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Glasvezel – update 
Op dit moment, begin mei 2016, zijn er 

twee punten die alle aandacht vragen van 

de stuurgroep ‘Glas van Aa tot Hunze’: de 

uitkomst van de marktconsultatie en de 

samenwerking met andere initiatieven om 
de financiering van de plannen rond te 

krijgen. 

* Op 3 mei wordt door de provincie bekend 

gemaakt of ‘marktpartijen’ (KPN, Ziggo, 
etc.) hebben gereageerd op de vraag of ze 

van plan zijn de komende jaren een 

glasvezelnetwerk aan te leggen in de 

buitengebieden van ons initiatief. Zo niet, 
dan kunnen wij verder met onze plannen. 

De stuurgroep vergadert hierover op 18 

mei. Voor de uitslag: zie de website 

‘www.glasvanaatothunze.nl’. 

* Onder leiding van Erica van Lente, de 
provinciale coördinator, wordt naarstig 

gezocht naar een vorm van samenwerking 

tussen ons en verschillende andere kleine 

initiatieven in de regio (Zeijen, Yde - de 
Punt, Donderen, etc.), die in dezelfde fase 

zitten als wij. Deze samenwerking is niet 

alleen nodig om de financiering voor onze 

plannen te realiseren, maar ook om in de 
toekomst een gezonde basis te hebben voor 

de exploitatie van het netwerk. Op 14 april 

is in de Gasterije de eerste bijeenkomst 

geweest van de belanghebbende partijen, 
met een zeer positieve insteek. 

Kortom: spannende tijden. We twijfelen er 

niet aan dat er glasvezel komt in Gasteren 

en omliggende dorpen, maar de uitdaging is 

een organisatievorm te vinden die 
toekomstbestendig is. 

Voor het laatste nieuws: volg de genoemde 

glasvezelwebsite en natuurlijk onze eigen 

dorpswebsite. 
 

Werkgroep glasvezel Gasteren. 

 

haald. Zoals gebruikelijk vanaf 9.00 uur. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Woonwensen? Bezoek de 

bewonersbijeenkomsten! 

Begin januari is er in het dorp een enquête 

gehouden over de woonwensen van 

bewoners die hun woonsituatie wel zouden 
willen veranderen of verbeteren. Dit heeft 

geresulteerd in het rapport ‘Woonwensen-

onderzoek Gasteren – maart 2016’. 

Donderdag 28 april heeft Victor Verrijp dit 
rapport namens Dorpsbelangen Gasteren 

aan wethouder Heijerman aangeboden.  

 

De wethouder 
sprak zijn 

waardering uit 

voor dit 

initiatief. Hij 
memoreerde 

dat dit op een 

wel heel 

gelegen 

moment komt nu binnenkort nieuwe kavels 
aan de Bosakkers uitgegeven kunnen 

worden. Dat biedt de ruimte om aan 

sommige van de in het rapport 

geconstateerde woonbehoeften tegemoet te 
komen. Ook de aandacht voor verbouwing 

van bestaande panden stelde hij zeer op 

prijs. Hij is dan ook erg benieuwd wat er uit 

de aangekondigde bewonersbijeenkomsten 
gaat komen. De gemeente zal daar zeker 

bij aanwezig zijn en waar mogelijk 

ondersteuning bieden aan initiatieven die 

daar ontstaan. 

 
Dorpsbelangen heeft twee bewoners-

bijeenkomsten georganiseerd.  

Omdat de enquête anoniem was kennen we 

belangstellenden niet bij naam en kunnen 
we hen dus ook niet persoonlijk uitnodigen. 

Dit bericht geldt voor hen als de 

uitnodiging. Overigens is eenieder die 

geïnteresseerd is van harte welkom. Ook 
als u nog geen wensen of plannen heeft. 

 

NEIS OET ‘T LOEG 
D o r p s n e i s  o e t  G a a s t e r n 



* De eerste bijeenkomst is voor belang-

stellenden voor starterswoningen én 

belangstellenden voor kavels. 

Deze vindt plaats op maandag 9 mei om 
20.00 uur in dorpshuis De Gasterije. 

* De tweede bijeenkomst is voor 

belangstellenden voor ouderen- of 

zorgwoningen. Deze vindt plaats op 
woensdag 18 mei om 20.00 uur in de 

Pannenkoekboerderij. 

