
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SSeepptteemmbbeerr  22001155  
  
  
VVooggeellvvlluucchhtt  ssttrriijjkktt  nneeeerr  iinn  GGaasstteerreenn  
VVoooorr  wwiiee  hheett  nnoogg  nniieett  wwiisstt,,  ooff  ddoooorr  ddee  
vvaakkaannttiiee  mmiisssscchhiieenn  aall  wweeeerr  eeeenn  bbeeeettjjee  
vveerrggeetteenn  wwaass::  VVooggeellvvlluucchhtt  kkoommtt  nnaaaarr  
GGaasstteerreenn!!  
MMaaaannddaagg  1177  aauugguussttuuss  zziijjnn  ddee  rreeppeettiittiieess  oopp  
llooccaattiiee  vvoooorr  ddee  vvoooorrsstteelllliinngg  VVooggeellvvlluucchhtt  
bbeeggoonnnneenn..  VVaannaaff  ddiiee  ddaagg  zzuulllleenn  ddee  ‘‘ccaasstt  &&  
ccrreeww’’  oopp  hheett  tteerrrreeiinn  aacchhtteerr  DDee  GGaasstteerriijjee  aaaann  
hheett  rreeppeetteerreenn  zziijjnn..  DDiitt  zzaall  mmeeeessttaall  oovveerrddaagg  
ggeebbeeuurreenn  eenn  eeeenn  eennkkeellee  kkeeeerr  ''ss  aavvoonnddss  ((ttoott  
uuiitteerrlliijjkk  2211..3300  uuuurr))..  DDiitt  hhoouuddtt  iinn  ddaatt  ddee  
ssppeelleerrss  ddee  sscceenneess  rreeppeetteerreenn..  HHiieerr  kkoommtt  
nnaattuuuurrlliijjkk  wweell  sstteemmggeelluuiidd  aaaann  ttee  ppaass..  EEeenn  
eennkkeellee  kkeeeerr  zzaall  eerr  ooookk  ddoooorr  ddee  ((ttwweeee))  
mmuuzziikkaanntteenn  wwoorrddeenn  mmeeeeggeessppeeeelldd..  DDee  
PPeeeerrggrroouupp  iiss  zziicchh  eerrvvaann  bbeewwuusstt  ddaatt  eerr  
vvllaakkbbiijj  mmeennsseenn  wwoonneenn  eenn  zzaall  eerr  aalllleess  aaaann  
ddooeenn  oomm  ggeelluuiiddssoovveerrllaasstt  ttee  vvoooorrkkoommeenn..  
OOpp  zzoonnddaaggeenn  kkoommeenn  ooookk  ddee  mmeeeessppeelleennddee  
vvrriijjwwiilllliiggeerrss  eenn  ddee  ddaannsseerrss  mmeett  ddee  rreeppeettiittiieess  
mmeeeeddooeenn..  DDiitt  iiss  ggeeppllaanndd  oopp  zzoonnddaaggeenn  
oommddaatt  vvrriijjwwiilllliiggeerrss  vvaaaakk  mmeennsseenn  zziijjnn  ddiiee  
ddoooorrddeewweeeekkss  ggeewwoooonn  wweerrkkeenn..    
KKoorrttoomm,,  uu  zzuulltt  rroonnddoomm  DDee  GGaasstteerriijjee  
aaccttiivviitteeiitteenn  kkuunnnneenn  wwaaaarrnneemmeenn..  HHeeeefftt  uu  
ddaaaarr  vvrraaggeenn  oovveerr  nneeeemm  ddaann  ccoonnttaacctt  oopp  mmeett  
JJooss  vvaann  ddeerr  WWeerrff  vviiaa  jjooss@@ppeeeerrggrroouupp..nnll  ooff  
tteelleeffoooonn  0066--4466008844666688..    
  
