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Inleiding 
Net als vorig jaar hebben wij ook in 2021 de gevolgen ondervonden van allerlei beperkingen. 
Desondanks is het gelukt nog vrij veel activiteiten te realiseren. 
De meeste werkgroepen hebben redelijk door kunnen werken. Ook de Huiskamer is zo goed 
mogelijk blijven functioneren. 
Op het gebied van energie is een knoop doorgehakt, het zonnepark aan de Schreierswijk komt er 
niet.  
Het dorpsmagazine en het Warme Welkom voor nieuwe dorpelingen waren zeer geslaagde nieuwe 
activiteiten. 

Bestuur 
Het bestuur van de Dorpscoöperatie bestaat nu uit de volgende personen met hun 
aandachtsgebieden voor het komende jaar: 
Piet Wolters, voorzitter, ouderenhuisvesting, vervoer, Dorpsloket 
Luit Spijk, penningmeester, 
Kai Waterreus, secretaris, groenonderhoud, energie 
Jos Banus, lid met aandacht voor groenonderhoud 
Wim Possemis, lid met aandacht voor communicatie, jeugd en jongeren, Dorpsportaal 
Willem Tuijt, lid met aandacht voor bouwen en openbare ruimte, energie 
Jan Willem Koops, lid met aandacht voor ouderenhuisvesting, vervoer, energie 
Albert Koops, lid met aandacht voor eenzaamheid, 
Henk Nieboer, lid met aandacht voor gezond leven, jeugd en jongeren en ouderenhuisvesting 
Eliane Grooten, lid 
Corina Hassing, lid met aandacht voor acties 

Daarnaast nemen Albert Koops en Kai Waterreus deel aan de beraadslagingen van de 
OmgevingsAdviesRaad (OAR). 
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Bestuurszaken 

Het bestuur van de Dorpscoöperatie is in 2021 negenmaal bijeengeweest. 
Ondanks alle beperkingen hebben wij toch op 3 november een Algemene Ledenvergadering kunnen 
houden in MFC De Spil. 
De ledenvergadering stond in het teken van kleine aanpassingen in de statuten. Ook konden wij een 
nieuw huishoudelijk reglement presenteren. 
Beide zaken hadden te maken met nieuwe eisen van de wetgever. 

De verschillende werkgroepen hebben, waar dat mogelijk was, weer veel werk verzet om hun 
aandachtsgebied op orde te houden. 

Gedurende het jaar is er veel tijd en aandacht uitgegaan naar mogelijkheden om contact te houden 
met de leden. Met name de deelnemers aan de Huiskamer hebben extra aandacht gekregen binnen 
de beperkte mogelijkheden die er waren. 

Ook dit jaar is er weer veel tijd besteed aan de mogelijkheden voor ouderenhuisvesting, tiny houses 
voor starters en energie (windmolens en zonnepark). Ondanks alle inspanningen heeft dit nog niet 
geleid tot bruikbare resultaten. 

De werkgroep Groenonderhoud heeft via een Provinciale subsidie enkele percelen in het 
Schreiersbos kunnen inzaaien met een bloemrijk mengsel. 

Op 31 december 20201 telde de Dorpscoöperatie 426 leden, zo’n 53% van de huishoudens in ons 
dorp. 
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Werkgroepen 
Doordat het werkgebied van de Dorpscoöperatie steeds breder wordt, is ook het aantal werkgroepen 
flink toegenomen. 
Daarnaast worden veel kleine zaken opgepakt wanneer dat zo uitkomt. 

Momenteel zijn 10 werkgroepen actief, te weten: 
- de Huiskamer 
- het Dorpsloket 
- Dorpsportaal 
- vervoer 
- groenonderhoud 
- ouderenhuisvesting 
- In ’t veen sta je niet alleen 
- gezond leven 
- jongeren/jeugd 
- energie 

De activiteiten van de verschillende werkgroepen worden hierna belicht. 
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De Huiskamer in 2021 door Carla IJntema 

We begonnen dit jaar met lege stoelen. Helaas konden we niet bij elkaar 
komen in de Huiskamer, omdat het besmettingsgevaar te groot was. 
  
We hebben gezocht naar mogelijkheden om de mensen toch in beeld te houden 
en om wat vrolijkheid te brengen.  
  
We hadden onze megafoon voor op het dak van de bus. Daarmee zijn we bij mensen langs geweest 
om op afstand bijvoorbeeld een verjaardagsliedje te laten horen of een audio-boodschap te brengen 
op afstand. Dit was mogelijk omdat we weten wanneer iedereen jarig is in de Huiskamer, zowel 
deelnemers als vrijwilligers. 
De deelnemers van de huiskamer hadden regelmatig telefonisch contact met elkaar en met Carla. 
Zij ging op huisbezoek zolang dit kon.  

