
  

April 2018 

Jaarvergadering Vereniging 
Dorpsbelangen Gasteren - 12 april.  
Op donderdag 12 april om 20.00 uur 
houdt de Vereniging Dorpsbelangen 
Gasteren haar jaarlijkse algemene 
ledenvergadering in de Gasterije. U wordt 
- met alle andere leden - van harte 
uitgenodigd om de jaarvergadering bij te 
wonen.  
Agenda: 

1. Opening  
2. Mededelingen 
3. Notulen jaarvergadering 6 april 2017 
4. Vaststellen jaarstukken: - jaarverslag 
2017 secretaris, - financieel verslag 
2017, - vaststellen begroting 2018 en 
contributie 2019, Neis oet ’t Loeg, - 
verslag kascommissie, bestaande uit 
Jeroen Oomen en Rob van Ekeren.  
5. Bestuurssamenstelling: - aftredend en 
niet herkiesbaar: Victor Verrijp 
(voorzitter) en Arnold Tang 
(penningmeester), - bevestiging Bjorn de 
Jong als bestuurslid/voorzitter, - 
bevestiging Iris Koffijberg als bestuurslid/
penningmeester. 
6. Rondvraag en Sluiting  
PAUZE  
- Arno Klee doet verslag van het 
Dorpshuis en het initiatief Zorgzaam 
Drenthe 
- Een presentatie door Hartveilig Drenthe 
over de ervaringen met reanimatie in 
Drenthe: nut en noodzaak met uit het 
leven gegrepen voorbeelden. 

Opschoondag 2018: een verslag  
Op zaterdag 10 maart stond weer een 
flinke groep vrijwilligers klaar om 
Gasteren en omstreken van zwerfvuil te 
ontdoen. Jong en oud, maar het is voor 
het eerst dat dit jaar ook een 3-jarige 
vrijwilliger meedeed. In vrolijke oranje 
hesjes, gewapend met grijpers, 

handschoenen en vuilniszakken vertrok 
een aantal groepjes in alle 
windrichtingen. Het weer werkte mee: de 
temperatuur was aangenaam en de 
voorspelde regen bleef uit. Het rapen en 
verzamelen was zeker de moeite waard. 
Na de flinke wandeling van ruim 2 uur 
was de aanhanger van Harm en Janny 
van Rhee weer aardig gevuld. Toch 
constateren we ook dat we een paar jaar 
eerder veel meer afval verzamelden. Een 
positieve ontwikkeling! Leuk om de foto 
van de gevulde aanhanger uit 2017 naast 
die van 2018 te leggen: een mooie 
gevulde bodem dit keer, maar zeker geen 
aanhanger ‘met een kop erop’ zoals vorig 
jaar. Dit komt ongetwijfeld ook door de 
‘stille verzamelaars’: de mensen die 
gedurende het hele jaar een stukje 
Gasteren schoon houden. Zij verdienen 
onze grote dank! 

Er waren ook 
mooie vondsten 
dit jaar: een 
groepje vond 5 
salamanders op 
de Zuides. Helaas 
dood, 
vermoedelijk door 

de stevige vorst van 
de afgelopen periode. Maar salamanders 
vinden het kennelijk de moeite waard om 
daar te wonen. En iemand vond een 
mooie, gave dierenschedel. Van een vos?  
Onderweg werden de noeste 
verzamelaars van koffie en koek voorzien 
en na de klus heeft de groep weer van 
een welverdiende lunch genoten in de 
Pannenkoekboerderij. Op de website 
staan foto’s. Harm en Janny: dank voor 
het afvoeren van al die dingen die in een 
vuilniszak thuishoren. 
Namens Dorpsbelangen - Margriet 
Hilbolling. 