TTiijjddeennss  ddee  iinnffoorrmmaattiieeaavvoonndd  vvoooorr  
vvrriijjwwiilllliiggeerrss  oopp  ddoonnddeerrddaagg  2200  aauugguussttuuss  iinn  
ddoorrppsshhuuiiss  DDee  GGaasstteerriijjee  hheeeefftt  eeeenn  aaaannttaall  
iinnwwoonneerrss  uuiitt  GGaasstteerreenn  zziicchh  aallss  vvrriijjwwiilllliiggeerr  
aaaannggeemmeelldd..  MMiisssscchhiieenn  iiss  ddeezzee  aavvoonndd  
oonnggeemmeerrkktt  aaaann  jjee  vvoooorrbbiijj  ggeeggaaaann  tteerrwwiijjll  jjee  
ttoocchh  iinntteerreessssee  hheebbtt  oomm  mmeeee  ttee  wweerrkkeenn  aaaann  
ddiitt  bbiijjzzoonnddeerree  pprroojjeecctt..  
OOpp  wwooeennssddaagg  22  sseepptteemmbbeerr  22001155  vvaann  1144::0000  
uuuurr  ttoott  1177::0000  uuuurr  iiss  JJooss  vvaann  ddee  WWeerrffff,,  
vvrriijjwwiilllliiggeerrssccooöörrddiinnaattoorr  nnaammeennss  ddee  
PPeeeerrGGrroouuPP,,  aaaannwweezziigg  iinn  DDee  GGaasstteerriijjee  oomm  
ggeeïïnntteerreesssseeeerrddeenn  ttee  vveerrtteelllleenn  oovveerr  ddee  
vveerrsscchhiilllleennddee  vvrriijjwwiilllliiggeerrsswweerrkkzzaaaammhheeddeenn    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
zzooaallss  ppuubblliieekkssbbeeggeelleeiiddiinngg,,  ppaarrkkeeeerrwwaacchhtteenn,,  
kkaassssaaoonnddeerrsstteeuunniinngg,,  kkookkeenn  vvoooorr  ddee  ccrreeww  eenn  
aannddeerree  vvoooorrkkoommeennddee  kklluusssseenn..  UU  kkuunntt  zziicchh  
ddiiee  mmiiddddaagg  aallssnnoogg  aaaannmmeellddeenn  aallss  
vvrriijjwwiilllliiggeerr..  EEnn  ddaatt  kkaann  ggaaaann  oomm  eeeenn  
ddaaggddeeeell,,  eennkkeellee  ddaaggddeelleenn  ooff  eennkkeellee  ddaaggeenn..  
NNeett  wwaatt  uu  lleeuukk  lliijjkktt  eenn  wwaannnneeeerr  hheett  uu  
uuiittkkoommtt..  
  
DDee  ggeenneerraallee  rreeppeettiittiiee  vviinnddtt  ddiinnssddaagg  1155  
sseepptteemmbbeerr  ppllaaaattss  eenn  aallllee  iinnwwoonneerrss  vvaann  
GGaasstteerreenn  wwoorrddeenn  ddaaaarrvvoooorr  uuiittggeennooddiiggdd..  
  
Sporten bij de Rietvogels 
Het sportseizoen is weer begonnen. 
Hieronder zie je een overzicht van de 
wekelijkse activiteiten van de Rietvogels. 
Voor sommige sporten zijn nieuwe 
deelnemers zeer welkom. Bij aerobics 
werken we samen met GAVAS uit Anloo. 
- Volleybal: maandagavond 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. 

- Biljarten 
Er zijn maar liefst 5 biljartgroepen: 
maandagmiddag; maandag-, dinsdag en 
woensdagavond. De damesgroep speelt 
1x per maand op donderdagavond en is 
dringend op zoek naar meer 
deelnemers. 

- 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. 

