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Voelt het eindelijk eens als zomer…. en dan 

zijn de meeste vakanties alweer voorbij. 

Hopelijk is iedereen toch voldoende 

opgeladen om het aankomende seizoen 

goed te kunnen doorstaan. Maar we hebben 

eerst nog een feestje in het verschiet. Veel 

dorpsbewoners zijn al druk met de 

voorbereidingen bezig.  

 

Bijna de vlag uit voor 50 jaar 

Dorpshuis 

De vakanties zijn weer 

voorbij, het leven 

herneemt zijn normale 

loop. Maar niet voor de 

Feestcommissie die de 

viering voorbereidt van 

het 50-jarig bestaan van 

het Dorpshuis. Die draait 

op volle toeren door om 

de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten. Want 

zaterdag 17 september is het zover. 

Deze week is het programmaboekje bij u op 

de deurmat gevallen. Behalve het volledige 

programma zijn daar ook enkele artikelen 

in opgenomen over de bewogen 

geschiedenis van het Dorpshuis. Wellicht 

herkent de oudere dorpsgenoot nog iets 

van de bijzondere voorvallen of verwik-

kelingen die daarin worden opgehaald. 

In het boekje is ook aangegeven hoe u zich 

voor de verschillende activiteiten op die dag 

aan kunt melden. Een aantal taartbaksters/ 

taartbakkers heeft zich al opgegeven voor 

deelname aan “Heel Gasteren bakt”. Maar 

niet zoveel dat we alle gasten ruimschoots 

kunnen bedienen. Daarom is besloten dat u 

zich nog tot 3 september kunt aanmelden 

 

 

 

 

 

 

 

 

voor deze ludieke bakwedstrijd met ‘dikke 

priezen’. En wacht niet te lang met uw 

aanmelding voor het Bubbelvoetbaltoer-

nooi, want het is ‘wie het eerste komt, het 

eerste maalt’. Voor de Barbecue hoeft u 

alleen maar het antwoordstrookje in te 

vullen en te wachten totdat dat bij u wordt 

opgehaald. 

Wie dezer dagen langs de Gagels loopt zal 

het niet ontgaan dat De Gasterije speciaal 

voor de feestelijk dag een face-lift 

ondergaat. In het volgende artikel leest u 

daar meer over. Maar ook binnen moet het 

er die dag feestelijk uitzien. Daar is een 

speciale ‘versiercommissie’ voor in het 

leven geroepen die vrijdag 16 september 

best nog wat handen kan gebruiken om de 

grote zaal in te richten en aan te kleden. 

Als u mee wilt helpen kunt u zich aanmel-

den bij Betty Oost, per telefoon op 231271 

of per mail op apfoost@hotmail.com. 

Maar u kunt ook op een andere manier uw 

steentje aan de feestsfeer bijdragen. We 

zouden het heel leuk vinden als alle 

dorpsbewoners op 17 september onze geel-

groene dorpsvlag willen uithangen. Het is 

per slot van rekening toch een groot 

dorpsfeest. Dus: vlaggen uit! 

Voor de enkeling die nog geen dorpsvlag 

heeft: u kunt deze bestellen bij Berry 

Tiems, per telefoon op 231258 of per mail 

op berry.teams@planet.nl .  

Tot ziens op 17 september! 

De Feestcommissie 50 jaar Dorpshuis 

 

Oud papier 

Op zaterdag 10 september a.s. wordt het 

oud-papier weer opgehaald. Zoals 

gebruikelijk vanaf 9.00 uur. 

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

Afgelopen 

jaren is de 

Gasterije 

stukje bij 

beetje gemo-

derniseerd en 

aangepast aan 

de behoefte van de gebruikers.  

Bij voorbeeld: het terras, de kantine, het 

vergaderzaaltje en de keuken. Het laatste 

project was de installatie van 35 zonne-

panelen op het dak. Mede dankzij de  

inzet van de vele vrijwilligers zijn deze 

projecten gelukt. 

Het nieuwste project is de renovatie van de 

voorzijde van het dorpshuis. Naar 

aanleiding van het 50-jarig bestaan van het 

dorpshuis, en de viering daarvan, heeft het 

bestuur besloten de voorkant een flinke 

opknapbeurt te geven. De eerste fase, de 

tuin, is deels al uitgevoerd. De tweede en 

derde fase komen er nu aan en zullen zijn 

uitgevoerd vóór de feestelijkheden op 17 

september.  

Allereerst gaan we de entree van de   

hoofdingang opnieuw bestraten met nieuwe 

klinkers. Hierbij wordt ook het veldje rechts 

naast de hoofdingang betrokken. Het 

grasveldje verdwijnt en wordt de nieuwe 

plek van de overdekte fietsenstalling. De 

oude plek van de fietsenstalling wordt bij 

de vernieuwde tuin getrokken. In de tuin 

komt een paadje naar het voorraadhok van 

de keuken. Voor de uitvoering van de 

tweede fase schakelen we een bedrijf in en, 

om het betaalbaar te houden, doen we hier 

graag weer een  beroep op enthousiaste 

Gasterenaren. 

