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TT-schoonmaak 2018, een terugblik 

Daags na de TT races gingen we, zoals 
onderhand traditie is geworden (dit was 
de 12e maal), ’s avonds pm half zeven 
naar Assen. De groep, de harde kern en 
een paar nieuwe gezichten, was met 17 
mannen en vrouwen niet zo groot, maar 
we hadden totaal wel 13 bladblazers. 
Gedurende de avond werden we door Jan 
en Trijnie Tingen van koffie, water en 
frisdrank voorzien. Om half 10 was het 
werk alweer klaar en kon met een 
drankje nog even over het stof nagepraat 
worden.  
Op woensdagmorgen vertrok de tweede 
ploeg weer om half 9 richting circuit om 
het rondje binnen de hekken te doen. Met 
9 personen was de groep weer niet zo 
groot, wel weer bekende gezichten, maar 
ook nu een paar nieuwe gezichten. Ook 
nu ging het werk vlot en waren we om 12 
uur rond. Jan en Trijnie verzorgden weer 
de catering. Iedereen wordt bedankt voor 
het helpen! Bestuur dorpshuis. 

Oktoberfest 2018  
Stichting Af en Toe Wat organiseert in 
samenwerking met Marchinus en 
Miranda, beheerders van dorpshuis de 
Gasterije, een Oktoberfest. Noteer alvast 
in uw agenda 27 
oktober 2018 
Oktoberfest in 
dorpshuis de 
Gasterije. Alle 
andere 
informatie volgt 
zo spoedig 
mogelijk. Houd dus de site in de gaten 
voor updates. Tot gauw! 
Groetjes Marchinus en Miranda en 
bestuur Af en Toe Wat. 

Gasteren goed voor elkaar: 
uitnodiging voor 
bewonersbijeenkomst 
Begin dit jaar is een werkgroep opgericht 
(met de werktitel Zorgzaam Gasteren) 
om na te denken over de vraag of in 
Gasteren niet iets gedaan moet worden 
om de voorwaarden voor bestaande 
burenhulp in stand te houden of waar 
nodig te versterken. 
Daar zijn ideeën uit 
voort gekomen die 
de werkgroep al 
heeft besproken met 
een flink aantal 
dorpsgenoten. Dat 
bleek een verstandige greep, want dat 
heeft veel nieuwe gezichten opgeleverd. 
Dit heeft geleid tot voorstellen die we 
graag met u willen bespreken. 
In de kern gaat het om de oprichting van 
een dorpsorganisatie die we ‘Gasteren 
goed voor elkaar’ genoemd hebben. Die 
organisatie richt zich niet specifiek op 
ouderen of mensen met een beperking, 
maar op alle dorpsbewoners - jong en 
oud - die ondersteuning nodig hebben om 
goed en zefstandig te kunnen (blijven) 
functioneren. 
Om hier concreet invulling aan te geven 
stelt de werkgroep in eerste instantie drie 
activiteiten voor: een ontmoetingsplek in 
het dorpshuis, hulp bij vervoer voor wie 
geen eigen vervoer heeft, en een 
dorpsloket waarbij je terecht kunt met 
(hulp)vragen. 
We nodigen u hierbij van harte uit voor 
een bijeenkomst op donderdag 20 
september om 20.00 uur in dorpshuis 
De Gasterije. Op deze avond licht de 
werkgroep haar voorstellen toe en gaat 
daarover graag met u in discussie. 
Arno Klee, namens de werkgroep 
Gasteren Goed voor Elkaar 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Nieuwe dorpsbewoners 
Hallo Gasternaren, na zes weken intensief 
klussen zijn wij half juni op de 
Zandkampen 3 in Gasteren 
neergestreken. Verhuisd vanuit Rolde 
naar Gasteren. Ons gezin bestaan uit 
mijn man Aike, onze dochter Nanda van 
13 (bijna 14), zoon Emiel is 16 en zoon 
Huib (19). Huib woont door de week in 
Leeuwarden maar in de weekenden ook 
in Gasteren. Verder hebben we een bijna 
blind zwart hondje Noekie en 4 cavia’s. 
We ontmoeten elkaar vast! 
Zonnige groet, Saskia Dreves 