  
Op 9 maart zijn we bij alle deelnemers en vrijwilligers van de Huiskamer 
langs geweest met een babbelbox. Dit was een zakje met van alles er in op 
het gebied van “babbelen”, met de mededeling dat we zo graag bij elkaar 
zouden willen bijpraten, maar dat dit nu nog niet kan. We maakten van de 
gelegenheid gebruik om aan de deur even een gesprekje te hebben met de 
mensen.  
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We hebben een oproep geplaatst om puzzels te doneren  
aan de Huiskamer en deze hebben we bij de mensen langs gebracht.  
Zo hadden ze weer even iets leuks te doen, als ze daar zin in hadden. 

We hebben een lift in de Spil-Express laten bouwen.  
De aanschaf van de lift werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het FNO-fonds, Klein Geluk.  
Aanvankelijk was de subsidie bedoeld voor aanschaf van diverse 
materialen en voorzieningen voor de Huiskamer, maar door de 
Corona kon dit niet door gaan.  

De stoere Mercedesbus sprinter wordt onder meer gebruikt voor 
het vervoer van de deelnemers van de Huiskamer, de 
ontmoetingsplek voor ouderen in het dorp. 
Daarnaast wordt de bus ook gebruikt voor allerlei leuke uitstapjes. 
Maar dit jaar lukte het door Corona nauwelijks om deze uitstapjes te organiseren. 
Daar staat tegenover dat de bus nu wel uitstekend dienst doet bij het vervoer van ouderen naar hun 
vaccinatiepriklocaties.  

De bus is sinds enige tijd voorzien van een heuse rolstoellift. Met 
die nieuwe rolstoellift kan de bus nu ook mensen vervoeren die 
moeite hebben met het in- en uitstappen. 

Koningsdag 27 april:  
Op koningsdag hebben we pannenkoeken gebakken voor alle mensen in het dorp. 
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Speciaal voor alle deelnemers van de huiskamer 
hebben we bij de deur een verse pannenkoek gebakken 
vanuit de bus.  
Een groot succes! 

Op 6 mei zijn we met de nieuwe Nederlanders 
die naar de huiskamer komen een wandeling 
gaan maken en naar de moestuin geweest. We 
kregen uitleg van Albert Koops over de tuin. 
Buiten elkaar ontmoeten was inmiddels weer 
mogelijk. 

We hebben een effectmeting gedaan in de 
Huiskamer. De dorpscoöperatie samen 
met Carla van Impuls en Maron van 
Attenta, hebben gekeken naar het effect 
van de Huiskamer op de mensen en het 
effect van kostenbesparing. Dit bleek 
enorm te zijn.
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Op 6 juli kunnen we eindelijk weer naar de Huiskamer. De mensen hadden er enorm zin in en 
konden niet wachten tot het zover was.  

Lekker bijpraten Een prijs gewonnen
lekker smullen

Vogelvoeractiviteit

Helpen met de 
kanskaarten actie Groente uit de moestuin
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Helaas, de besmettingen liepen weer op in 
november en we voelden ons genoodzaakt 
weer te stoppen met de Huiskamer 

In december rond gegaan met kleine kerstpakketjes voor de deelnemers en vrijwilligers van de 
Huiskamer. Hopende dat we volgend jaar weer snel bij elkaar kunnen komen! 
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Dorpsloket 
Het is mooi te merken dat het Dorpsloket steeds gemakkelijker gevonden wordt. 
In 2021 hebben de vier vrijwilligers meer dan 150 vragen ontvangen. 
Vrijwel alle vragen konden beantwoord worden. 
In veel gevallen zijn andere vrijwilligers gevraagd een handje te helpen. 
Zo niet, dan konden de vraagsteller doorverwezen worden naar andere instanties. 
Ook de Spil-Express is regelmatig ingezet voor vervoer naar het ziekenhuis of priklocaties. 
Verder werd hulp geboden bij computerproblemen en zijn de vrijwilligers ingeschakeld bij de 
kanskaartenactie. 

werkgroep Gezond leven 
De coronapandemie werkte ook dit jaar weer niet mee om het trainen op de woensdagochtenden 
vol te houden. 
Vrijwel het gehele jaar hebben wij niet kunnen oefenen op het sportveld. 
Wij hopen op betere tijden. 

werkgroep Jongeren en Jeugd 
Ook hier zijn de activiteiten doorgegaan wanneer dat mogelijk was. 
Op die momenten was het weer vanouds gezellig in de Strohalm, waar de Jeugdsoos gehouden kan 
worden. Regelmatig kwamen er enkele tientallen jeugdigen bijeen voor muziek en spelletjes.
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werkgroep In ’t veen sta je niet alleen 

