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In deze editie van Neis oet 't Loeg onder andere wel "Hollywood" en
takkenweken maar geen paasvuur, en diverse verslagen en terugblikken op
grotere en kleinere gebeurtenissen in Gasteren de afgelopen maand.

Hollywood aan het Gasterense Diepje

Je weet maar nooit…het zal toch niet? Stel je voor: het Nederlands Film
Festival 2022, de uitreiking van het Gouden Kalf in de categorie Korte Film. “En
de winnaar is….Moloch!” Regisseur Nico van den Brink dankt in zijn speech
ook de bevolking van het vriendelijke dorpje Gasteren. Ja, als dat eens waar
kon zijn!

Sommigen van u hadden er al iets van gemerkt. Er wordt deze weken een film
opgenomen in en rond Gasteren. Lampen, camera’s. Het gaat om de film



Moloch onder regie van Nico van den Brink. MOLOCH vertelt het verhaal van
de 38-jarige Betriek die aan de rand van een veenmoeras in Noord-Nederland
woont. Wanneer zij en haar familie op een avond worden aangevallen door een
willekeurige vreemdeling, gaat Betriek op zoek naar een verklaring. Hoe meer
ze graaft, hoe meer ze ervan overtuigd raakt dat ze wordt opgejaagd door iets
ouds. Een horrofilm.

De film wordt voor een belangrijk deel opgenomen in het huis van Eduard
Porringa en Marijke van Belzen aan de Schipborgerweg. Onder leiding van
Romke Faber, verantwoordelijk voor het set-decoration, wordt het interieur
aangepast, zeg maar gerust verbouwd, om een horrorsfeer filmisch mogelijk te
maken. In vaktaal heet dat een interieur ‘uit balans’ brengen. Zo zijn de ramen
van het huis bewerkt met een spulletje zodat het net lijkt alsof de condens er
vanaf loopt. Unheimisch.

In maart zijn, onder leiding van Nico van den Brink, de echte opnamen
begonnen. Nico: “Ik voel me ongelofelijk gelukkig dat ik de kans krijgt om dit
opwindende horrorverhaal te vertellen en kan niet wachten om iedereen de
broek uit te doen schrikken!” Marijke en Eduard vinden het uiteraard ook
allemaal buitengewoon spannend…



Dit jaar geen paasvuur, maar
wel takkenweken Aa en Hunze

Helaas ook dit jaar geen paasvuur in Gasteren. De gemeente stuurde het
onderstaande bericht aan de Vereniging Dorpsbelangen:

“De Veiligheidsregio Drenthe heeft besloten om ook dit jaar paasvuren te
verbieden in verband met de bestrijding van het coronavirus. Wel worden de
gratis takkenweken verlengd. In de weken 14, 15 en 16 kunnen alle inwoners
van de gemeente Aa en Hunze hun groenafval gratis naar het afvalbrengstation
(Spekstoep 27) in Gieten brengen. Om deze takkenweken veilig te laten
verlopen, zowel voor uw gezondheid als die van onze medewerkers, vragen wij
u om de aanwijzingen goed op te volgen.”

Het bestuur van Dorpsbelangen hoopt echt dat dit de laatste loodjes zijn en dat



we elkaar binnenkort weer kunnen ontmoeten!

Openingstijden Afvalbrengstation.
Maandag: gesloten
Dinsdag t/m vrijdag: 12.30 – 16.00 uur
Zaterdag: 09.00 – 12.00 uur

Zie hier de pagina over het afvalbrengstation van de Gemeente Aa en Hunze.

Woonvisie 2020+

De afgelopen maanden heeft de gemeente samen met inwoners, politici en
partners op de woningmarkt gewerkt aan de nieuwe Woonvisie voor Aa en
Hunze. Het college van onze gemeente heeft op 9 maart 2021 het concept van
de Woonvisie 2020+ vastgesteld. In de nieuwe Woonvisie zijn de
uitgangspunten en ambities voor het wonen tot 2030 beschreven.

