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Landschappelijk verantwoord bouwen 
aan de Bosakkers 
In 2009 kreeg Dorpsbelangen de kans een 
projectsubsidie aan te vragen voor het 
“Plan Bosakkers” Dit plan zou er voor 
moeten zorgen, dat een goede invulling van 
de laatste fase van de Bosakkers gericht op 
de lokale vraag en in een mooie 
stedenbouwkundige structuur wordt 
gerealiseerd  Dorpsbelangen wilde graag 
aan de gang, maar één van de 
subsidievoorwaarden was dat eerst het 
bestemmingsplan voor de kom van 
Gasteren en de Woonvisie door de 
Gemeenteraad werden vastgesteld.  
Nu dit inmiddels allemaal zijn beslag heeft 
gekregen, kunnen we eindelijk van start. 
Inmiddels loopt er ook een  
Woonwensenonderzoek, waarvan de 
uitkomsten van dienst kunnen zijn. De 
eerste besprekingen met de wethouder, 
gemeenteambtenaren, BOKD en 
Landschapsarchitect hebben reeds 
plaatsgevonden en het is aan  
Dorpsbelangen een werkgroep samen te 
stellen voor het te maken plan. Het gehele 
plan zou dit jaar gereed moeten komen. 
Het streven is erop gericht de werkgroep te 
laten bestaan uit: twee bestuursleden 
Dorpsbelangen, twee inwoners van de 
Bosakkers, één inwoner uit het overige deel 
van Gasteren, een beleidsambtenaar VROM 
van de gemeente, de BOKD en een 
Landschapsarchitect. Dorpsbelangen is op 
zoek een naar een geïnteresseerde bewoner 
voor het overige deel van Gasteren met 
affiniteit/kennis van woningbouw en 
landschap. Als u geïnteresseerd bent om 
deel te nemen aan deze werkgroep dan 
vragen wij dit vòòr 1 maart 2012 te melden 
aan onze secretaris, Crista Verkaik,  
Bosakkers 3, tel. 231486  
of  c.verkaik@planet.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijwilligers gevraagd! 
Op maandag 18 januari 2012 is de laatste 
hand gelegd aan de renovatie van de 
kleedkamers, douches en bijbehorende 
wc's. De ruimten zijn nu ook voorzien van 
een wasbak en de douche-installatie 
voldoet nu aan de hoogste eisen gesteld 
door Bestdors. Alles heeft een nieuw verfje 
gekregen en de achterwanden zijn opnieuw 
betegeld. En nu maar hopen dat er veel 
sporters gebruik van gaan maken. 
Neem eens een kijkje en laat ons horen wat 
U er van vindt! Hiermede is de totale 
verbouwing/renovatie van ons dorpshuis 
afgerond. Nu nog het buitengebeuren. 
Het bestuur wil beginnen met het 
verwijderen van een laag grond gelegen 
aan de voorzijde, waar de vlaggenmast 
staat. Dit stuk willen we dan bestraten, 
zodat er een grote ruimte komt om de 
fietsen te stallen. Lekker dicht bij de 
ingang. Voor deze klus zoeken wij een paar 
vrijwilligers die een redelijk straatje kunnen 
leggen of te wel: wie kan er goed stenen 
leggen en heeft zin om ons even te helpen? 
Graag reacties aan  het bestuur van ons 
dorpshuis. 
 

Winterbuffet en 
wandeling 
Net als in vorige jaren 
organiseren Stichting 
Zomerfeest Gasteren 
en Sportvereniging de 
Rietvogels ook dit jaar 
opweer een 
winterbuffet, met een 
langere wandeling o.l.v. 
een gids en een korte 

wandeling. Daarnaast zijn er spelletjes en 
kan er o.a. geklaverjast en gepokerd 
worden. Het winterbuffet is op 
zondagmiddag 5 februari in dorpshuis 
De Gasterije. 

