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Glasvezel: op naar de volgende stap 
Gaat het goed met de plannen van 

‘Breedband van Aa tot Hunze’?  

Op dit moment is er louter positief nieuws 

te melden: de provincie heeft een subsidie 

toegewezen voor ‘Communicatie en 
gebiedsanalyse’ (€33.000), de vertegen-

woordigers in de dorpen zijn enthousiast en 

actief en er is een kerngroep gevormd die 

de lijnen uitzet. Dorpen (Anloo, Schipborg), 
waarin de belangstellingspeiling nog moest 

plaatsvinden zijn druk bezig hun 

achterstand in te lopen. Verder worden de 

contacten met andere groepen, die al een 
stap verder zijn met hun plannen, aange-

haald en wordt er goed samengewerkt; het 

voorwerk voor de gebiedsanalyse is klaar 

en de voorbereidingen voor het opzetten 

van een website zijn in gang gezet.  
Kortom: Het Stroomdal Versnelt. 

 

De laatste weken is er in de media volop 

aandacht voor de aanleg van glasvezel in 
de kleine dorpen en buitengebieden. Ook de 

landelijke en de Drentse provinciale politiek 

raakt er steeds meer van doordrongen dat 

snel internet een noodzaak is voor de 
leefbaarheid in deze dorpen. Scholen en 

bedrijven, vooral in de agrarische en 

recreatiesector, worden steeds 

afhankelijker van snel internet. Snellere en 
betrouwbare verbindingen voor internet en 

digitale televisie worden onmisbaar voor 

alle bewoners in onze steeds maar digitaler 

wordende maatschappij. Omdat grote 

kabelmaatschappijen de aanleg van 
glasvezel niet rendabel vinden in de kleine 

dorpen zit er niets anders op dan zelf de 

handen uit de mouwen te steken. Door 

coöperatieve samenwerking tussen dorpen 
worden de krachten gebundeld en wordt de 

aanleg van glasvezel betaalbaar gemaakt; 

zo ook in ons Aa en Hunze-gebied en in tal 

van andere Drentse regio’s. 
De coördinerende en stimulerende rol van 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

de provincie Drenthe bij de opzet van deze 

projecten vergroot de kans van slagen 
daarbij aanzienlijk. 

 

Een aantal van deze initiatieven zit reeds in 

de fase van de werving van abonnees; 

zowel de grotere, zoals Midden Drenthe en 
De Wolden (samen meer dan 32.000 

inschrijvingen) als de kleinere (De Kop 

Breed, met zo’n 1000 aansluitingen) krijgen 

het voor elkaar en halen hun doelstelling.  
Toch gaat het niet overal probleemloos, 

zoals blijkt uit diverse berichten in de 

media. Zo geeft De Zaanddörpen (rond 

Hoogeveen) aan veel last te hebben van de 
plannen van KPN om glasvezel aan te 

leggen tot aan de ‘dorpsverdeelkasten’. Uit 

onderzoek blijkt dat met deze aanpak bij 

lange na niet de gewenste internetsnelheid 
wordt bereikt die noodzakelijk is voor de 

toekomst, maar het beïnvloedt wel de 

financiering van de dorpsinitiatieven. Dit 

heeft vooral te maken met Europese 

subsidieregels en dan in het bijzonder voor 
het verstrekken van goedkope leningen 

door de provincie. Het lijkt er op dat in ons 

gebied dit probleem minder speelt, maar 

daar moet de gebiedsanalyse, die 
binnenkort wordt uitgevoerd, meer 

helderheid over verschaffen. Voor meer 

details over dit punt: zie de website 

InGasteren.nl. 
Werkgroep ‘Breedband van Aa tot Hunze’ 

Namens de verenigingen Dorpsbelangen Anloo, 

Gasteren, Oudemolen, Schipborg, Taarlo en 
Zuidlaarderveen. 

  

NSGK collecte 2015 
In de week van 16 t/m 21 

november wordt ook in 

Gasteren weer gecollecteerd 

voor de Nederlandse 
Stichting voor het 

Gehandicapte Kind.  

Met uw hulp steunt de NSGK jaarlijks 

honderden projecten voor kinderen en 
jongeren met een handicap. Voor meer 

informatie zie www.nsgk.nl. 
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Berichten van de Rietvogels 

* Oud papier  

Op zaterdag 14 november wordt het oud 

papier weer opgehaald. Zoals gebruikelijk, 
vanaf 9.00 uur. 

* Volleybal en andere sporten 

Het wekelijkse volleybaluurtje is verplaatst 

van de maandag- naar de dinsdagavond. 
We spelen nu op dinsdagavond, van 20:00 

– 21:00 uur in de Gasterije. We hebben een 

enthousiast groepje van 10 sporters, maar 

kunnen best nog wat aanvulling gebruiken. 
Vanaf november spelen we één keer per 

maand in een kleine competitie tegen 

verenigingen uit Annen, Gieten en 

Oudemolen/Taarlo. 