De looptijd van de Woonvisie 2016+ is verstreken. Veel omstandigheden zijn
de afgelopen jaren veranderd zoals demografische ontwikkelingen, een
veranderde woonvraag, urgentie bij het verduurzamen van woningen en een
sterke behoefte aan concrete invulling van de abstractie “wonen en zorg”. Dit
gaf reden om een nieuwe Woonvisie op te stellen. Met de komst van de
Woonvisie 2020+ is er een actueel uit te voeren woonbeleid waarmee de
gemeente onder andere een toetsingskader heeft voor woningbouw en
mogelijke (kleinschalige) uitleglocaties. Ook kan de gemeente hiermee
prestatieafspraken maken met de woningcorporaties.

Op 1 april 2021 staat de Woonvisie 2020+ op de agenda van de raad, daar
wordt hij opiniërend behandeld. Tot en met 4 april ligt de Woonvisie ter
inzage en kunnen er zienswijzen worden ingediend. De reacties worden, zo
mogelijk, verwerkt in het definitieve beleid.

https://www.aaenhunze.nl/Inwoners_verenigingen/Afval/Afvalbrengstation


Het concept is hier digitaal te bekijken.

Afhaalmaaltijden De Gasterije

Miranda verzorgt vanuit De Gasterije nog steeds heerlijke afhaalmaaltijden. De
menu’s worden elke week gepubliceerd op ingasteren.nl. Omdat het komend
weekend Pasen is biedt Miranda deze week een afhaal-paasbrunch aan. U
moet er wel snel bij zijn, bestellen kan nog tot en met donderdag 1 april: kijk
daarvoor op deze pagina.

Opbrengst Digitale
Collectebus Amnesty
International

De collecte voor Amnesty
International 2021- die dit jaar via
een digitale collectebus is gegaan-
heeft in Gasteren een bedrag van
€126,- opgebracht. 

Namens  Amnesty International
hartelijk dank voor uw gift.

https://www.aaenhunze.nl/dsresource?objectid=5e9fe11c-6623-4b12-b915-27cea0662697&type=pdf&&
https://ingasteren.nl/paasbrunch-op-4-april/


Onderzoek grondstructuur

Donderdag 18 maart was TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek) actief in het dorp met een test van een
innovatief meetsysteem. Op de zandwegen rond Gagels en richting ijsbaan
werd de grondstructuur (zand, leem, kleilagen) onderzocht tot een diepte van
ongeveer 25 m. Een speciaal trekkertje trok een elektromagnetisch
zender/ontvangersysteem met een snelheid van maar liefst 10km per uur (zie



foto).

Helaas lukte het in ons dorp wat minder goed dan rond Anloo en in de buurt
van Eext. De onderzoekers hadden last van schrikdraad rond de graslanden,
dat storing veroorzaakte in de metingen.

Het Feest van de Democratie – De uitslag

De verkiezing van de 150 leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal
kost dit jaar meer ruimte dan eerder. Niet in de voormalige peuterspeelzaal
maar in de sportzaal van de Gasterije is het stembureau gevestigd. Geheel
coronaproof kunnen de Gasterenaren hun stem uitbrengen op een van de 1046
kandidaten van kieskring Assen. De bezoekers worden ontvangen door een
heuse gastheer die de stemgerechtigden de weg wijst in het rechtstreeks en
geheim kiesrecht. Via de voorzitter en zijn/haar rechterhanden mondt een korte
wandeling uit in het stemhokje. Daarna door naar de stembus, het rode potlood
afgeven en af via de zijdeur.

Tot ziens op 16 maart 2022 (gemeenteraadsverkiezing) en op 15 maart 2023
(provinciale statenverkiezing)!