NNEEIISS  OOEETT  ‘‘TT  LLOOEEGG  
D o r p s n e i s  o e t  G a a s t e r n 

mailto:c.verkaik@planet.nl


Ondertussen zijn de aanmeldingen binnen: 
er zijn ook dit jaar weer veel deelnemers 
aan het buffet. Ook de lange wandeling 
staat flink in de belangstelling; net als vorig 
jaar zal Eddy Dijk uit Zuidlaren onze gids 
zijn. Slager Hilbert Boxem uit Gieten zorgt 
weer voor een uitgebreid buffet, met 
diverse stamppotten, maar ook verrassende 
andere gerechten. Advies voor de 
deelnemers aan de wandeling met gids: 
trek stevige wandelschoenen aan. Hoewel 
de weersberichten nu, een week van te 
voren, goed zijn weten we natuurlijk nooit 
zeker hoe het zal zijn tijdens de wandeling. 
Programma: 
14.00 uur: wandeling o.l.v. gids Eddy Dijk 
15.00 uur: welkom in de Gasterije voor 
pokeren en andere spellen 
15.00 uur: start korte wandeltocht 
16.45 uur: opening buffet. Voor de meest 
actuele informatie kijk op 
www.ingasteren.nl. 
 
Sportvereniging de Rietvogels  
De jaarvergadering 2011 wordt gehouden 
op dinsdag 14 februari 2012, om 20.00 
uur in de Gasterije. Voor de agenda zie  
www.ingasteren.nl. 
 
Op pad voor de padden 
De afgelopen jaren zorgt een groepje 
bewoners uit Gasteren en omliggende 
plaatsen dat de greppels langs de 
Oudemolenseweg worden schoongemaakt 
zodat de padden gemakkelijk gebruik 
kunnen maken van de tunnels en ze geen 
slachtoffer worden van het steeds drukker 
wordende verkeer. De kleine 
“Paddenwerkgroep” zoekt hulp van mannen 
vrouwen en jeugd die de basisschool heeft 
verlaten. Wij willen de werkzaamheden 
beginnen om negen uur op zaterdag 25 
februari. De praktijk wijst uit dat we dan 
vòòr twaalf uur klaar zijn. Halverwege de 
ochtend wordt er gezorgd voor drinken. 
Omdat er van de ”oude” werkgroep wat 
mensen zijn afgevallen, zoeken we weer 
“nieuwe” mensen om ons te helpen. 
Opgave Maarten Visser, Oudemolenseweg 
17, tel 231348,  
E-mail:   mvisser.2@kpnplanet.nl of kom 
spontaan op zaterdag 25 februari om negen 
uur op het verzamelpunt aan de 
Oudemolenseweg. 
We verzamelen op het parkeerterrein aan 
de Oudemolenseweg bij het hunebed. Zorg 
voor laarzen of ander waterdicht schoeisel, 

werkhandschoenen en een stevige hark 
(geen bladhark). Ter geruststelling: het 
grove werk wordt al jaren gedaan door 
Christiaan Musch uit Anloo. 
 
‘Geef om vrijheid’ 
Collecte van Amnesty International 
Mensenrechtenorganisatie Amnesty 
International houdt in 2012 voor de tiende 
maal een landelijke collecte. Deze vindt 
plaats van 12 februari tot en met 18 
februari 2012. Ook in Gasteren zal dit keer 
gecollecteerd worden.Met de slogan ‘Geef 
om vrijheid’ wil Amnesty duidelijk maken 
dat vrijheid niet in alle landen 
vanzelfsprekend is en dat er geld nodig is 
om de vrijheid van mensen te waarborgen. 
Amnesty’s werk blijft helaas nodig. 
Schendingen van mensenrechten vinden 
nog steeds wereldwijd plaats.Het werk van 
Amnesty is mogelijk door bijdragen van 
leden en giften, zoals tijdens de collecte. 
 
Jaarwisseling geslaagd! 
Bij deze willen we alle dorpsgenoten nog 
bedanken voor het weer zeer geslaagde 
Oud- en Nieuw feest op de Brink. Zonder 
sponsoring was dit alles niet mogelijk 
geweest en hiervoor onze hartelijke dank. 
Het feest was geslaagd en al knallend werd 
het nieuwe jaar ingeluid. 
Nogmaals onze dank hiervoor en we hopen 
dat we ook het komend jaar deze activiteit 
weer "rond kunnen breien". Nieuwe 
sponsoren zijn van harte welkom. 
"KEET GASTEREN" 
 
Dorpsagenda 
05 februari  Winterbuffet en wandeling 
14 februari  Jaarvergadering Rietvogels 
18 februari  Gratis schaatsen de Bonte  
                  Wever 
25 februari  Op pad voor de padden 
10 maart     Oud papier 
17 maart     Toneeluitvoering Amicitia   
20 maart     Ophalen plastic afval 
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