Ook zijn nieuwe leden nog steeds welkom 
voor Aerobics (vrijdag van 9:00 – 10:00 

uur) en voor damesbiljart (donderdag-

avond, 1 of 2 keer maand). Zie onze 

dorpswebsite voor meer informatie. 
* Biljarttoernooi  

Zoals al eerder aangekondigd vindt eind 

november weer het jaarlijkse biljarttoernooi 

plaats om het ‘Open Kampioenschap van 
Gasteren’. 

-    Op vrijdagavond 27 november, 

19:30 uur: de poule-indeling en loting, 

voorafgegaan door een 
biljartdemonstratie van de heer en 

mevrouw Davids van de gelijknamige 

biljartschool in Assen. Biljarten op hoog 

niveau: dit mag u niet missen. Iedereen is 

welkom en de entree is gratis. 
-    Op zaterdag 28 november begint het 

toernooi om 9:00 uur met de 

poulewedstrijden, op 3 locaties: bij fam. 

Van der Molen, bij fam. Pieters en in de 
Gasterije. ‘s Middags worden de 

finalerondes gespeeld in de Gasterije. 

Wie kan er meedoen? 

Iedereen die in Gasteren woont, zowel 
dames als heren. Ook leden van de 

Rietvogels die buiten Gasteren wonen zijn 

natuurlijk van harte welkom om mee te 

doen.  

Iedere deelnemer speelt 2 partijen van 20 
beurten aan de hand van een vooraf 

opgegeven moyenne. De 4 best 

presterende spelers gaan naar de 

finaleronde. Er is geen inschrijfgeld en de 
winnaar krijgt niet alleen de wisselbeker, 

maar ontvangt ook een dinerbon voor 2 

personen beschikbaar gesteld door 

Ribhouse Texas in Zeegse. Bovendien zijn 
er ook prijzen voor de deelnemers aan de 

finaleronde. 

Tot nu toe hebben zich al evenveel 

deelnemers aangemeld als vorig jaar (24), 

maar inschrijving is nog steeds mogelijk, 

tot uiterlijk maandag 23 november op 
de aanmeldingslijst in de Gasterije of via 

email, met vermelding van zijn of haar 

moyenne, bij: Lute Pieters 

(lpgpieters@gmail.com) of Ger Dijkstra 
(gl.dijkstra@worldonline.nl)  

Meer informatie vindt u op InGasteren.nl 
Bestuur de Rietvogels 

Nieuw seizoen “Samen koken - Samen 
eten”.  

We hebben weer een lekker programma in 

elkaar gedraaid voor het komende seizoen.  

Meld je op tijd aan als je er weer bij wilt 
zijn. Tel: 231421 / E-mail: 

elsjoiedevivre@icloud.com  

We beginnen om 18.00 uur. 

Dit jaar doen we afwisselend op donderdag 
en vrijdag om mensen met een vaste 

afspraak op donderdag ook de gelegenheid 

te geven om deel te nemen. Voor de 

volledigheid alle data voor het nieuwe 
seizoen, dus noteer ze alvast. 

- Oktober: Donderdag 8  

- November: Vrijdag 13  

- December: Donderdag 10  

- Januari: Vrijdag 15  
- Februari: Donderdag 11  

- Maart: Vrijdag 11  

- April: Donderdag 14 
Els en Arno Klee 
 

Kleintje Dorpsfeest Gasteren 

14 november organiseert de Stichting Af en 
Toe Wat (voorheen Zomerfeest) in 

samenwerking met DJ Koos een muziek- en 

feestavond. 

Wat kunt u verwachten; 
- Muziek door de jaren heen van hoempapa 

  tot aan rock! 

- DJ Koos zal zorgdragen voor verschillende 

  spelelementen deze avond! 

- Er zal een lekker knabbeltje voor u op de 
  tafel staan! 

- De beentjes mogen van de vloer! 

- Verzoekplaatjes zijn erg welkom! 

Aan deze avond zijn geen kosten verbonden 
... maar een vrije gift is altijd leuk. 

Wij hopen u te zien op zaterdag 14 

november 2015, 20:30 uur in de Gasterije. 

Neem vooral u familie, vrienden en buren 
mee. Komt allen ... we hebben u nodig! 

Tot ziens op zaterdag 14 november a.s.! 
Stichting Af en Toe Wat 

mailto:lpgpieters@gmail.com
mailto:gl.dijkstra@worldonline.nl
mailto:elsjoiedevivre@icloud.com


VVrriijj  sscchhaaaattsseenn  

HHeett  bbeessttuuuurr  vvaann  

IIJJssvveerreenniiggiinngg  

WWiinntteerrvvrreeuuggdd  aatttteennddeeeerrtt  

hhaaaarr  lleeddeenn  eerr  oopp,,  ddaatt  zziijj  ooookk  

ddeezzee  hheerrffsstt  eenn  wwiinntteerr  wweeeerr  

ggeebbrruuiikk  kkuunnnneenn  mmaakkeenn  vvaann  

ddee  mmooggeelliijjkkhheeiidd  ttoott  vvrriijj  sscchhaaaattsseenn  oopp  ddee  

iijjssbbaaaann  vvaann  DDee  BBoonnttee  WWeevveerr  iinn  AAsssseenn..  

