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Er gaan weer voorzichtig aan dingen open in Gasteren! Lees in deze Neis over
Gasterije en Brinkzicht, de Sport- en Spelweek die helaas niet doorgaat, en
meer...

De Gasterije gaat open met een protocol

De Gasterije gaat weer open, maar onder voorwaarden.

Woensdag 6 mei 2020 maakte het kabinet een ‘routekaart’ (Basisregels voor
iedereen) bekend waarop staat hoe zij de coronamaatregelen geleidelijk wil
afbouwen. De versoepeling van de regels is onder voorbehoud dat de
besmettingscijfers niet verslechteren. Wat betekent dit voor De Gasterije?

De Veiligheids Regio Drenthe heeft, in overleg met Drentse gemeenten,
bepaald dat voor dorps- en buurthuizen dezelfde regels gelden als voor Horeca
in Nederland. Dit betekent dat per 1 juni 2020 De Gasterije onder voorwaarden



weer open mag voor maximaal 30 personen en per 1 juli voor maximaal 100
personen. Voorwaarde is dat De Gasterije een protocol opstelt en hanteert.

Globale voorwaarden die in het protocol zullen komen te staan:

de Gasterije checkt voorafgaand aan de bijeenkomst bij alle aanwezigen
of zij verkoudheidsklachten hebben
binnensporten zijn NIET toegestaan
buitensporten zijn toegestaan maar het gebruik van toilet-/douche-
/kleedruimte niet
deelnemers maken deel uit van een vaste groep
aanwezigheid/deelname van tevoren melden
instandhouding afstand 1,5 meter.

Het bestuur en de beheerders stellen een eenvoudig en duidelijk protocol op,
op basis van een invul-protocol van de BOKD (Breed Overleg Kleine Dorpen).
Alle bezoekers aan De Gasterije moeten zich houden aan dit protocol.
Concreet:

binnen toegestaan m.i.v. 1 juni 2020: vergaderingen, Huiskamer, Samen
Koken Samen Eten
buiten toegestaan m.i.v. 1 juni 2020: jeu de boules, aerobics
binnen toegestaan m.i.v. 1 juli 2020: biljart
nog geen toestemming voor gekregen van de Gemeente Aa en Hunze:
volleybal, yoga.

Ook organisaties en gebruikersgroepen die gebruik maken van een ruimte in
De Gasterije, dienen een protocol op te stellen. Dit protocol mag niet strijdig zijn
met het protocol van De Gasterije. En belangrijk: elke organisatie en
gebruikersgroep is zelf verantwoordelijk voor de toepassing van hun protocol.

Zodra het protocol van De Gasterije vastgesteld is, zal het bestuur van De
Gasterije het dorp informeren via deze pagina.



Pannenkoekenboerderij Brinkzicht weer
open

Lieve bewoners van Gasteren,

!!!! ONTZETTEND BEDANKT !!!!

Bedankt voor jullie steun in de afgelopen periode!
Bedankt voor het vertrouwen in ons!
Bedankt voor het doen van jullie bestellingen bij ons!
Het is hartverwarmend en het heeft ons gesterkt om te merken dat er zoveel
mensen achter ons, als lokale horeca, staan. Bedankt daarvoor!

En nu..…  na een lange periode van onzekerheid is het zover:

WIJ MOGEN WEER OPEN!!

Vanaf maandag 1 juni om 12:00 uur zijn ons terras en ons restaurant weer
open! 

En wat hebben wij dit gemist…



Uiteraard zijn er vanuit de overheid de nodige regels aan verbonden zoals,
maximaal 30 personen binnen en verplicht reserveren voor binnen én de 1,5
meter regel in acht nemen, maar dat mag de pret niet drukken.

Zoals jullie allemaal hebben kunnen zien hebben we de afgelopen periode niet
stil gezeten.