NNEEIISS  OOEETT  ‘‘TT  LLOOEEGG  
D o r p s n e i s  o e t  G a a s t e r n 
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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 
 
KKllaavveerrjjaasssseenn  eenn  RRuummmmiikkuubb    
HHeett  nniieeuuwwee  sseeiizzooeenn  22001155  --  22001166  vvoooorr  
kkllaavveerrjjaasssseenn  eenn  rruummmmiikkuubb  ggaaaatt  wweeeerr  vvaann  
ssttaarrtt  oopp  1111  sseepptteemmbbeerr  aa..ss..  OOpp  ddee  
vvoollggeennddee  vvrriijjddaaggeenn,,  aaaannvvaanngg  1199..3300  uuuurr,,  
wwoorrddtt  eerr  ggeessppeeeelldd::  1111  sseepptteemmbbeerr,,1166  
ookkttoobbeerr,,  2200  nnoovveemmbbeerr,,  1188  ddeecceemmbbeerr,,  2222  
jjaannuuaarrii,,  1199  ffeebbrruuaarrii,,  1188  mmaaaarrtt  eenn  1155  aapprriill    
OOookk  nniieeuuwwee  lleeddeenn  zziijjnn  vvaann  hhaarrttee  wweellkkoomm!!  
AAllss  uu  vvrraaggeenn  hheeeefftt  ooff  zziicchh  wwiilltt  ooppggeevveenn,,  ddaann  
kkuunntt  uu  ccoonnttaacctt  ooppnneemmeenn  mmeett  TTrriijjnniiee  TTiinnggeenn::  
00559922--223311334422..  MMaaaarr  uu  kkuunntt  nnaattuuuurrlliijjkk  oopp  
bboovveennggeennooeemmddee  ddaattaa  ooookk  ggeewwoooonn  
llaannggsskkoommeenn..  
  
RRaabboobbaannkk  CClluubbkkaass  CCaammppaaggnnee  
RRaabboobbaannkk  AAsssseenn  eenn  NNoooorrdd--DDrreenntthhee  ddrraaaaggtt  
hheett  vveerreenniiggiinnggsslleevveenn  eeeenn  wwaarrmm  hhaarrtt  ttooee  eenn  
vvooeerrtt  ddiitt  jjaaaarr  ddee  RRaabboobbaannkk  CClluubbkkaass  
CCaammppaaggnnee  iinn..  SSttiicchhttiinngg  DDoorrppsshhuuiiss  GGaasstteerreenn  
hheeeefftt  zziicchh  iinnggeesscchhrreevveenn  eenn  hhoooopptt  oopp  ddiiee  
mmaanniieerr  eexxttrraa  ggeelldd  ttee  oonnttvvaannggeenn  vvoooorr  ddee  
rreennoovvaattiiee  vvaann  ddee  vvoooorrkkaanntt  vvaann  ddee  GGaasstteerriijjee..  
EEllkkee  sstteemm  iiss  ggeelldd  wwaaaarrdd!!  
DDee  wwaaaarrddee  vvaann  eeeenn  sstteemm  wwoorrddtt  bbeeppaaaalldd  
ddoooorr  hheett  ttoottaaaall  bbeesscchhiikkbbaarree  bbeeddrraagg  vvaann  
€€  6655..000000  ttee  ddeelleenn  ddoooorr  hheett  aaaannttaall  
uuiittggeebbrraacchhttee  sstteemmmmeenn..  WWiijj,,  SSttiicchhttiinngg                    
DDoorrppsshhuuiiss  GGaasstteerreenn  oonnttvvaannggeenn  hheett  aaaannttaall  
oopp  oonnss  uuiittggeebbrraacchhttee  sstteemmmmeenn  mmaaaall  hheett  
bbeeddrraagg  ddaatt  eeeenn  sstteemm  wwaaaarrdd  iiss..    
HHooee  wweerrkktt  hheett  sstteemmmmeenn  eenn  wwaannnneeeerr  iiss  
ddee  sstteemmppeerriiooddee??  
LLeeddeenn  ((dduuss  nniieett  aalllleeeenn  kkllaanntt  mmaaaarr  ooookk  lliidd))  
vvaann  ddee  RRaabboobbaannkk,,  ddiiee  vvoooorr  11  aauugguussttuuss  22001155  
lliidd  zziijjnn,,  oonnttvvaannggeenn  bbiijj  aaaannvvaanngg  vvaann  ddee  
sstteemmppeerriiooddee  eeeenn  sstteemmkkaaaarrtt  mmeett  ddaaaarriinn  eeeenn  
uunniieekkee  ppeerrssoooonnlliijjkkee  ccooddee  wwaaaarrmmeeee  zziijj  
kkuunnnneenn  sstteemmmmeenn..  VViiaa  eeeenn  sstteemmttooooll  kkuunnnneenn  
lleeddeenn  ttiijjddeennss  ddee  sstteemmppeerriiooddee  hhuunn  sstteemm  
uuiittbbrreennggeenn  oopp  ddee  vveerreenniiggiinngg//ssttiicchhttiinngg  vvaann  
hhuunn  vvoooorrkkeeuurr..  DDee  sstteemmppeerriiooddee  lloooopptt  vvaann  11  
ttoott  eenn  mmeett  1133  ookkttoobbeerr  22001155..  AAllss  uu  nniieett  zzoo  
ggooeedd  mmeett  iinntteerrnneett  oovveerrwweegg  kkuunntt  ddaann  
kkuunnnneenn  wwiijj  uu  nnaattuuuurrlliijjkk  hheellppeenn  oomm  uuww  sstteemm  
uuiitt  ttee  bbrreennggeenn..  LLaaaatt  ddaatt  hheett  bbeessttuuuurr  
wweetteenn;;  AArrnnoo  KKlleeee::  223388002288,,  BBeerrrryy  TTiieemmss::  
223311225588  ooff  JJaann  PPoosstt::  885599774422  

