
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Augustus 2010 
 

Terwijl velen in ons dorp nog met vakantie 

zijn of nog gaan, kijkt dorpsbelangen 

alvast vooruit naar het einde van de 

zomervakantie als Gasteren zich van 23 

t/m 28 aug. uitgerust op de in- en 

ontspanningsweek stort.  Er waren nog 

enkele onvolkomenheden betreffende de 

activiteiten op woensdagmiddag voor de 

basisschool kinderen.  

Voor de duidelijkheid: Ieder kind mag een 

vriendje of vriendinnetje meenemen van 

een basisschool om deel te nemen aan 

vissen of klootschieten en open podium. 

Alleen het vissen is vanaf groep 5, dit 

i.v.m. de veiligheid. Voor beide activiteiten 

geldt om 14.00 uur verzamelen bij de 

Gasterije. Het open podium begint om 

16.30 uur, zodat we alle ouders, 

grootouders, ooms en tantes de 

gelegenheid geven om te komen kijken 

naar hun ster. 

OPGAVE voor deelname aan een activiteit 

bij Beanca Hollander tel.407380 of Stenny 

Nicolai tel. 238023) of 

Beancahollander@comveeweb.nl of 

mail@stennynicolai.nl  

 

Pieterpad 

Je ziet ze wel eens door het dorp lopen, 

mensen met een rugzakje, en je vraagt je 

dan af: waar gaan ze heen? 

Wij weten het. Ze lopen van Pieterburen 

boven in Groningen aan de kust naar de Sint 

Pietersberg in het zuiden van Maastricht. 

Totale lengte: 484 kilometer. Afgelopen 

zaterdag hebben wij het ook 'gehaald'. Door 

droevige omstandigheden hebben we er een 

aantal jaren over gedaan, maar uiteindelijk is 

het toch gelukt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto zie je ons met een vriendin op het 

eindpunt, genietend van een glaasje 

'champagne'. Onderweg hebben we veel 

verhalen gehoord. Anekdotes werden ons 

verteld. De laatste twee voorvallen willen we 

u niet onthouden. 

 
Bij aankomst op de Pieterberg zien wij een 

eenzame wandelaar. Het was net of hij op 

ons stond te wachten (hij heeft de foto van 

ons drieen gemaakt). Hij wenste ons geluk 

met het behaalde resultaat en vertelde dat 

hij in Maastricht woont. Samen met een 

collega had hij het noordelijke gedeelte van 

het Pieterpad gelopen. Hij vertelde over een 

bijzondere overnachting in een klein dorpje 

in Drenthe. Ze hadden daar overnacht in een 

grote boerderij waar een zelfstandig huisje in 

zat. Hun gastvrouw was de vrouw van de 

hoefsmid, zij was die dag jarig en bracht 's 

avonds taart en een biertje. Ze waren 

bijzonder getroffen door zulke aardige 

mensen. Wij riepen "Dat moet Veronica zijn 

geweest" en vertelden hem dat één van ons 

in 'dat kleine huisje' had gewoond en dat 

twee van ons nog steeds in dat mooie dorp 

wonen.  
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Zo zie je maar weer hoe klein de wereld is! 

Na te zijn terug gelopen van de Sint 

Pietersberg naar het station in Maastricht 

(wij sliepen in Valkenburg) werd ik, de enige 

man in het gezelschap, op het perron 

aangesproken door een aardige mevrouw uit 

Hoofddorp. Ze vroeg of ik de Nijmeegse 

vierdaagse had gelopen. Het antwoord hierop 

was ontkennend, maar ik vertelde van onze 

toch ook niet geringe prestatie. En dat we 

met z'n drieen 's avonds ergens heel lekker 

wilden gaan eten. Net voordat onze trein 

binnen reed gaf ze me de tip om in 

Valkenburg bij La Fleur te gaan eten. Volgens 

haar een bijzonder restaurant. Wij hebben 

dit advies opgevolgd en wat was nu de 

volledige naam van het restaurant? 

 

“Gasterije La Fleur” 

 

Wij hebben inderdaad voortreffelijk 

gegeten en zijn zondag op ons gemak 

weer terug gereden naar ons vertrouwde 

Gasteren. 

Harry Veldman en Crista Verkaik 

 

Knooppunt Gasteren 

In de besluitenlijst van B & W van 6 juli 

2010 is te lezen dat de gemeente een 

bijdrage van € 45.000 beschikbaar stelt 

uit het gemeentelijk ILG budget ten 

behoeve van het Knooppunt Gasteren 

(Ballooërveld en Gasterense Duinen).  

Hier volgt de tekst van het besluit:  

Het college besluit conform advies: in te 

stemmen met de realisatie knooppunt 

Gasteren; subsidieaanvraag in te dienen 

voor een totale bijdrage van € 175.000 

(excl. BTW); dit in het kader van het ILG 

(Nationaal   Landschap), NL Drentsche 

Aa;Staatsbosbeheer en Recreatieschap 

Drenthe te verzoeken om 

garantieverklaring voor toegezegde 

bijdragen van respectievelijk  € 35.000 en 

€ 10.000; een gemeentelijke bijdrage van 

€ 45.000 beschikbaar te stellen uit het 

gemeentelijk ILG budget middels 

bijgevoegde (college)wijziging van de 

begroting 2010, nr.116; in te stemmen 

met projectcoördinatie en directievoering 

door de gemeente. 

 

Boermarke Gasteren 

Op de onderstaande kaarten is te zien hoe 

(de omgeving van) Gasteren er vroeger 

uit zag: het zijn de grenzen van De 

Boermarke Gasteren. 

De inrichting van het landschap van toen 

is nog steeds terug te zien op de kaart uit 

1998. De afgebeelde kaart is voor € 7,50 

te bestellen bij John van der Kaap. De 

afdruk heeft als afmetingen 30x40cm. De 

twee kaartfragmenten samen zijn echter 

ca. 20x35cm! 
 

 

Agenda 

21 augustus  Etstoel Anloo 

23 augustus  t/m 28 aug 

In- en Ontspanningsweek 

16 september  Vrouwen v. 

Gasteren 
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