 

Bij beide bijeenkomsten zullen de gemeente 
Aa en Hunze en woningcorporatie 

Woonborg aanwezig zijn. Om te luisteren, 

mee te denken en informatie te 

verschaffen. De bedoeling is dat we deze 

bijeenkomsten afsluiten met afspraken over 
concrete stappen om ideeën en plannen 

verder te ontwikkelen. 

Als u nu al vragen heeft, of een exemplaar 

van het rapport wilt bestellen, kunt u 
contact opnemen met de secretaris van 

Dorpsbelangen, Margriet Hilbolling via 

0592-231664 of 

dorpsbelangengasteren@outlook.com. 

 
Opbrengst collecte Amnesty 

International 2016 

De collecte voor 

Amnesty Inter-
national 2016 heeft 

in Gasteren het 

mooie bedrag van € 331,58 opgebracht. 
Namens  Amnesty International hartelijk 

dank voor uw gift. Amnesty doet onderzoek 
en voert actie gericht op het tegengaan en 

stoppen van ernstige schendingen van 

mensenrechten. 
Met giften zoals tijdens de collecte wordt 
het werk van Amnesty blijvend mogelijk 

gemaakt. 
Collectanten Gasteren 

 
Dorpenvolleybaltoernooi 
Sportvereniging de Rietvogels gaat de 

draad weer oppakken van het dorpen-

volleybaltoernooi in Gasteren. Tot een paar 

jaar geleden werd dit toernooi 
georganiseerd door de Stichting Zomerfeest 

Gasteren. De afgelopen jaren lukte het niet 

om het toernooi door te laten gaan, maar 

dit jaar gaat het wel lukken. Een aantal 
teams heeft al toegezegd.  

Als datum hebben wij gekozen: vrijdag 20 

mei; we starten om 19.00 uur. De 

wedstrijden worden weer gespeeld op het 
sportveld naast dorpshuis de Gasterije. 

Aan het toernooi nemen teams deel uit 

verschillende omliggende dorpen, maar 

natuurlijk ook uit ons eigen dorp. In 

eerdere jaren was Gasteren goed 
vertegenwoordigd, met maar liefst 4 teams 

(2 gemengde teams + Meiden Gasteren + 

Keet Gasteren). We hopen ook dit jaar weer 

op een grote deelname.  
Heb je zin om mee te doen, meld je dan 

voor woensdag 11 mei aan bij Trudy 

Boelens, email: Trudyboelens@gmail.com. 
Bestuur s.v. De Rietvogels 
 

Werkgroep Natuurbeheer Gasteren in 

zomerstand 

 
Nu het vogel-

broedseizoen is 

begonnen en 

het laatste 
snoeiafval van 

de heide is 

afgevoerd gaat 

de werkgroep Natuurbeheer Gasteren 
voorlopig even in ‘zomerslaap’. 

Na de schoolvakanties gaan we weer op 

dezelfde voet verder. Dat wil zeggen op de 

woensdagochtenden. De zaterdagochtenden 

vervallen vanwege te weinig belangstelling. 
We gaan de werkzaamheden dan uitbreiden 

naar het gebied tussen de Oudemolense-

weg en de ijsbaan aan het Voorste veen. 

Dat is een mooi afgebakend terrein dat een 
opknapbeurt goed kan gebruiken. 
Voor vragen en/of informatie: Herman Roepman 

(269486 of h.roeps@planet.nl) 
 

Dorp Schoon 

In de afgelopen jaarvergadering heeft 

Arnold Tang een lans gebroken voor het 
structureel opruimen van zwerfvuil. Dit als 

aanvulling op de jaarlijkse Opschoondag.  

Spontaan hebben diverse mensen zich 

gemeld en zo'n beetje het hele dorp is al 
"verdeeld" om bij te houden. We weten dat 

ook enkele niet-aanwezige medebewoners 

soms opruimen. Langs de toegangswegen, 

buiten het dorp, zoeken we mensen die af 
en toe het zwerfafval op willen ruimen: 

richting parkeerplaats Galgenriet, richting 

parkeerplaats Oudemolenseweg, en de 

sloot/de berm richting Anloo. Natuurlijk ook 

fijn als je dat doet zonder je aan te melden, 
maar het idee dat ook anderen het doen, 

kan motiverend werken! 