Glasvezel in Gasteren 
Gaat het lukken? De werkgroep glasvezel 
en het bestuur van Dorpsbelangen werken 
er hard aan en zijn nog steeds positief 
gestemd, maar er zijn nog wel wat hobbels 
te nemen. 
Glasvezel is hot. Overal om ons heen 
worden (coöperatieve) plannen gemaakt. 
Scholen en bedrijven, vooral in de 
agrarische en recreatiesector, beseffen dat 
ze steeds afhankelijker worden van snel 
internet. Bewoners in de kleine dorpen 
zitten te springen om snellere en 
betrouwbare verbindingen voor internet en 
digitale televisie. Niet voor niets is het 
belangstellingspercentage voor de aanleg 
van glasvezel in Gasteren en in de andere 
dorpen die met ons meedoen 90% of meer. 
 Wat zijn de hobbels? Aanleg van glasvezel 
in de buitengebieden is duur. De provincie 
Drenthe wil graag meewerken met leningen 
en subsidies en stimuleert het maken van 
plannen  via  ‘Verbind  Drenthe’,  maar  is  
gebonden aan allerlei Europese regels en 
beperkingen. Banken en particuliere 
investeerders hebben belangstelling, maar 
vragen wel garanties. De Drentse 
organisatie wordt overstelpt met vragen, 
maar werkt nog niet erg gestroomlijnd. 
  
Hoe is de concrete stand van zaken en waar 
zijn we mee bezig? 
- De belangstelling is groot. De 

werkgroepen in Gasteren, Oudemolen, 
Taarlo en Zuidlaarderveen hebben een 
inventarisatie uitgevoerd: 90% van de 
bewoners heeft belangstelling voor een 
aansluiting. 

Anloo en Schipborg willen ook graag 
meedoen, maar gaan deze peiling nog 
uitvoeren. We willen Annen er graag bij 
betrekken, maar zij zijn nog niet zover. 

- De werkgroepen en de verenigingen 
Dorpsbelangen in de genoemde dorpen 
staan op het punt om gezamenlijk een 
coöperatie op te richten.  

- Op initiatief van de Gasterense 
werkgroep is een gezamenlijke 
subsidieaanvraag opgesteld voor 



‘Communicatie  en  gebiedsanalyse’,  die  
klaar ligt om ingestuurd te worden. We 
wachten nog op advies van de provincie 
over de indieningsprocedure. 

- Op basis hiervan zal de provincie een 
zg. gebiedsanalyse uitvoeren, waarin 
bepaald wordt hoe de kabels gelegd 
moeten worden en hoe hoog de 
gemiddelde kosten per aansluiting 
worden.  