De derde fase behelst de aanleg van een 

jeu-de-boules-baan naast het terras. 

Rondom de boules-baan worden de oude 

klinkers van de hoofdingang gestraat. 

De uitvoering van fase twee en drie start op 

31 augustus. Als alles goed gaat, en 

waarom zou dat niet, is een en ander een 

week later klaar. Met de inzet van 

vrijwilligers moet dat lukken. Mooi op tijd 

voor de feestelijkheden op 17 september. 

En dan nu de aap uit de mouw: het zou 

mooi zijn als we elke dag twee vrijwilligers 

bij de uitvoering kunnen betrekken. Het 

werk is het verlenen van hand- en span-

diensten aan de stratenmaker (opperen). 

Nmmwhl. (Niet moeilijk maar wel heel 

leuk.) Het hoeft niet acht uur achter elkaar 

maar kan ook vier uur ’s-morgens of vier 

uur ’s-middags. Hoe meer vrijwilligers, hoe 

makkelijker, sneller en goedkoper de klus 

geklaard is. En de voldoening achteraf 

natuurlijk om samen iets voor het dorp 

gedaan te hebben. 

Dus, voel je er wat voor om in de periode 

van 31 augustus tot uiterlijk 6 september 

voor een paar uur je handen uit de mouwen 

te steken? Meld je dan bij ondergetekende 

aan. Hij zal zorgen voor een werkschema. 

Namens het bestuur, Peter Pasman E: 

pwpasman@home.nl  

T: 231441 M: 0673242483 

 

Glasvezelnieuws 

Door de aansluiting van ‘Glas van Aa tot 

Hunze’ bij de coöperatie Noordenveld Zuid 

West zijn onze glasvezelplannen in een 

stroomversnelling terechtgekomen. Dit 

geldt niet alleen voor ons Drentsche Aa 

gebied, maar voor een veel groter gebied in 

de Noord-Drentse regio. 

In de afgelopen maanden hebben ook 

Bunne/Winde, Zeijen, Donderen, Lieveren 

en Altena zich bij deze coöperatie 

aangesloten, terwijl andere initiatieven van 

plan zijn hetzelfde te doen. Dit heeft geleid 

tot een nieuwe naam: Coöperatie Glasvezel 

Noord. 

Deze naam is afgelopen woensdag 31 

augustus gepresenteerd door gedeputeerde 

Henk Jumelet op een bijeenkomst in de 

‘Liefde van de Drentsche Aa’ te Schipborg. 

Op deze bijeenkomst werd ook het startsein 

gegeven voor de wervingscampagnes van 

de genoemde werkgroepen.  

Dit gebeurde voor ons initiatief in een 

bijzondere vorm: burgemeester Eric van 

Oosterhout nodigde ambassadeurs van de 

verenigingen Dorpsbelangen uit om 

symbolisch een abonnement af te sluiten bij 

een van de twee providers. Daarmee deden 

ze een oproep aan alle inwoners van de 

dorpen om hetzelfde te doen en zich 

binnenkort aan te melden bij de nieuwe 

glasvezel coöperatie. Ook twee recreatie-

ondernemers uit Schipborg ondertekenden 
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eenzelfde overeenkomst. 

De bijeenkomst werd bezocht door ruim 80 

genodigden, voor een groot deel actieve 

werkgroepleden van de deelnemende 

dorpen, maar ook vertegenwoordigers van 

de providers PLINQ en NetVisit, van Verbind 

Drenthe, de provincie, de 5 betrokken 

gemeenten en vertegenwoordigers van 

andere initiatieven in de regio. Heel 

bijzonder om te zien dat er zoveel 

‘bruisende energie’ aanwezig is van alle 

vrijwilligers voor de realisatie van het 

glasvezelnetwerk in onze regio. 

Wat betekent dit nu voor Gasteren en 

omgeving? Onze stuurgroep en andere 

betrokkenen zijn hard bezig met het 

opstarten van de wervingscampagne. In de 

tweede helft van september ontvangt u een 

informatiepakket, met alle informatie die 

nodig is om in alle rust te kiezen voor een 

abonnement bij een van de twee providers 

en daarmee voor het lidmaatschap van de 

coöperatie Glasvezel Noord. Daarna zijn er 

informatiebijeenkomsten met de providers 

en andere gelegenheden om vragen te 

stellen. Ook op de website van Glas van Aa 

tot Hunze zal vanaf dat moment alle 

noodzakelijke informatie te vinden zijn.  

Aan het eind van het jaar weten we of het 

gelukt is. Als iedereen meedoet kunnen we 

in 2017 een eigen glasvezelnetwerk 

aanleggen! 

