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College bij ’t pad in Gasteren  
Het college van (B&W van de Gemeente 
Aa en Hunze) was dinsdag 12 december 
2017 te gast in het prachtig met sneeuw 
bedekte Gasteren. 
Aan tafel in dorpshuis De Gasterije 
spraken inwoners en college over 
verschillende onderwerpen, waaronder 
het initiatief ‘Gasteren zorgzaam’, 
glasvezel, de keet, de ijsbaan, 
sportvereniging De Rietvogels en 
dorpshuis De Gastvrije. 
Ondersteuning. Het initiatief ‘Gasteren 
zorgzaam’ kwam ook voorbij. Arno Klee, 
voorzitter van het dorpshuisbestuur, is bij 
dorpsgenoten de animo voor het opzetten 
van georganiseerde (naober)hulp en 
ondersteuning aan het peilen. Wethouder 
Dijkstra nodigde hem alvast uit voor 
wanneer zijn plannen verder ontwikkeld 
zijn.  
Glasvezel. Uiteraard is men ook in 
Gasteren bezig met glasvezel. Het dorp is 
aangesloten bij het Drents Glasvezel 
Collectief. 30 dorpen en kernen in Aa en 
Hunze, Assen en Tynaarlo, met mogelijk 
6.000 aansluitingen, doen mee. Er wordt 
hard gewerkt aan de plannen, het 
daadwerkelijk uitvoeren heeft toch nog 
iets meer voeten in de aarde dan eerder 
gehoopt. Het voornemen van het Drents 
Glasvezel Collectief is om in 2018 
glasvezel te gaan aanleggen. 
Keet. Belangrijk gespreksonderwerp was 
De Keet. De Keet is nu gesloten vanwege 
overlast. De jongeren zoeken samen met 
Impuls naar een nieuwe plek. 
Burgemeester Piet van Dijk heeft 
aangegeven dat het erg belangrijk is dat 
er goede afspraken zijn met de jongeren, 
de omwonenden en de gemeente om 
overlast in de toekomst te voorkomen. 

Af en toe wat. Er werd met enthousiasme 
verteld over IJsbaan Wintervreugd, 
sportvereniging De Rietvogels en 
dorpshuis De Gasterije. Onder de naam   
‘Af en toe wat’ worden verschillende 
activiteiten georganiseerd, samen met de 
andere verenigingen in het dorp, 
ondernemers en het dorpshuis. Het 
winterbuffet in januari staat weer als 
activiteit op de agenda. Vorig jaar 
kwamen daar ruim 140 mensen op af en 
dat is best veel voor een dorp van 400 
inwoners. 
Wandeling en mezen. Tijdens de 
wandeling door het dorp heeft het college 
ene goede indruk gekregen van het 
groenbeheer dat door inwoners wordt 
uitgevoerd en heeft het college in bed & 
breakfast Stee en Stoede een beeld 
gekregen van de vrijwillige en verplichte 
en ruilverkavelingen op de Es. En aan het 
eind van de middag zijn de mezenkasten 
overhandigd aan het dorp. De mezen 
eten onder andere graag 
eikenprocessierupsen. De nestkasten 
worden verspreid door het dorp 
opgehangen. Een uitgebreid verslag staat 
vermeld op de website. 