Mezen tegen eikenprocessierups  
In een vergadering van de Vereniging 

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



Dorpsbelangen Gasteren met wethouders 
van de gemeente Aa en Hunze kwam 
Fred Dresia met het idee om nestkastjes 
op te hangen voor koolmezen en 
pimpelmezen als alternatieve bestrijding 
tegen de eikenprocessierups. Als reactie 
op dit mooie idee heeft de gemeente Aa 
en Hunze tijdens de bijeenkomst van 
‘College bie ’t pad’ in december vorig 
jaar, 25 nestkastjes geschonken aan 
dorpsbelangen. Ook werd in de 
bijeenkomst aan de jeugd van de keet 
gevraagd om samen met Fred de 
nestkastjes op te hangen in het dorp. In 
de tussentijd heeft Roelof Bonder de 
nestkastjes geschilderd en werden ze op 
woensdag 28 maart onder barre 
omstandigheden opgehangen in het dorp 
door Fred Dresia, Albert Dekker en Gijs 
Moek (namens de keet). Als mooie 
afsluiter zorgden de beheerders van de 
Gasterije voor een hapje en een drankje. 

Jeu de Boules-toernooi in april 
Na de feestelijke opening van de Jeu de 
Boules-baan in april 2017, met veel 
belangstelling uit het dorp, bleef het 
stiller op de baan dan gehoopt. Elke 
zondagmorgen werd er gespeeld door 4 
‘die-hards’, soms door 6 of 8 spelers, 
maar Jeu de Boules in Gasteren verdient 
meer belangstelling. Daarom neemt 
sportvereniging de Rietvogels het 
initiatief voor een klein maar gezellig 
toernooi op drie opeenvolgende 
zondagmorgens op: 8, 15 en 22 april. De 
precieze invulling van de organisatie en 
het tijdstip van de wedstrijden hangen af 
van het aantal deelnemers. De insteek is 
dat elke deelnemer drie keer een uurtje 
kan spelen; lukt dat niet op de geplande 
zondagmorgen(s), dan zoeken we in 
onderling overleg een ander moment. De 
finaledag, 22 april, zorgen we voor een 
gezellige afsluiting. Aanmelden kan door 
een mailtje te sturen naar Ben Mulder, tot 
uiterlijk donderdag 5 april; bellen mag 
ook (b.m.mulder@gmail.com; 
0592-238033). 

Korte schildercursus in Gasteren 
Marjolijn Zwolsman (Rolde) komt in april 
naar Gasteren om een schildercursus te 
geven in De Gasterije. In de cursus wordt 

geoefend met kleuren mengen, 
materiaalgebruik en de opbouw van een 
schilderij met acrylverf. Elke deelnemer 
maakt uiteindelijk een schilderij dat past 
bij zijn interesse en mogelijkheden. De 
cursus is bedoeld voor iedereen die zich 
een beginner voelt of gewoon 
nieuwsgierig is. De cursus bestaat uit drie 
lessen en er zijn twee tijdstippen: op 
maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur 
of op maandagavond van 19.30 tot 21.30 
uur. De data: 9, 16 of 21 april. Kosten 
bedragen: € 69,-, dat is inclusief alle 
materialen en koffie/thee. Aanmelden kan 
via de e-mail: mzwolsman@hetnet.nl of 
per telefoon: 06-12526288. Bij 
aanmelden graag vermelden of de 
voorkeur uitgaat naar de middag of de 
avond. Bij minimaal 4 deelnemers gaat 
de cursus door. Meer informatie is ook te 
vinden op: www.atelierlijn.nl   

Keet Gasteren heeft een nieuwe plek! 
De nieuwe locatie van Keet Gasteren is 
gelegen op het land van de familie 
Hollander, grenzend aan het bos van de 
Koningskuil in de buurt van de Bosakkers. 
De jeugd van de Keet is natuurlijk erf blij 
met deze nieuwe locatie die begin maart 
weer in gebruik is genomen. Voor 
eventuele vragen kunt u contact 
opnemen met: Gijs Moek (06-29205100) 
of Albert Dekker (06-11510867).
!  
Dorpsagenda 
 10  apr  PMD afval (oranje container) 
 12  apr  Samen koken, Samen eten 
 12  apr  Jaarvergadering Dorpsbelangen 
 14  apr  30ste Magnusfair Anloo   
 16  apr  GFT afval (groene container)  
 19  apr  Filmclub 
 20  apr  Klaverjassen/rummicub 
 23  apr  Restafval (grijze container)  
 24  apr  PMD (oranje container)  
 30  apr  GFT afval (groene container) 
"
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 tot de laatste 
donderdag (12.00 uur) 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 . 
!
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