Ook dit voorjaar kenmerkte zich door een lange ’lock–down’ die duurde tot aan plm. mei. 
Wel hebben er in die periode een aantal leuke activiteiten plaatsgevonden: 
In vervolg op de klavertjes aanhaak actie en de mezenbolletjes actie – een klein gebaar , we zwaaien 
naar elkaar , werden er in 2021 de volgende acties gehouden: 

-        Pluk de dag en zaai meteen een nieuwe: van tekeningen van leerlingen van de 
basisschool en tuinkerszaadjes, werden kweekpakketjes gemaakt en huis aan huis 
verspreid 

-        Koninklijke pannenkoeken – op Koningsdag zijn 450 pannenkoeken die door 
vrijwilligers waren gebakken door de Spil expres door het dorp verspreid 

-        Verder werden de deelnemers van de Huiskamer regelmatig verrast met attenties 

Eind juni gingen we als werkgroep weer van start. In het 2e halfjaar werd er – in verschillende 
samenstelling - 9 x vergaderd. 

Een tweetal grote acties zijn georganiseerd: 

Warm Welkom op 2 oktober; 
Een grote info markt waar alle verenigingen/organisaties in het dorp hun activiteiten konden 
toelichten en leden konden werven. In totaal konden we  ruim 40 (!) verenigingen  en organisatie 
verwelkomen. 

Hierna was er een maaltijd en daarna een gezellige avond in De Spil. Naast informatie over de 
historie van Gasselternijveen en de dorpscooperatie , kon men ook oude gebruiksvoorwerpen raden 
en “last not least” onze troubadour Andries Middelbos. Hij maakte o.a. duidelijk dat bij het uitlaten 
van een hond er van alles mis kan gaan. 

Het evenement werd door ieder erg gewaardeerd. Er waren veel nieuwe inwoners aanwezig – die 
voelden zich inderdaad erg welkom. 
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Gasselternijveen in Kerstsfeer  

Het idee van een soort van herderstocht – waar we 
aanvankelijk aan dachten – is verlaten mede door de opnieuw 
opkomende Corona. Er is toen gekozen voor kerstverlichting – 
waarbij de straten werden uitgedaagd om de mooiste verlichte 
straat van Gasselternijveen te worden. 

Voor elke straat die zich aanmeldde was een startsubsidie van  
€ 75 beschikbaar. Verder waren er een 3-tal prijzen beschikbaar 
gesteld. 

Ook het mooist versierde huis mocht een prijs in ontvangst 
nemen. 
De actie kreeg veel bijval – uiteindelijk deden 16 straten/
buurten mee. 

De actie gaat in 2022 zeker een vervolg krijgen. 

De werkgroep blijft het  werkdocument –“ Een verbonden Gasselternijveen” als basis gebruiken. 
We hebben hier met onze toenmalige begeleidster van het LSA – Marieke Koot nog een  korte 
evaluatie bijeenkomst gehouden. 

Intussen zijn we al weer druk aan het plannen voor het nieuwe seizoen – en hopelijk hebben we dan 
minder last van Corona. 
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werkgroep Groenonderhoud 
Biodiversiteit 
In 2021 is weer verder gewerkt aan de biodiversiteit in ons dorp. 
Dit keer is het gelukt via een bijdrage van de provincie twee percelen in het Schreiersbos in te 
zaaien met een bloemrijk mengsel. 
Het gaat dan om een mengsel bloemen die hier thuis horen zoals Duizendblad, Knoopkruid, 
Reigersbek, Walstro, St Janskruid, Zandblauwtje, Margriet, Rolklaver, Teunisbloem, Ratelaar, 
Dagkoekoeksbloem, Gele Morgenster en Hazenpootje. Voor de kenners: het G1 mengsel. 
Door de provinciale bijdrage was het mogelijk de grond vooraf zaairijp te maken.  

Vervolgens konden wij zelf in december het mengsel inzaaien. 

Oude Begraafplaats 
Met behulp ban een gemeentelijke bijdrage was het mogelijk 
een informatiebord te plaatsen bij de Oude Begraafplaats. 
Wij hebben gekozen voor een informatiepaneel met tekst en 
foto’s in plaats van eeneenvoudig paneel met een QR-code. 
Wij menen dat de meeste voorbijgangers niet meer dan een 
korte stop maken en iets aardigs willen lezen over de historie 
van de Oude Begraafplaats. 

Ooievaarsnest 
Het ooievaarsnest in de Oude Weer heeft geregeld onderhoud 
nodig. Ook dit jaar is het hekwerk weer hersteld. De paarden i 
het gebied gebruiken het hek nogal eens om lekker tegenaan te 
schuren. 
Maar op den duur zijn de planken daar niet tegen bestand. 
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Dorpsmoestuin 

 Evenals in 2020 liep het tuinseizoen wat vertraging op – maar nu vooral doordat de tuin in maart 
gedeeltelijk onder water stond. Half april was het zover opgedroogd dat er weer op gewerkt kon 
worden.   

