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Overpeinzingen, mooie en minder mooie 
herinneringen aan 2013
Niet meer omkijken het is geweest!   
Een nieuw jaar met allerlei mogelijkheden.
Dat voor iedereen de mooiste uit mogen 
komen…
Gelukkig Nieuwjaar!!!

Van elkaar, met elkaar en voor elkaar
Dat reanimeren en de inzet van een AED levens 
kunnen redden is wel bekend. Vandaar dat we weer 
een reanimatie- /AED cursus (tevens 
herhalingscursus, indien u al bevoegd bent) geven. 
Dit jaar voor het eerst in een samenwerking tussen 
Gasteren en Anloo.
Deze trainingen zullen plaatsvinden op: 
donderdag 13 februari om 19.30 uur in 
het dorpshuis in Gasteren

dinsdag 11 maart om 19.30 uur in het 
dorpshuis in Anloo

onder leiding van Roeland Hoogenraad.

De Boermarke van Gasteren en de 
Boermarke van Anloo willen de eigen 
dorpsbewoners voor de helft van de 
cursuskosten sponsoren. De kosten voor 
deze avond komen dan op € 12.50 per 
persoon. We hopen velen op één van deze 
avonden te zien!
Wilt u zich tevoren aanmelden dan kan dat 
bij:  annet.adema@home.nl  
of tel: 06-46564500

De Rietvogels

Allereerst wensen wij al onze leden, dona-
teurs en alle andere dorpsgenoten een 
sportief en gezond 2014!
*  Het jaarlijkse winterbuffet (met 
wandeling), dat we samen met de Stichting 
Zomerfeest organiseren, is dit jaar op 
zondag 2 februari. Binnenkort ontvangt u 
de uitnodiging in de bus en komen we bij u 
langs om het opgave-formulier op te halen. 
* Ook dit jaar halen we weer 2-maandelijks 

het oud-papier op en wel in de oneven 
maanden op de 2e zaterdag van de maand.
Dit jaar gaan de volgende dorpsgenoten ons 
helpen:
11 januari: G. Dijkstra en E. Meerman
8 maart: F. Hoogendorf en T. Homan
10 mei: H. Hidding en Harmen Hollander
12 juli:  O-J. Ottens en B. Schoon
13 sept.: Harm Hollander en B. Vrieling
8 nov.: R. Bonder en T. Huinink
Bestuur sportvereniging de Rietvogels.

Nieuwe dienstregeling Qbuzz 2014
Zoals bekend wijzigt vanaf zondag 5 januari 2014 
de dienstregeling van Qbuzz. In juni dit jaar heeft 
Dorpsbelangen op verzoek van de gemeente Aa en 
Hunze gereageerd op de door het OV-bureau 
voorgestelde wijzigingen in de busverbindingen in 
onze regio. 
Een belangrijke verandering betrof het opheffen van
de busstop van lijn 300 bij de carpoolplaats bij de 
N34. In onze reactie naar de gemeente hebben wij 
benadrukt dat wij alleen nadelen zagen in het 
opheffen van die busstop en de halte bij de N34. De
alternatieve aangeprezen route lijn 318 (straks 
Qlink-paars lijn 5) via Annen en Zuidlaren naar 
Groningen duurt namelijk aanmerkelijk langer. 
Dorpsbelangen Anloo deed in september navraag bij
de gemeente over de vorderingen in de 
besluitvorming. Dit leverde halverwege oktober de 
volgende informatie op: er is besloten om lijn 312 
te laten stoppen bij de halte Annen/N34. Voor lijn 
300 zal dat niet meer gelden. Het verschil is dat de 
lijn 312 alleen in de spits rijdt (tussen 6 en 9 uur en
12 en 18 uur) en niet in het weekend. De gemeente
ziet dit als een verbetering ten opzichte van het 
oorspronkelijke voorstel, maar geeft toe dat er 
wordt ingeleverd.
Inmiddels wordt er gewerkt aan een nieuwe 
bushalte ter hoogte van het benzinestation van 
Stadman voor de nieuwe Qlink lijn 5. Verder zal per 
5 januari 2014 alleen de 312 stoppen bij de halte bij
de N34, waarmee de dienstverlening voor Gasteren 
en Anloo er op achteruit is gegaan. 
Dorpsbelangen Gasteren heeft het 
besluitvormingsproces over de OV-dienstverlening 
als ondoorzichtig ervaren.
Voor de nieuwe dienstregeling zie de website van 
Qbuzz.
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'Ukkie' blijft open in 2014
Graag wil ik namens de oudercommissie van 
peuterspeelzaal 'Ukkie' laten weten dat de 
peuterspeelzaal ook in het nieuwe jaar 
geopend zal blijven. Stichting Kinderopvang 
Rolde (SKR) heeft besloten 'Ukkie' toch over 
te nemen. Dit betekent dat de 
peuterspeelzaal zal blijven bestaan in 
Gasteren en daar zijn wij als ouders en 
peuters heel blij mee!
Vriendelijke groet en fijne feestdagen 
gewenst!
Tanja Gosink-Meerman Voorzitter OC.