Alweer de vijfde kerstborrel 
Het was weer gezellig, zo met z’n allen 
onder de kerstboom op de Brink. Met een 
gluhwijntje of een warme chocolademelk 
met slagroom in de hand, ongedwongen 
keuvelen met dorpsgenoten rond het 
knapperend vuur. 
Het is alweer de vijfde keer dat het 
onvolprezen kerstboomteam deze 
kerstborrel voor het dorp organiseerde. 
Deze nog jonge traditie wordt gezien de 
grote opkomst zeer gewaardeerd. Het 
was er dit jaar ook prima weer voor. 
Winters fris, maar droog en bijna windstil. 
Alle hulde voor het kerstboomteam dat 
zich hier ieder jaar weer belangeloos voor 
inzet!  
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Sportvereniging De Rietvogels  
Graag wensen wij iedereen een gelukkig, 
gezond en sportief 2018! 
Winterbuffet Ook dit jaar organiseren we 
weer samen met ‘Af en toe wat’ ons 
jaarlijkse winterbuffet, met wandeling, en 
wel op zondag 28 januari. Hou deze 
datum alvast vrij in uw agenda. 
Binnenkort ontvangt u de uitnodiging in 
de bus en komen we bij u langs om het 
opgaveformulier op te halen. 
Oud papier Voor onze vereniging is het 
ophalen van oud papier nog steeds zeer 
de moeite waard. De opbrengst is per 
keer ca. 200 euro. We zijn dan ook heel 
blij met het grote aantal ophalers (24) 
waar we steeds weer een beroep op 
kunnen doen. Alle helpers bedankt 
voor jullie hulp in het afgelopen jaar! 
Ook dit jaar komen we het oud papier 
weer ophalen op de 2e zaterdag van de 
oneven maanden. 
Het rooster voor 2018 is als volgt:  
13 januari: Allard Tiems en Mark Pieters, 
reserve: Harm van Rhee. 
10 maart: Chiel Mulder en Harm 
Hollander, reserver: Jan Woltman. 
12 mei: Erik Meerman en Fred Dresia, 
reserve: Roelof Moek. 
14 juli: Jan Bonder en Harald Hidding, 
reserve: Arnold Tang 
8 september: Teunis Homan en Okke Jan 
Ottens, reserve: Ben Mulder. 
10 november: Kas Kooistra en Gert 
Weggemans, reserve: Lute Pieters. 

Korenavond in de Gasterije 
Op zaterdagavond 20 januari om 20.00 
uur is er een korenavond. Er komen dan 
2 koren in De Gasterije zingen: Popkoor 
Nice An’Loose. Dirigent: Sophie Kuipers. 
Begeleiding: pianist Laurens Medemblik 
of Hannah Lomisini. En het Shanty Koor 
Lieveren. Dirigent: Berend Lesschen. 
Begeleiding: accordeon Henk Haring. 
Kaarten kunt u bestellen bij Marchinus 
Giezen 06-53698075. Deze kosten 5 euro 
incl. 1 kop koffie/thee.  

Cabrio zoekt slaapplaats  
Ik zoek voor mijn Mazda mx5 cabrio een 
stallingsruimte. Ik denk aan een ruimte 
van 3 bij 4 meter, waar ze makkelijk in en 
uit kan. Uiteraard wil ik ervoor betalen, 

eventueel in ruil voor klusjes.  
Graag bericht aan Harrie Veldman, Gagels 
39, tel. 0592-354566 of 06-52068925. 
Nb. Mag ook in de nabije omgeving van 
Gasteren. Wie maakt mij blij? 

Afvalwijzer 2018 gepubliceerd  
De Gemeente Aa en Hunze heeft 
informatie over de Afvalwijzer 
gepubliceerd. Mijn Afvalwijzer. Wilt u de 
afvalkalender online bekijken? Ga dan 
naar www.afvalwijzer.nl App Afvalwijzer. 
Naast de online afvalkalender kunt u ook 
de App Afvalwijzer downloaden op uw 
smartphone of tablet. Papieren 
afvalkalender. Degene die geen 
beschikking heeft over internet, kan een 
geprinte afvalkalender opvragen. Bel 
daarvoor de gemeente via 14 0592. 

Ger Dijkstra biljartkampioen 
Gasteren 2017 
De naam van Ger Dijkstra kan 
bijgeschreven worden op de 
biljartwisselbeker van SV De Rietvogels. 
Met spel dat in de voorronden 
vermoedelijk iets beter was, versloeg hij 
medefinalist Roelof Moek. De derde plaats 
was - gezien zijn resultaten in de 
voorronden - voor Bennie Vrieling, die 
met zijn loepzuivere kijk op het spel een 
goede indruk achterliet. Een uitgebreid 
verslag staat vermeld op de website.
!  
Dorpsagenda 
  6  jan  Restafval (grijze container)  
  8  jan  GFT afval (groene container) 
10  jan  Werkgroep Natuurbeheer 
12  jan  Samen koken, samen eten  
16  jan  PMD afval (oranje container) 
17  jan  Werkgroep Natuurbeheer 
18  jan  Filmclub  
20  jan  Korenavond  
22  jan  GFT afval (groene container) 
29  jan  Restafval (grijze container)  
30  jan  PMD afval (oranje container) 
!
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