In maart werd er in de school nagedacht over het “bouwplan” en vervolgens zijn we begin mei met 
een groep van 11 leerlingen en 10 vrijwilligers in de praktijk gestart. De leerlingen zijn verdeeld in 
2 groepen die om de 14 dagen op de tuin helpen. Elke woensdagmiddag van 12.30 u – 14.00 u was 
er een groepje van 5 of 6 leerlingen met 2 vrijwilligers actief op de tuin. 

Ook in de vakantie waren de vrijwilligers present en konden leerlingen aansluiten. 

Het seizoen is in november afgesloten met een evaluatie met de scholieren en de vrijwilligers. De 
onderlinge verstandhouding is prima en we kijken uit naar het nieuwe seizoen. 

We moeten hier toch ook nog wel even “Kern met Pit “ vermelden. In deze competitie met 9 andere 
projecten in Drenthe kwamen we – tot onze eigen verbazing – op de tweede plaats! We werden 
hierbij uitstekend geholpen door Albertha Ottevanger die een heel mooi filmpje had gemaakt. Door 
“Kern met Pit” mochten we dit samen met leerlingen ook nog toelichten in  ‘Op Tjak ’van RTV 
Drenthe .  

Hieronder het plaatje hoe we ons project aan anderen hebben gepresenteerd.
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Werkgroep Dorpsportaal 
Voor reacties en het aanleveren van nieuws: redactie@gasselternijveen-online.nl 

Energie 
Windmolenpark Oostermoer 
In de loop van het jaar is het 
windpark gereedgekomen. 
De fase van proefdraaien is 
daarmee ingegaan. 
In samenhang daarmee is 
besloten om een actie rondom 
Planschade op te zetten teneinde 
de inwoners opmerkzaam te maken op de mogelijkheden. Tevens is aangeboden te helpen bij het 
aanvragen van Planschade. 

OAR 
Met het gereedkomen van het windpark kon het weer van de OAR worden afgerond. Wel zijn nog 
enkele werkgroepen actief om de laatste afspraken na te komen en tot een goed einde te brengen. 
Het streven om nog voor het einde van het jaar het opstarten van de Stichting Gebiedsfonds 
mogelijk te maken is niet gelukt. Verschillende zaken hebben het proces rondom de statuten 
vertraagd.  

Gebiedsfonds 
Ondanks alle vertragingen vorderen de voorbereidingen gestaag. De statuten zijn nagenoeg klaar, 
het Huishoudelijk Reglement en de verschillende uitwerkingsregelingen ( Burenregeling, 
Uitvoeringsregeling, Insluitingsregeling) zijn flink gevorderd. 
Verwacht wordt dat de gang naar de notaris in het eerste kwartaal zal kunnen plaatsvinden. 
Hopelijk kan het bestuur van het Gebiedsfonds dan op 1 april aan de slag. 
Namens ons dorp is Kai Waterreus lid van het eerste bestuur van het Gebiedsfonds. 
De Dorpscoöperatie zal in de eerste helft 2022 een bijeenkomst organiseren op de gang van zaken 
rondom het indienen van plannen voor het Gebiedsfonds te bespreken en uit te leggen. 
 

mailto:redactie@gasselternijveen-online.nl
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Landschappelijke inpassing  
Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk 
de geplande bijeenkomsten die samenhangen met 
het Landschappelijk Inpassingsplan te 
organiseren. Zij zijn verschoven naar het 
volgende jaar als de beperkingen voor bijeenkomsten dat weer toelaten 

Zonne-energiepark Schreierswijk 
Ook in 2021 is weer veel tijd besteed aan de 
mogelijkheden een klein zonnepark aan de rand 
van het dorp te realiseren. 
Wij hebben er veel aan gedaan de inwoners goed 
te informeren over de plannen. 
Via diverse Nieuwsbrieven zijn de inwoners op 
hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 
Uiteindelijk is dit uitgemond in een voorlichtingsavond op 3 september. Daar konden de 
aanwezigen discussiëren over de plannen en zich uitspreken over de wenselijkheid om een 
zonnepark aan te leggen. 
Het resultaat was dat de 54 aanwezigen zich nagenoeg unaniem tegenstander verklaarden van de 
aanleg van het zonnepark.  
Daarop heeft de Dorpscoöperatie, in overleg met de betrokken bedrijven en de gemeente, besloten 
niet door te gaan met de plannen. 

Werkgroep Energie 
Om toch iets te kunnen doen aan de komende energietransitie is een oproep geplaatst om leden te 
werven voor een op te richten werkgroep Energie. 
Wij hopen dat de reacties zodanig zijn, dat wij begin volgend jaar kunnen starten met deze nieuwe 
werkgroep. 
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