Jaarprogramma Vrouwenvereniging 
Ook voor het jaar 2014 is het ons weer 
gelukt een leuk programma te maken voor 
onze leden en we hopen dat we jullie weer 
vele avonden mogen verwelkomen.
Verder wensen we iedereen een gelukkig en 
gezond 2014.
* 16 januari: Jaarvergadering
Na de pauze: een verrassing. 
* 20 februari: Mevrouw Jager: van vod tot 
vlot.
* 20 maart: Discjockey Lady met 'De 
Olieman heeft een Fordje opgedaan'. Laat u 
verrassen!
* 17 april: Gaat Erik-Jan Zuidberg ons 
vertellen over de blindegeleidehond.
* 18 september: Gaan we met mevrouw 
Bergsma op klompen door Amerika.
* 15 oktober: Gaan we naar Anloo.
* 20 november: De familie Logtenberg gaat 
ons meenemen op de fiets door Thailand. 
* 18 december: Onze kerstavond wordt 
verzorgd door de Elper Zusjes met zang, 
gedichten en een kerstverhaal

          Gevonden
Zondagmiddag 29 december 2013 een half 
vergaan tuinhekje /schutting met bijhorend 
tuinafval in natuurreservaat de Gasterense 
Duinen. Is waarschijnlijk per ongeluk van 
aanhanger gevallen......
De restanten zijn voor de eigenaar 
opgeslagen. Hij/zij kan zich melden bij de 
redactie.

Toneelvereniging "AMICITIA"

Op zaterdag 8 februari 2014 is er weer een 
uitvoering van toneelvereniging "Amicitia". 
Het blijspel 'Broer zoekt vrouw' is van de 
hand van Harm Dijkstra (juist, die) en is 
geschreven en wordt gespeeld in het Drents.

Korte inhoud:
Dorpsgarage Meulebelt is in de rouw als de 
oude vrouw des huizes is overleden. De 
wijkzuster vindt dat Meindert, de oudste zoon
en eigenaar van de garage, nu wel eens 
mag gaan uitkijken naar een geschikte 
vrouw.
Broer Mans, enigszins zwakbegaafd, wil 
dolgraag zijn grote broer aan een leuke 
vrouw helpen. Hij plaatst een wonderbaarlijke
advertentie in een lokaal dagblad.
Hilarische taferelen met rake teksten spelen 
zich vervolgens af. Ze leiden tot een 
ontroerende climax en een verrassend slot. 

Dorpsagenda
11 januari Oud papier
12 januari Veldtoertocht
17 januari VVG Jaarvergadering
21 januari Plastic afval
02 februari Winterbuffet
08 februari Toneeluitvoering
13 februari Reanimatie/AED
15 februari Vrij schaatsen Bonte Wever
18 februari Plastic afval
20 februari VVG van Vod tot Vlot  
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