 

Aanmelden kan bij Arnold Tang, De Hoek 
11, arnold1958tang@gmail.com. 
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Oud papier 

Op zaterdag 14 mei wordt het oud-papier  

weer opgehaald. Zoals gebruikelijk vanaf 

9.00 uur. 
 

Henk Stoffers: Alp d'Huzes 2016 

Beste dorpsgenoten 

Op 2 juni a.s. ga ik voor de tweede keer 
deelnemen aan de Alp d’ HuZes. Dit jaar ga 

ik samen met het team CLMK (Centrum 

Leven Met Kanker) uit Assen proberen zo 

veel mogelijk geld op te halen voor KWF-
kankerbestrijding. Mijn doel is om 4 keer de 

Alp d’Huez te beklimmen.  

Ben inmiddels volop in training bij 

Sportsvision (Johan Boonstra) en ik maak 

de nodige kilometers op de racefiets. 
Wil je mij steunen, kijk dan op mijn 

persoonlijke actiepagina  

Deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/henksto

ffers. Hier kun je mij ook volgen bij mijn 
voorbereidingen voor de Alp d’HuZes. 

 

Rianne Abbring stopt met snackwagen 

Beste allemaal, via deze weg wil ik jullie op 
de hoogte brengen van mijn besluit om te 

stoppen met de Snackwagen. 

Tot op heden heb ik nog niks van de 

aangevraagde vergunning gehoord. Dit 
komt omdat mijn oude plek gaat vervallen 

en ik naar de nieuwe parkeerplaats van 

Staatsbosbeheer zou moeten verhuizen.   

Er is echter nog geen besluit genomen over 

eventuele kosten hiervan. Daarnaast heeft 
de snackwagen nog flink onderhoud nodig. 

Om deze redenen, en mijn nieuwe baan, 

heb ik besloten om te stoppen met de 

snackwagen. Ik heb twee hele leuke 
seizoenen gehad in Gasteren en hoop jullie 

allemaal nog eens te zien!  
Groeten, Rianne Abbring 

 
OBS Anloo bedankt ijsverenigingen 

Ieder jaar krijgt OBS Anloo geld van de 

ijsverenigingen van de drie dorpen Anloo, 

Anderen en Gasteren om schaatsactiviteiten 
te organiseren.  

Als er geschaatst kan worden op de 

ijsbanen, worden er afwisselend in de drie 

dorpen schaatswedstrijden gehouden. Is er 
geen natuurijs dan worden er andere 

activiteiten georganiseerd. Dit jaar is er 

(net als vorig jaar) een schaatsmiddag voor 

groep 3 t/m 8 gehouden op de kunstijsbaan 
in Assen. Met een stempelkaart gingen de  

kinderen langs verschillende onderdelen 

zoals achteruit-schaatsen, slalom, onder 

een poortje door etc.  

Er waren erg fanatieke schaatsers bij! De 

kinderen en begeleidende ouders en 
leerkrachten hebben genoten!  

De kleutergroepen bleven op school en 

werden daar getrakteerd op iets lekkers. 

Het resterende bedrag is in overleg met de 
verenigingen voor een deel besteed aan de 

paasbrunch en binnenkort gaan groep 6,7 

en 8 nog mountainbiken met meester 

Patrick (gymleraar). 
IJsverenigingen: namens de kinderen heel 

erg bedankt!  
De ouderraad van OBS Anloo 

 

 
 

Dorpsagenda 

02 mei   Groene container 
09 mei   Bewonersbijeenkomst 

             Starterwoningen en kavels 

10 mei   Oranje container 

14 mei    Oud-papier 
18 mei   Bewonersbijeenkomst Ouderen- 

             of zorgwoningen 

20 mei    Dorpenvolleybaltoernooi 

20 mei   Groene container 
23 mei   Grijze container 

24 mei   Oranje container 

30 mei   Informatieavond Buurtpreventie 

30 mei   Groene container 

 
 
NEIS OET ‘T LOEG © wordt uitgegeven onder 

verantwoordelijkheid van de Vereniging Dorpsbelangen 
Gasteren. NEIS OET ‘T LOEG © 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 
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