Eerst hebben wij ons restaurant omgebouwd naar een afhaal-restaurant en die
variant van ons restaurant houden we erin. Daarnaast zijn we reeds aan het
investeren om de mogelijkheid van het afhalen van patat en snacks te
vergroten. Naast onze bekende snacks hebben wij nu ook de kaassouflé en de
runderburger aan het assortiment toegevoegd. Naarmate er meer vraag komt
naar andere snacks, kunnen wij ons aanbod hierop aanpassen.

Ook hebben we onze tijd zoveel mogelijk benut om een verbouwing door te
zetten die eigenlijk pas volgend jaar op de planning stond. Door de gunfactor
van een ondernemer uit Assen zijn wij via een goede vriend op een mooie
manier aan bouwmateriaal gekomen wat ons de mogelijkheid gaf deze
verbouwing nu al vast op te starten. De kinderspeelplaats binnen heeft een
verrassende metamorfose ondergaan en ook het podium zelf herken je niet
meer terug. We zijn nog niet helemaal klaar, maar we zijn een eind op weg.

Als laatste hebben wij onze menukaart aangepast. Naast de heerlijke
pannenkoeken en plates hebben wij in samenwerking met voormalig chefkok
Dennis van de Zelfoogsttuin “Tuin voor Zwaantje” uit Annen, een aantal
heerlijke vegetarische gerechten op de kaart gezet.

We hopen jullie binnenkort binnen in ons restaurant te mogen begroeten :-).

Lieve groeten,
Team Brinkzicht



Sport- en Spelweek 2020 gaat niet door

Helaas gaat dit jaar de Sport – en Spelweek, die zou worden gehouden in de
week van 8 juni t/m 13 juni, NIET door. Dit i.v.m. de regelgeving omtrent het
coronavirus. De Stichting Af En Toe Wat hoopt op betere tijden voor in de
toekomst. Zij wenst iedereen een goede gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,
Klaske Löhr – Grasman

Vlaamse Friet bij Balloërveld

Op de bekende plek bij het Balloërveld staat sinds half mei weer een



snackwagen, van donderdag t/m zondag.
De Vlaamse Friet en snacks worden verzorgd door Klinkhamer Catering. Zij
stellen zich graag even voor.

Wij zijn Harry en Yvonne Klinkhamer uit Annen. Samen met onze medewerker
Robert staan we een gedeelte van de week bij het Balloërveld met heerlijke
frieten, snacks, broodjes en verse koffie met gebak.
U kent ons misschien van onze opvallende snackwagens en feesttenten,
waarmee wij al vele jaren op markten en evenementen staan. Of misschien van
een heerlijke catering die door ons verzorgd is.

Ter introductie starten we met een leuke actie. We geven korting-munten
cadeau. 

Yvonne@klinkhamercatering.nl
Mobiel: 06 53 13 88 59

Reageren op de nieuwe dienstregeling

Elk jaar rond deze tijd presenteert het OV Bureau Groningen-Drenthe de
plannen voor de nieuwe dienstregeling. Onlangs is het concept voor de nieuwe
dienstregeling goedgekeurd door het dagelijks bestuur van het OV-bureau, de
ontwerp-hoofdlijnen.

Reageren loont. Tot en met vrijdag 12 juni 2020 is er gelegenheid om te



reageren op de ontwerp-hoofdlijnen. Doe dit wel, zeker ook als je het eens bent
met de voorgestelde wijziging! Betrek ook de gemeente in je reactie. Want ook
zij hebben een rol in het bereikbaar houden van je dorp. En laat ons ook weten
wat je er van vind. Wij hebben als BOKD (Breed Overleg Kleine Dorpen)
namelijk een vertegenwoordiger in het OV-consumentenplatform (CP) Drenthe.
Dat reageren helpt, blijkt bijvoorbeeld uit de aanpassing van lijn 20. Na klachten
is de frequentie van de bus verhoogd.
Reageren kan per e-mail (info@ovbureau.nl) of schriftelijk per post (Postbus
189, 9400 AD Assen). Mede op basis van de ontvangen reacties zullen eind
juni de definitieve hoofdlijnen dienstregeling 2020 vastgesteld worden. De
dienstregeling gaat dit jaar in op zondag 13 december 2020.

