, start een video over het Fochteloërveen, 

gemaakt toen er nog sprake was van een hoog grondwaterpeil. Anno 2019 is 

deze gezakt naar 1,5 meter onder de oppervlakte. Met als gevolg: groeiend 

gras en berken veranderen het landschap. Een medewerkster van 

Natuurmonumenten legt uit dat er gedurende drie maanden elke dag regen 

moet vallen om deze droogte het hoofd te bieden. Dit vindt zij zorgwekkend. 

Daarna volgt desgevraagd een opsomming van het aanwezige wild en 

gevogelte; de kraanvogel vervult hierbij een prominente rol.

Inmiddels sieren drie quiches de tafel, vakkundig verzorgd door Els: 

geitenkaas/vruchten, spinazie/zalm en broccoli/spek. Zij vormen het culinaire 



hoogtepunt van deze Huiskamer-buitenshuis. Onder het motto “Laat niet als 

dank …” ruimen de deelnemers tot slot de tafel. Gedurende de terugreis via 

Veenhuizen en Norg, pratend over een schitterende Huiskamer-bijeenkomst. 

Nieuw plafond in “Gast en Zo”    
17 augustus 2019
Er wordt momenteel hard gewerkt in de Gasterije. De akoestiek van “Gast en 

Zo” en ook van de Markezaal liet veel te wensen over. Door de harde vloer in 

combinatie met het harde plafond waren er veel reflecties en was het geluid 

hard en schel. Na de renovatie is geluiddempend materiaal onder de stoelen 

geplaatst maar dat hielp weinig.

Nu worden de plafondplaten vervangen door geluidsabsorberende 

steenwolplaten. Bij deze werkzaamheden worden de kabels voor de 

audiovisuele installatie en de kabels voor de het tweede biljart ook 

weggewerkt. De Markezaal wordt later aangepakt.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Gert Weggemans, Henk en Tieme 

Stoffers en Berry Tiems (zie de foto).



Buurtbarbecue Gagels

Barbecues zijn aan de orde van de dag. In de eigen tuin. Bij de vereniging. Op 

het Binnenhof. Of zomaar, omdat het mooi weer is of om iets te vieren of om de 

vakantieperiode te beginnen of af te sluiten. Redenen te over.

Aan de Gagels was er weer een andere reden. De afgelopen jaren hebben veel 

huizen aan de Gagels nieuwe bewoners gekregen. Niet iedereen kent elkaar. 

Dat bracht Ruth van Dalen en Ineke Mulder er toe om afgelopen zondag 18 

augustus een buurtbarbecue te organiseren. Dat het een goed idee was bleek 

wel uit de opkomst. Ongeveer driekwart van de bewoners kwam met bbq’s, 

tafels, stoelen, drank, ham- en vegaburgers naar het Gagelsplantsoen.

Het weer werkte mee en mede daarom was het een zeer geslaagde 

bijeenkomst. Bij het vallen van de avond gingen deze Gagelaars voldaan naar 

huis in de wetenschap dat de barbecue volgend jaar wordt herhaald om de 

kennismaking verder uit te diepen. 



Emelten!

Wat is hier aan de hand? Praktisch het gehele evenemententerrein achter de 

Gasterije is veranderd in een kale akker!

Het zit zo. Het grasland heeft erg te lijden van de emelten. Emelten zijn de 

larven (een soort maden) van de langpootmuggen (ook wel hooiwagens of 

glazenwassers). Zij doen zich tegoed aan de wortelhals van de grasplanten 

waardoor de plant geen vocht meer kan opnemen, verdort en dood gaat. Een 

bruine-gele grasmat zien wij dan als resultaat.

Om de emelten te bestrijden heeft Harm Reinders half augustus, namens de 

Boermarke, het terrein gefreesd. De volgende stap is het terrein opnieuw 

inzaaien. Op dit moment kan dat nog niet omdat de grond te droog is. Het 

wachten is dus op een regenperiode. Want graszaad kan maar één keer 

kiemen en dan heeft het snel vocht nodig.

Dus nog even wachten en dan krijgen we weer een mooie groene grasmat die 

tegen een stootje kan!



Internationale jongeren aan tafel

Vrijdag 23 augustus kwamen 2 jongeren van het internationale vrijwilligerskamp 

in Oudemolen bij ons eten. Hierover waren wij benaderd door Ben Mulder (op 

verzoek van boswachter Kees  van Son).

Eigenlijk waren wij direct enthousiast en blij dat we iets konden bijdragen aan 

dit mooie initiatief van Staatsbosbeheer. Klokslag half zeven kwamen Claudia 

(Spaans) en Lorenzo (Italiaans) aangefietst. Prachtig weer, een heerlijke 

maaltijd en een bijzonder gezelschap . De gesprekken (Engels) gingen over 

velerlei onderwerpen, hun studies, politiek, familiegewoontes, romantiek, de zin 

van het leven, internationaal recht enz. Ook veel lachen. Het verraste ons alle 

vier dat het zo’n ongedwongen en fijne avond was geworden. Wij zijn blij dat 

we een kleine bijdrage konden leveren en het is zeker voor herhaling vatbaar.

Fia Steenge en Annemiek de Bie 

Dorpsagenda september
za 14 sep Oud papier (vanaf 9.00u)

za 14 sep Open monumentendag

ma 16 sep Groene container

wo 18 sep Huiskamerbijeenkomst

do 19 sep Oranje container

vr 20 sep Bingo



vr 27 sep Grijze container

vr 27 sep Klaverjassen en rummicub

ma 30 sep Groene container

wo 2 okt Huiskamerbijeenkomst

do 3 okt Oranje container
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