Klik hier voor de uitslag in de gemeente Aa en Hunze. En hier voor de uitslag in
Gasteren.

https://ingasteren.nl/verkiezing-met-een-mondkapje/
https://ingasteren.nl/uitslag-verkiezing-tweede-kamer-gasteren/


Padden kunnen weer veilig ‘oversteken’

Het begint weer een beetje op lente te lijken. Mensen gaan hun tuin in, maar
padden gaan op trektocht naar de poel waar ze geboren zijn. In Gasteren zit de
Oudemolenseweg hen daarbij echter in de weg. Maar gelukkig voor hen zijn er
tunnels, waardoorheen ze veilig naar de overkant van de weg kunnen lopen.
Elk jaar worden die door medewerkers van de gemeente schoongespoten. De
padden worden naar die tunnels geleid door schermen in de sloten langs de
kant van de weg. Elk jaar moeten die schermen weer vrijgemaakt worden van
overgroeiende bramen, van welig tierend gras of zich ophopend blad. Anders
gaan die padden via klimpartijen toch nog de weg op.

Zaterdag 6 maart heeft een groep van 15 oranje-geheste vrijwilligers zich weer
van die schoonmaaktaak gekweten. Op ruime afstand van elkaar heeft ieder
van hen haar of zijn bijdrage geleverd. Een enkel stukje scherm moest worden
vervangen.

De padden kunnen weer hun jaarlijkse gang gaan. Niets staat hun meer in de
weg

Henk Hellema
Coördinator Paddenwerkgroep Gasteren



Gasteren en fijnstof-meting 

Gasteren, een mooi dorp midden in het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap
De Drentsche Aa. Wie in dit dorp woont, waant zich ver weg van lucht- en
milieuvervuiling. Wellicht terecht: in de omgeving van Gasteren is geen
vervuilende industrie. En de hoeveelheid auto’s dat door het dorp rijdt, is ook
acceptabel (behoudens dat met name te hard rijdende (vracht)auto’s bij
menigeen de kopjes en glazen uit de kast doen laten rinkelen). Maar klopt het
wel dat we in Gasteren alleen schone lucht ademen?

Want als zand uit de Sahara over Nederland kan uitwaaien, dan kan
luchtvervuiling met zuid-oostelijke wind uit het Ruhr-gebied toch ook een dorp
als Gasteren bereiken? En houtkachels produceren rook … met daarin fijnstof.

Twee dorpsgenoten (Ben Mulder en John van der Kaap) nemen deel aan het
project “Onze lucht”. Bij hen hangen sensoren die 24 uur per dag de
hoeveelheid fijnstof meten. De meetresultaten van deze sensoren en die van
nabijgelegen dorpen zijn zichtbaar door op deze URL te klikken.

Klik hier voor een uitgebreider artikel over fijnstofmeting.

https://maps.sensor.community/#13/53.0359/6.6634
https://ingasteren.nl/fijnstof-meting-in-gasteren/


Een kei van een vondst

(Door onze verslaggever)

Keien. Keitjes. Dekstenen. Hunebedden. Drenthe ligt er vol mee. En toch was
een inwoner van Gasteren verbaasd toen hij bij tuinwerkzaamheden op een
hard voorwerp stootte: een zwerfsteen. Als een gemeente zonder vergunning
pittoreske schelpenpaadjes op archeologische ondergronden mag verwijderen
om te kunnen vervangen door beton … dacht onze dorpsgenoot dat hij die
zwerfsteen van zo’n 325kg ook wel boven de grond mocht halen zonder
toestemming van wie dan ook. Zeker toen een snelle inspectie leerde dat deze
zwerfsteen niet een deksteen van een nog niet gevonden hunebed betrof.

Bijzonder is zo’n vondst wel. 125.000 jaar geleden liet de ijstijd deze zwerfsteen
achter. Omstreeks 1990 legde de vorige bewoner waarschijnlijk onwetend een
terras aan boven de zwerfsteen. En zaterdag 6 maart 2021 haalden vader en
zoon de zwerfsteen boven de grond … wellicht de eerste keer in het bestaan
van deze kei

Dorpsagenda april
za 3 apr Grijze container
vr 9 apr Oranje container
ma 12 apr Groene container
vr 23 apr Oranje container
ma 26 apr Groene container
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