Alle voorgenomen wijzigingen zijn te lezen in de Ontwerp-Hoofdlijnen en ook
samengevat in het nieuwsbericht op de website van het OV Bureau.

Met name heeft de nieuwe dienstregeling gevolgen voor: Nijeveen, Annen,
Noord-Sleen, Sleen, Erm, Oosterhesselen, Nieuwlande, Linde, Rogat,
Eexterveenschekanaal, Bareveld, Annerveenschekanaal, Eexterveen. In de
matige verbinding Assen-Gasteren-Anloo/Annen/Zuidlaren/Groningen
vinden geen veranderingen plaats.

Lijn 51 (Assen – Groningen) Deze bus rijdt in de middagspits van Annen naar
Gieten, maar dat gedeelte van het traject wordt volgens het OV Bureau zeer
beperkt gebruikt. Het OV Bureau wil het traject vanaf Annen laten vervallen en
geeft aan dat er een alternatief is in de vorm van Qliners 300 en 312.

mailto:info@ovbureau.nl
https://www.ovbureau.nl/actueel/2020/voorgenomen/


Van draadloos naar glasvezel

Naar verwachting zullen we in Gasteren in november 2020 de voordelen van
een razendsnel en stabiele internetverbinding kunnen beleven.

Maar voor het zover zal komen, heeft Gasteren een geschiedenis met alle
mogelijke vormen van verbindingen met het internet: inbellen, ADSL via de
telefoonlijn, ISDN via de telefoonlijn, ADSL via coax.

Maar in dit rijtje hoort ook draadloos internet thuis. Voor de één was dat project
een bron van frustratie, voor de ander een verademing. In dit document leest u
het complete verhaal: van het regelen van een vergeten vergunning tot aan het
ontstaan van Reinders Gat, over het fotograferen vanuit een wankele
hoogwerker en de verandering van de visie van PTT Telecom. Kortom: hoe
dorpsinitiatieven verandering brachten en brengen op het gebied van internet.

Klik HIER om het volledige verhaal te lezen.

Een vrolijke noot

Een vrolijke noot, ingezonden door
Pauline Hellema.

Dit zijn poelkikkers. Het zijn groene

https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2020/05/DraadloosInternet-V3P3.pdf
https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2020/05/DraadloosInternet-V3P3.pdf


kikkers, die in de paartijd geel
kleuren Op een zomerse dag in mei
dit jaar deden ze erg hun best in het
ven in de Heest. Klik op MVI_0619
en geniet.

Glasvezel: gaslek op de Brink

Soms gaat het goed, soms even niet.

Op vrijdagmiddag 8 mei ging het even mis met de graafwerkzaamheden voor
glasvezel in Gasteren. Precies op het kruispunt Oosteinde / Oudemolenseweg
werd een gasleiding geraakt. De hulpdiensten waren er snel bij; de wegen
werden afgesloten. Gevolg: grote verkeersdrukte op de Brink, De Hoek, Gagels
en de Zandkampen. Verkeersdeelnemers hadden geen idee welke kant ze op
moesten.

De familie van der Heijden en medewerkers van Brinkzicht waren gedwongen
om binnen te blijven, alle ramen en deuren gesloten. Ook konden er geen
pannenkoeken of andere afhaalmaaltijden bereid en afgehaald worden.

Rond 18.30 uur was het probleem weer opgelost.

https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2020/05/MVI_0619.mov


Dorpsagenda mei
 

vr 5 juni Grijze container
ma 8 juni Groene container
do 11 juni Oranje container
ma 22 juni Groene container
do 25 juni Oranje container

Neis oet ’t Loeg wordt uitgegeven door de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren.
De volgende uitgave van deze maandelijkse email-nieuwsbrief verschijnt begin juli.

Kopij inleveren via email naar deredactie@ingasteren.nl
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