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In deze editie van Neis oet 't Loeg onder andere nieuws uit het dorpshuis,
terras pannenkoekenboerderij weer open, een nieuwe kunstuitleen, oproepen
over trottoirs en glasvezel, en meer...

Dorpshuis nog gesloten, maar …

Beste dorpsgenoten,

Het is nog stil in het dorpshuis, we mogen nog steeds niet open. Langzaam
maar zeker gaan we richting zomer en dan komt de zomerstop er al weer aan.
Toch hopen we om voor die tijd nog open te mogen. De Huiskamer van
Gasteren Goed voor Elkaar start misschien al in de zomer als Impuls en de
gemeente daarmee instemmen.



Dat het stil is in het Dorpshuis wil niet zeggen dat er niets gebeurt.

1. Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe podium faciliteiten. Deze zijn mogelijk
gemaakt door bijdragen van het Oranjefonds, VSBfonds, Rabofonds en de
gemeente Aa en Hunze. De werkzaamheden vorderen gestaag onder leiding
van Berry Tiems. De stand van zaken:

We zijn in afwachting van de podiumplaten. Die worden hopelijk deze
week of volgende week geleverd.
De staalconstructie is klaar en de gordijnen zijn ingemeten en besteld. Als
we de goede podium platformplaten hebben kunnen we ook de coulissen
inmeten. De staalconstructie moet nog wel in de goede kleur geverfd
worden.
De rolsteiger is al in gebruik.
De bergingsstellage is al geplaatst maar moet nog worden afgewerkt. De
kasten uit de berging verhuizen naar de multifunctionele ruimte.
De constructie die Berry gemaakt heeft is fraai. De sportzaal kan in een
podiumgedeelte veranderd worden en de sportzaal kan in tweeën
gedeeld worden. Dat alles kan, indien niet in gebruik, uit de weg worden
gedraaid. Heel inventief en multifunctioneel. Op termijn zullen we ook de
verlichting hiervoor aanpassen. Nieuwsgierig geworden? Ga dan eens
kijken. Neem daar even contact over op met Berry Tiems, 231258.

2. De peuterspeelplaats wordt gesaneerd en het stuk grond dat we van
buurman Klaas Entink in gebruik hadden is al aan hem teruggegeven.
3. De wipkip is te koop, de tegels en rubberen platen ook! Als u belangstelling
heeft neem dan contact op met Berry Tiems, 231258.
4. Wij stevenen af op een groot exploitatietekort over 2021. Er worden een
aantal acties voorbereid om de financiën te verbeteren.
5. De beheerders Marchinus en Miranda staan in de startblokken voor als we
weer open mogen.

Tot gauw ziens hopen we.

Arno Klee
Voorzitter Dorpshuis



Foto Kunstuitleen Koffijberg in Gasteren

Hou je van abstracte kunst? Wil je het graag een keer uitproberen?

Kijk dan eens bij de Foto Kunstuitleen Koffijberg in Gasteren. Een bijzondere
collectie van natuurlijk abstracte waterfoto’s die zijn gemaakt in Gasteren en
omgeving en in steden als Assen, Groningen en Haarlem. Fotografe Iris
Koffijberg heeft bijna 100 afdrukken op voorraad en nog meer werk op haar
website om uit te kiezen.

De kunstuitleen werkt heel eenvoudig. Je kiest welk werk je wilt lenen en om de
zes maanden mag je een nieuw werk uitzoeken. De leenbedragen starten bij €
5,- per maand. Tachtig procent van het bedrag dat je betaalt, wordt omgezet in
een spaartegoed dat je kunt gebruiken om je favoriete kunstwerk aan te
schaffen.

Wil je advies hebben over wat er bij je thuis of op kantoor zou passen? Welk
formaat het beste is? Of wil je een werk op maat? Met alle plezier komt Iris
thuis of op kantoor langs om mee te kijken en naar aanleiding daarvan een
digitaal voorbeeld te maken.

Voor meer informatie of om een keer te komen kijken: Iris Koffijberg,
telefoonnummer 06-52407483 of iris@koffijberg.com of

mailto:iris@koffijberg.com


www.koffijberg.com/kunst-uitleen/

Terras Pannenkoekenboerderij weer open

Beste dorpsgenoten,

Zoals velen van jullie al gezien hebben, is het terras van de
pannenkoekenboerderij weer geopend! Voor ons is dit weer een geweldig
moment en als het weer nu nog een beetje mee gaat werken kan dit ook voor
onze gasten zo zijn.

Wel gelden er een aantal maatregelen:

Het terras is geopend van 12:00 uur tot 18:00 uur
Maximaal 50 personen dus vol = vol
Maximaal 2 personen aan een tafel, tenzij je uit 1 huishouden komt.
Stoelen en tafels laten staan
Gebruik maken van het toilet? Draag binnen een mondkapje!

Uiteraard blijven wij naast het terras ook geopend voor afhaalmaaltijden en
snacks van dinsdag t/m zondag van 12:00 uur tot 19:00 uur.

Wij hopen jullie voor een bezoek op ons terras of voor een lekkere
afhaalmaaltijd te mogen begroeten.

https://www.koffijberg.com/kunst-uitleen/


Reserveer online op www.pannenkoekenboerderij.nl of telefonisch op: 0592-
231385

De Rietvogels – voorzichtige start met
aerobics

Het duurt allemaal langer dan we zouden willen; binnensporten mag nog niet,
dus nog even wachten voor we weer kunnen beginnen met volleybal, biljarten
en aerobics in de zaal.