DDee  ddaattaa  vvoooorr  hheett  vvrriijj  sscchhaaaattsseenn  vvoooorr  

nnaattuuuurriijjssvveerreenniiggiinnggeenn  zziijjnn::  

  2211  nnoovveemmbbeerr  22001155  vvaann  1177::0000  ttoott  

1199..0000  uuuurr  

  2288  ddeecceemmbbeerr  22001155  vvaann  1177::0000  ttoott  

1199::3300  uuuurr  ((mmeett  ttooeerrttoocchhtt))  

  2200  ffeebbrruuaarrii  22001166  vvaann  1177::0000  ttoott  

1199::0000  uuuurr  

DDee  ssppeellrreeggeellss  zziijjnn::  

  ddee  sscchhaaaattsseerrss  mmooeetteenn  lliidd  zziijjnn  vvaann  

iijjssvveerreenniiggiinngg  WWiinntteerrvvrreeuuggdd  

((lleeddeennkkaaaarrtt  ttoonneenn))  

  lliicceennttiieehhoouuddeerrss  vvaann  sscchhaaaattss--  ooff  

hhaarrddrriijjvveerreenniiggiinnggeenn  hheebbbbeenn  ggeeeenn  

ttooeeggaanngg  

  ddee  sscchhaaaattsseerrss  ddiieenneenn  hhaannddsscchhooeenneenn  

eenn  mmuuttsseenn  ttee  ddrraaggeenn  

 

Filmclub De Gasterije 

De donkere dagen voor Kerstmis zijn weer 
begonnen. De gordijnen gaan weer dicht. 

En diegenen die 's avonds de hond uitlaten 

worden weer getrakteerd op de heerlijke 

geuren van de houtkachels. 

KORTOM: het is weer tijd voor De Filmclub. 
Arno Klee en John van der Kaap hebben 

weer een paar films 

uitgezocht: de films 

geven een goed 
gevoel, hebben een 

hoge waardering van 

het werelds 

filmpubliek maar zijn 
niet de kaskrakers 

van de publieke en commerciële omroepen. 

De entree bedraagt slechts € 3,00 per 

persoon ... inclusief koffie of thee!!! 

En als de film is afgelopen is het nog even 
gezellig napraten en -genieten over de film, 

over hetgeen iemand mee heeft gemaakt, 

over de volgende film. 

Wat Arno en John heel erg jammer vinden, 
is dat zij conform de afspraken met de 

vereniging van bioscoopeigenaren (of zo) 

absoluut niet naar buiten mogen brengen 

welke film er draait: niet op de website, 

niet op een flyer aan een boom, niet op het 

raam van De Gasterije (althans de 

buitenkant). Wat we wel mogen ... is de 

naam van de film verspreiden per e-mail. 
Stuur daartoe een e-mailbericht aan 

<filmclub@ingasteren.nl> en Arno en 

John zorgen er per ommegaande voor dat u 

bericht krijgt! 
Het seizoen voor 2015-2016 ziet er als 

volgt uit: elke laatste donderdagavond van 

de maand, namelijk: 29 oktober, 26 

november, 17 december, 28 januari, 25 
februari, 24 maart en 28 april. 

 

  

DDoorrppssaaggeennddaa  

1100  nnoovveemmbbeerr        PPllaassttiicc  aaffvvaall  

1133  nnoovveemmbbeerr        SSaammeenn  kkookkeenn,,ssaammeenn  eetteenn  

1144  nnoovveemmbbeerr        OOuudd  ppaappiieerr  

1144  nnoovveemmbbeerr        KKlleeiinnttee  DDoorrppssffeeeesstt  GGaasstteerriijjee  

1188  nnoovveemmbbeerr        EEeettcclluubb  GGeezzeelllliigg  

1199  nnoovveemmbbeerr        VVVVGG  kkrraaaammttiijjdd  vvaann  vvrrooeeggeerr  

2200  nnoovveemmbbeerr        KKllaavveerrjjaasssseenn  eenn  RRuummmmiiccuubb  

2211  nnoovveemmbbeerr        VVrriijj  sscchhaaaattsseenn  BBoonnttee  WWeevveerr  

2277  nnoovveemmbbeerr        BBiilljjaarrttttooeerrnnooooii  

tt//mm  

2288  nnoovveemmbbeerr  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NNEEIISS  OOEETT  ‘‘TT  LLOOEEGG  ©©  wordt uitgegeven onder 
verantwoordelijkheid van de Vereniging Dorpsbelangen 

Gasteren.   
NNEEIISS  OOEETT  ‘‘TT  LLOOEEGG  ©©  verschijnt maandelijks en wordt 
huis aan huis verspreid in Gasteren op de eerste 

donderdag van elke maand (uitgezonderd de 

zomervakantie). Kopij inleveren in de laatste week van 
de maand bij voorkeur per e-mail : 

neisoettloeg@ingasteren.nl (let op de dubbele ‘t’) De 
Redactie van Neis oet t' Loeg plaatst de kopij ook op 

de website  www.ingasteren.nl 

Eventueel kunt u kopij ook aanleveren bij  Stenny 
Nicolai, Oosteinde 18. 
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