Werkgroep glasvezel Gasteren 

Sporten bij de Rietvogels 

Het sportseizoen is weer begonnen. 

Hieronder zie je een overzicht van de 

wekelijkse activiteiten van de Rietvogels. 

Voor alle sporten zijn nieuwe deelnemers 

van harte welkom. Bij aerobics werken we 

samen met GAVAS uit Anloo. 

- Volleybal: dinsdagavond 20.00 uur 

Doe mee aan ons wekelijks volleybaluurtje: 

geschikt voor jong en oud, voor dames en 

heren. We hebben een zeer enthousiaste 

groep, maar kunnen best nog wat 

versterking gebruiken. Een keer per maand 

spelen we in een kleine, zelf georganiseerde 

recreatiecompetitie tegen teams uit Gieten, 

Annen en Oudemolen/Taarlo; sportief en 

heel gezellig. 

  

- Biljarten 

Er zijn maar liefst 4 biljartgroepen: 

maandagmiddag en maandag-, dinsdag- en 

woensdagavond. In november houden we 

weer ons jaarlijkse biljarttoernooi. 

- Aerobics/fitness: vrijdagmorgen 9.00 

uur. Wekelijks is er aerobics/fitness, op 

enthousiaste en deskundige wijze verzorgd 

door Bea Tiems. Als de vrijdagmorgen een 

keer niet past, kunnen deelnemers op 

maandagavond terecht in Anloo, ook onder 

begeleiding van Bea. Nieuwe deelnemers 

zijn van harte welkom. 

Kijk voor het volledige weekprogramma en 

voor contactpersonen op onze dorpssite 

InGasteren.nl, onder sportvereniging de 

Rietvogels. Als je interesse hebt in een van 

onze sporten, neem dan contact op met de 

betreffende contactpersoon of kom gewoon 

langs tijdens het sporten. 

 
Bestuur de Rietvogels 

Kap en herplant van bomen aan de 

Gasterenseweg 

Al meer dan een 

jaar staan er ‘op 

stam gezette’ 

bomen (kroon 

verwijderd)aan de 

Gasterenseweg. 

Dit is destijds 

omwille van de verkeersveiligheid gedaan 

omdat de bomen in zeer slechte conditie 

verkeerden. 

Omdat de bomen door vleermuizen als 

geleiding voor hun vliegroute worden 

gebruikt moesten de stammen nog “even” 

blijven staan. Dit omdat verstoring van de 

vliegroute strijdig met de Flora- en fauna-

wet is. In dit verband heeft de gemeente 

aan Dorpsbelangen Gasteren het volgende 

laten weten. 

Besluit 

Op 28-06-16 heeft B&W van de gemeente 

Aa en Hunze besloten tot velling van de op 

stam gezette bomen en te voorzien in 

herplant langs de Gasterenseweg. 

Vleermuizen 

Vooruitlopend op de kap werd in 2015 door 

Ecogroen Advies onderzoek gedaan naar 

aanwezige beschermde flora en fauna in het 



kader van de Flora- en faunawet. Hieruit 

bleek dat de beplanting langs de 

Gasterenseweg een belangrijke, onmisbare 

functie als vliegroute heeft voor de Gewone 

dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus). 

Voor kap van de beplanting zou daarom 

een ontheffing in het kader van de Flora- en 

faunawet noodzakelijk zijn. 

Ecologisch adviseur Ecogroen is advies 

gevraagd betreffende het kap- en 

herplantplan van de gemeente. De 

ecologische adviseur heeft geconcludeerd 

dat: “Door het uitvoeren van enkele 

maatregelen kan worden voorkomen dat 

verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 

van de Flora- en faunawet overtreden 

worden. Het aanvragen van een ontheffing 

in het kader van de Flora- en faunawet is 

dan niet nodig”. 

Bedoelde ‘maatregelen’ zijn: 

- kappen in de periode november t/m 

  maart. 

- aanplant van vervangende bomen vóór 

  begin april 

- lengte van vervangende bomen ten 

  minste 5 m¹ 

- in de bomenrij geen gaten van meer dan 

  40 m¹ 

Het kap- en herplantplan voor de Gasteren-

seweg voorziet in deze voorwaarden en is 

daarmee niet in strijd is met de Flora- en 

faunawet. 

Planning 

De voorlopige planning is om het vellen van 

de stammen en het stobben frezen eind 

november 2016 uit te voeren. Aansluitend 

worden de nieuwe bomen aangeplant. 

Wanneer de exacte planning vast staat 

zullen we u hiervan op de hoogte stellen. 