- Als dit bedrag bekend is kan er verder 
worden  gewerkt  aan  een  ‘business’plan,  
waarin de financiering wordt uitgewerkt. 

- Op donderdag 3 september is er een 
gezamenlijke bijeenkomst in dorpshuis 
de Gasterije met alle werkgroepen en 
de vertegenwoordigers van de 
provincie, waarin we hopen een 
antwoord te krijgen op een groot deel 
van onze vragen. 

De coöperatie-in-oprichting  ‘Breedband  van  
Aa  tot  Hunze’  werkt  vol  goede  moed  verder  
aan  haar  plannen,  onder  het  motto:  ‘Het  
Stroomdal  Versnelt’.   
Wilt u meer weten over de voortgang van 
deze plannen, volg dan onze dorpswebsite 
InGasteren.nl 
Werkgroep Glasvezel in Gasteren 
  
Gasterse praalwagen op 
Oostermoerfeest! 

Donderdag 16 juli was het dan zover: de 
praalwagen, met als titel 'Boer zoekt 
vrouw', was klaar voor het Oostermoer-
corso. Vanuit de schuur van de familie Van 
Rhee ging de inzending van Gasteren 
voorzichtig richting Annen. Met Harm op de 
trekker, voorzien van twee prachtige 
bloemenarrangementen van wilde bloemen 
en planten en een echte oldtimer 
Volkswagenbus, compleet met postzakken 
vol brieven. De weg mocht wat hobbelig 
zijn want alle attributen waren stevig 
verankerd op de wagen. 

Onze twee boeren en zes vrouwen (+ 
'Yvon'!) zaten goed in hun rol. Vóórop de 
wagen de jeugd en achterop de senioren. 
Het pronkstuk van de wagen was misschien 
wel de prachtige koe van papier-maché. 
Na de keuring van de wagens volgde onder 
grote belangstelling de uitgebreide rondrit 
door Annen. 'Onze' wagen kreeg vaak 
enthousiaste reacties van het publiek. Het 
applaus was niet van de lucht. Het corso 
eindigde op de Brink waar de prijsuitreiking 
plaatsvond. En wat was nou het resultaat? 
Een prachtige zevende plaats! Gasteren 
had zich fantastisch gepresenteerd. Bravo 
voor het team van 'Boer zoekt vrouw'!   
  
Gewijzigde openingstijden 
Snackwagen 
Rianne Abbring wijzigt de openingstijden 
van haar snackwagen: 
- donderdag 27 augustus 2015: aanwezig 
tussen 12:00 uur en 19:00 uur; 
- vrijdag 28 augustus 2015: aanwezig 
tussen 12:00 uur en 19:00 uur; 
- zaterdag 29 augustus 2015: afwezig; 
- zondag 30 augustus 2015: afwezig. 
Met ingang van donderdag 3 september 
2015 is Rianne's Snackwagen 
afwezig/gesloten. Wel is de snackwagen 
geopend van vrijdag t/m zondag tussen 
12:00 uur en 19:00 uur.  
  
DDoorrppssaaggeennddaa  
0022  sseepptteemmbbeerr        IInnffoo  mmiiddddaagg  VVrriijjwwiilllliiggeerrss    
              VVooggeellvvlluucchhtt  
0033  sseepptteemmbbeerr        IInnffoo  GGllaassvveezzeell  
1111  sseepptteemmbbeerr        KKllaavveerrjjaasssseenn  RRuummmmiiccuubb  
1122  sseepptteemmbbeerr        OOuudd  ppaappiieerr  
1155  sseepptteemmbbeerr        PPllaassttiicc  aaffvvaall  

VVooggeellvvlluucchhtt::  ggeenneerraallee  
rreeppeettiittiiee  

1199  sseepptteemmbbeerr        VVooggeellvvlluucchhtt::  pprreemmiièèrree    
  
0011  ookkttoobbeerr  tt//mm    RRaabboobbaannkk  CClluubbkkaass  
1133  ookkttoobbeerr                CCaammppaaggnnee                                
  
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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