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Nieuws van de werkgroep Bosakkers 
Misschien heeft u ons zien fietsen op 
woensdagavond 18 april jl.  Op 
verschillende plekken hebben we 
stilgestaan om te kijken hoe Gasteren 
ruimtelijk in elkaar zit als het gaat om 
groenstructuren en woningbouw. Hierbij 
kunt u denken aan bijvoorbeeld: de 
brinken, de dorpsranden (overgang 
landschap – woningen), de overgangen 
tussen privé-eigendom en openbaar gebied, 
zichtlijnen vanuit het dorp naar het 
landschap eromheen en omgekeerd, groen 
en bomen, dak- en rooilijnen, 
kleurstellingen van woningen, etc. 
Natuurlijk is ook de locatie Bosakkers zelf 
bezocht. 
Ontwerpschets
De werkgroep gaat de komende tijd 
schetsen maken voor de landschappelijke 
inpassing van het laatste gedeelte van de 
Bosakkers. Hierbij moet u denken aan een 
bij Gasteren passende groenstructuur die 
zorgt voor een goede landschappelijke 
overgang van het dorp naar het omliggende 
landschap, waarbinnen ruimte is voor 
toekomstige woningbouw (ca. 5 tot max. 9 
woningen). Uiteindelijk is het de bedoeling 
dat namens ons dorp een ontwerpschets 
wordt aangeboden aan het College van 
B&W van de gemeente.  
Woonwensen 
De uitkomsten van het 
woonwensenonderzoek, dat onlangs door 
de gemeente is uitgevoerd, zijn helaas nog 
niet klaar voor publicatie. Wij hopen en 
verwachten dat dit spoedig het geval zal 
zijn zodat we deze uitkomsten mee kunnen 
nemen bij het maken van het ontwerp.
Bewonersavond
De ideeën van de werkgroep zullen op een 
bewonersavond in het dorpshuis 
gepresenteerd worden zodat alle inwoners 
van Gasteren de gelegenheid hebben hun 
mening te geven en/of suggesties aan te 
dragen.  Wij hopen dat deze avond nog 
voor de zomer kan plaatsvinden. Uiteraard 
zullen we u daarover informeren. 

Vragen?
Mocht u vragen of ideeën hebben, of heeft 
u wellicht concrete belangstelling om op de 
laatste fase van Bosakkers te gaan wonen? 
-Laat het ons weten. Mar de Hoog, 
Bosakkers 1, Gert Weggemans, Bosakkers 
9. Henk Stoffers, Bosakkers 19, Hein 
Bokern, Zandkampen 11, Jan Huizinga, 
Gagels 35

Magnus Fair 

Zaterag 5 mei, a.s. houden wij ons 
jaarlijkse rommelmarkt van 10.00 uur tot  
14.00 uur. Als u nog bruikbare spullen heeft 
voor onze prachtige oude Magnus-kerk, dan 
kunt u ze brengen in de kerk op de 
volgende data: 2 mei, 3 mei en 4 mei van 
14.00 uur toto 18.00 uur. Voor info. Jannie 
Bennink 06 47292863 email: 
bloemink19@hotmail.com 
 
Bloemenmarkt en Zomerfeest 

Het bestuur van Stichting Zomerfeest 
Gasteren zal op zaterdag 12 mei van 
10.00 tot 14.00 uur weer een 
bloemenmarkt organiseren op de Brink 
tegenover de Pannenkoekenboerderij. Kom 
gezellig even langs voor bloemen, vaste 
planten en een kopje koffie!  
Het Zomerfeest zal dit jaar gehouden 
worden op 1, 2 en 3 juni.  
Het programma zal binnenkort bij iedereen 
in de bus vallen. Misschien kunt u alvast op 
zolder eens gaan kijken of u die oude 
kleding nog weer kunt vinden, die u in de 
jaren 60 en 70 aan had. We gaan namelijk 
zaterdag 2 juni terug naar de Flower Power, 
Rock en Roll en de hippies, kortom Goud 
van Oud! We hopen iedereen op 12 mei en 
ook 1, 2 en 3 juni te zien! 

In- en ontspanningsweek 2012 

De 28-ste editie van de in- en 
ontspanningsweek wordt gehouden 
maandag 9 juli tot en met zaterdag 14 juli 
2012 
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Oud papier 
Op 12 mei wordt er weer oud papier 
opgehaald  de helpers zijn ditmaal Fam. 
R.Bonder (Westeinde) en Fam. J.v/d 
Woude. 
Succes en alvast bedankt. 

Onderzoek woninginbraak Balloërveld/ 
Vernielingen "Wintervreugd" afgerond 

Het onderzoek naar een woninginbraak in 
Balloërveld is afgerond. Zaterdagmiddag 21 
april had de politie drie jongens van 16, 17 
en 18 jaar uit Assen aangehouden. Ze 
worden verdacht van het plegen van een 
woninginbraak aan het Balloërveld. De 
politie kreeg de melding dat hier in een 
woning was ingebroken en dat drie knapen 
waren weggefietst. Agenten troffen de drie 
in de omgeving aan. Getuigen bevestigden 
de politie dat dit de drie jongens waren die 
bij de woning waren weggefietst na de 
inbraak. Ze hadden enkele spullen bij zich 
die mogelijk zijn ontvreemd, zoals een 
computer en een camera. De drie zijn toen 
ingesloten voor een nader onderzoek. 
Inmiddels is de zaak afgerond. De drie 
verdachten hebben een bekennende 
verklaring afgelegd. Tevens is er een 
bekentenis afgelegd van een inbraak bij een 
IJsbaan in Gasteren op 21 april jl. Het 
dossier is afgerond en wordt naar het 
Openbaar Ministerie gestuurd ter 
beoordeling. 
Bron: Politie Drenthe 

Dorpsagenda 

05 mei    Rommelmarkt Anloo 
12 mei    Bloemenmarkt op de Brink 
12 mei    Oud papier 
15 mei    Plastic afval   
27 mei    Opening Knooppunt Gasteren 
01 juni    t/m 3 juni Zomerfeest 
09 juni    10 juni Markt Jobing 
09 juli     t/m 14 juli In- en ontspannings-  
              week 
20 sept   Vrouwen van Gasteren 
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