Glazen kas te koop  
Te koop voor € 150,-, glazen kas van 
4x2x2 mtr., licht beschadigd. Inclusief 2 
kweektafels. Wel zelf afbreken. Meer 
informatie bij Stefanie Hitzert, Gagels 33. 
Tel: 06-38199125 

Steun Wintervreugd, de Rietvogels 
en de Gasterije 
Rabobank Assen en Noord-Drenthe 
draagt het verenigingsleven in de regio 
een wart hart toe. Daarom organiseert zij 
de Rabobank Clubkas Campagne 
speciaal voor verenigingen en stichtingen. 
De bank stelt € 150.000,- beschikbaar 
(incl. BTW en schenkingsrecht). 
Natuurlijk Doen ook IJsvereniging 
Wintervreugd, sportvereniging de 
Rietvogels en dorpshuis De Gasterije 
mee aan deze mooie campagne.  
Stemmen 
Van 4 t/m 19 september 2018 mogen 
leden van Rabobank Assen en Noord-
Drenthe drie stemmen uitbrengen op hun 
favoriete clubs. Elke stem is geld waard! 
IJsvereniging Wintervreugd, 
sportvereniging de Rietvogels en 
dorpshuis De Gasterije ontvangen het 
aantal op hen uitgebrachte stemmen 
maal het bedrag dat een stem waard is. 
Dus hoe meer stemmen, hoe groter de 
opbrengst voor onze clubs.  
Oproep aan alle Rabobank-leden 
Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken 
voor de aanschaf van 
sportmaterialen, voor de inrichting 
van de ijsbaankantine en voor 
onderhoud van ons dorpshuis. Wij 
waarderen het zeer als jij en jou familie 

en vrienden stemmen op onze 
verenigingen tijdens de Rabobank 
Clubkas Campagne. Voor jou weinig 
moeite, voor ons zeer de moeite waard. 
Kijk voor meer info op www.rabobank.nl/
assen-nd  
Bedankt voor jouw steun! 

Oud papier  
Op zaterdag 8 september wordt het oud-
papier weer opgehaald; zoals gebruikelijk 
vanaf 09.00 uur.  
Enthousiaste dorpskenners gezocht! 
Maandag 1 oktober 2018 gaan de 
medewerkers van de gemeente Aa en 
Hunze ‘naar buiten’. Tijdens deze dag 
willen zij zoveel mogelijk dorpen 
bezoeken. Hiervoor zoeken we contact 
met ‘dorpskenners’!  
Bent u degene die’’ een groepje 
medewerkers kan opvangen en 
begeleiden om indrukken van uw dorp op 
te doen? Het is de bedoeling dat het 
groepje iets van u leert, hoort of 
meekrijgt, zodat zij alle medewerkers van 
de gemeente kunnen laten zien wat er in 
uw dorp leeft. Dit kan iets unieks van uw 
dorp zijn of iets waar u de aandacht op 
wil vestigen. Samen met de medewerkers 
kunt u kijken naar de uitvoering hiervan.  
Aanmelden 
Lijkt het u leuk om mee te doen en om 
alle ‘geheimen’ van uw dorp te laten 
zien? Meldt u dan voor 7 september aan 
via dorpen@aaenhunze.nl. Daarna plannen 
we een informatiebijeenkomst waarin u 
helemaal bijgepraat wordt over de dag. 
Dorpsagenda 
    8  sept  Oud papier 
  10  sept  Restafval (grijze container)  
  11  sept  PMD afval (oranje container)  
  17  sept  GFT afval (groene container)  
  25  sept  PMD afval (oranje container) 
    1  okt   GFT afval (groene container) 
    4  okt   Lezing Het Waterschap 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