 

Uitnodiging informatieavond 

Landschapsvisie 2.0 Drentsche Aa 

BOKD (Breed Overleg 

Kleine dorpen Drenthe) 

heeft de Dorpsbelangen 

en de Dorpshuizen in 

het Drentsche Aa 

gebied verzocht om onderstaande uitnodi-

ging onder de aandacht te brengen van hun 

dorpsgenoten. 

Het afgelopen jaar is gewerkt aan de 

herijking van de Landschapsvisie 2.0 voor 

de Drentsche Aa. Verschillende bewoners 

en ondernemers hebben hun bijdrage 

geleverd aan de Landschapsvisie 2.0 

Afspraak was dat er een terugkoppeling zal 

zijn over de manier waarop de input van de 

bewoners en ondernemers wel of niet is 

opgenomen in de Visie. 

De herijking van de Landschapsvisie 2.0 is 

intussen in een afrondende fase beland. 

Daarom willen we u dan ook van harte 

uitnodigen voor de terugkoppeling en 

presentatie van de (concept)landschaps-

visie 2.0 

Deze vindt plaats op 21 september in 

de Magnuskerk in Anloo. Voor de 

volledige uitnodiging zie de website 

www.drentscheaa.nl onder ‘Actueel’. Daar is 

ook het verslag met bijdragen van de 

bewoners en ondernemers opgenomen. 
Luit Hummel 

Coördinator projectbureau BOKD 

06 37 27 14 53 

 

Woningbouwontwikkeling aan de 

Bosakkers 

Voor een 

laatste 

uitbreiding 

van 

Gasteren ligt 
een nieuw 

bestemming

splan ter 

inzage.  
Bouwers in het kleine gebied moeten zich 

wel aan extra eisen houden. De provincie 

Drenthe is niet scheutig met toestemming 

voor dorpsuitbreidingen, maar in Gasteren 
is aan de Bosakkers nog plaats voor negen 

huizen om een mooie afronding van het 

dorp te krijgen. Ze moeten wel aan extra 

eisen van welstand moeten voldoen. 

De bebouwing moet een visitekaartje voor 
het dorp zijn, omdat het straks het eerste is 

wat bezoekers van de kant van Anloo van 

het dorp zien. Er kunnen vrijstaande huizen 

komen en twee-onder-eenkappers. Een en 
ander wordt afhankelijk van de vraag. Hoe 

die huizen eruit gaan zien wordt deels al 

bepaald door eisen aan de beeldkwaliteit 

van het nieuwe woongebied. 
Voor die eisen heeft een werkgroep vanuit 

het dorp samen met de Brede Overleggroep 

Kleine Dorpen een voorzet gegeven. De 

gemeente heeft die voor een deel 



overgenomen, maar niet helemaal. De 

gemeente wil de toekomstige bewoners de 

vrije keus bieden voor de tuinafscheiding. 

Ook is een verlegging van de weg 

geschrapt vanwege de kosten. Er komt wel 
een soort brinkje met bomen als entree van 

de Bosakkers. 

Voor de eisen heeft de gemeente gekeken 

naar Balloo, waar nieuwe boerderijachtige 
huizen naast oude boerderijen staan. 
 

Bron: DvhN, 25 juli 2016, Bernd Otter 

Bent u geïnteresseerd in de nieuwe woning-

bouwontwikkeling aan de Bosakkers, dan is 

onderstaande informatie voor u van belang. 

 
Het Ontwerp wijzigingsplan “Gasteren Dorp, 

woningbouwlocatie Gasteren 3e fase” en de 

Ontwerp notitie “Beeldkwaliteitsparagraaf 

Gasteren Bosakkers 3e fase” liggen beide 

met de hierbij behorende stukken vanaf 21 
juli 2016 gedurende zes weken ter inzage 

tijdens openingstijden bij de centrale 

publieksbalie in het gemeentehuis, 

Spiekersteeg 1 in Gieten.  
Deze documenten zijn ook digitaal te raad-

plegen op www.aaenhunze.nl (onder 

‘Wonen & bouwen’ / ‘Bestemmingsplannen’ 

/ ‘In procedure’ / ‘Ontwerp’) en 
op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Belanghebbenden kunnen met ingang van 

21 juli 2016 gedurende 6 weken schriftelijk 

of mondeling hun zienswijze over het 
ontwerpbesluit en naar voren brengen. 

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden 

gericht aan het college van burgemeester 

en wethouders Aa en Hunze, Postbus 93, 

9460 AB Gieten. Degenen die een 
mondelinge reactie willen geven kunnen dat 

doen tijdens kantoortijden na het maken 

van een afspraak. Dat kunt u vanaf 8 

augustus 2016 doen via telefoonnummer  
(0592) – 267718. 

 

 

Dorpsagenda 
05 september    Groene container GFT 

10 september    Oud papier 

12 september    Grijze container 

13 september    Oranje container 

17 september    Feest 50 jr. Dorpshuis 
19 september    Groene container 

21 september    Info avond Landschapsvisie 

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