Maar er is toch een lichtpuntje: Bea Tiems is op de vrijdagmorgen weer vol
enthousiasme gestart met aerobics, buiten op het terras, in groepjes van
4.  Tussen 9 en 10 uur klinkt weer de muziek en de heldere stem van Bea en
brengen de dames de spieren weer in beweging. Sportief en gezellig. Wil je
ook meedoen met aerobics / bodyfit, kom gerust langs op de vrijdagmorgen.
Bea en haar groep zullen je enthousiast ontvangen.

Beste mensen, blijf gezond!

Sportieve groet,
Bestuur de Rietvogels: Klaasje, Isabel, Ben.

Algemene Leden Vergadering VDG uitgesteld

Het bestuur van de  Vereniging Dorpsbelangen Gasteren heeft besloten om
haar algemene ledenvergadering uit te stellen tot de herfst van 2021.

Het bestuur vindt het belangrijk dat de algemene ledenvergadering

http://www.pannenkoekenboerderij.nl/


laagdrempelig en toegankelijk is voor alle leden van de Vereniging
Dorpsbelangen Gasteren. Zij wil de algemene ledenvergadering dan ook graag
fysiek in het dorpshuis van Gasteren laten plaatsvinden. Met de huidige
coronamaatregelen is dat helaas nog niet mogelijk. Het bestuur van de
Vereniging Dorpshuis Gasteren hoopt dat later in het jaar de
coronamaatregelen dermate versoepeld zijn, dat een vergadering in de
Gasterije mogelijk is.

De datum voor de algemene ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelangen
Gasteren wordt te zijner tijd bekend gemaakt op de website van ingasteren.nl.
 
Verslag van overleg van Dorpsbelangen met de
verenigingen en stichtingen in Gasteren

Op dinsdag 30 maart vond het jaarlijkse overleg plaats van Dorpsbelangen met
de verenigingen en stichtingen in Gasteren. Vanwege de coronabeperkingen dit
maal online. Klik HIER om het verslag in te zien.

Kwaliteit trottoirs en voetpaden

De Gemeente Aa en Hunze vraagt aan haar bewoners om aan te geven welke
voetpaden, trottoirs en fietspaden zij als “slecht” beoordelen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhoud. Ligt het er slecht bij? Liggen de
tegels of klinkers schots en scheef en of moet het voetpad/trottoir/fietspad
nodig worden (her)bestraat? Er kan ook worden gedacht aan de
toegankelijkheid van het voetpad/trottoir/fietspad. Laat de toegankelijkheid te

https://ingasteren.nl/wp-content/uploads/2021/05/210330-verslag-verenigingen-en-stichting-Gasteren.pdf


wensen over doordat er bijvoorbeeld inritten ontbreken of obstakels (bomen,
palen e.d.) in staan die de doorgang beletten? Is het voetpad/trottoir/fietspad
goed toegankelijk voor iedereen, bijvoorbeeld ook voor onze ouderen en
mensen met een beperking? Bewoners kunnen ook met eigen argumenten
aangeven welk voetpad/trottoir/fietspad als slecht wordt ervaren en waarom.

Dit wil de Gemeente graag allemaal horen. Helemaal mooi is het bijvoegen van
foto’s. Dorpsbelangen Gasteren verzamelt de reacties van bewoners. Deze
kunnen tot en met 15 mei 2021 worden gestuurd naar
dorpsbelangengasteren@outlook.com.

Glasvezel-aanleg: afronding en tijd voor de
laatste vragen

Beste dorpsgenoten,

Langzaam maar zeker naderen we het einde van de aanleg van ons
glasvezelnetwerk in NO Drenthe. Het merendeel van de adressen is naar
tevredenheid aangesloten, maar we merken dat er toch nog wel wat vragen en
losse eindjes overblijven. We hebben het afgelopen half jaar gemerkt dat de
providers (CaiWay, Delta en Online) soms slecht bereikbaar zijn en dat de
deskundigheid van helpdeskmedewerkers nogal eens te wensen overlaat.

Het bestuur van het Drents Glasvezel Collectief (DGC) wil daarom in
samenwerking met Delta Fiber Nederland (voorheen Glasvezel Buitenaf),
graag helpen bij het oplossen van de nog resterende vragen en problemen.
Daarbij maakt het niet uit of het gaat over de aanleg en huisaansluiting of over

mailto:dorpsbelangengasteren@outlook.com


de installatie en werking van internet, wifi-, tv- of telefoon of over de contacten
met de providers.

Heb je nog vragen: stuur uiterlijk 15 mei een mail met een korte omschrijving
van het probleem met je adres en postcode, contactgegevens, de provider
waar je abonnement loopt en je klantnummer naar 
hulp@drentsglasvezelcollectief.nl. Voor sommige zaken kunnen we je vanuit
DGC snel op weg helpen, de andere vragen brengen we, in nauwe
samenwerking met het Glasvezel Informatiepunt in Rolde, over naar het back-
office van CaiWay of Delta om langs die weg zo snel mogelijk een goede
 oplossing te vinden.

Misschien kan de recent aangepaste pagina van onze dorpswebsite,
InGasteren.nl/vragen tips en wetenswaardigheden, ook van dienst zijn. Hier
vind je meer informatie en diverse tips over technische en administratieve
onderwerpen.

Met vriendelijke groet,
Meindert Krijnsen en Ben Mulder,
namens werkgroep Glasvezel Gasteren

Skyline Gasteren
Dorpsgenote Pauline Hellema verrast ons met een bijzondere kijk op ons dorp,
vastgelegd in een dag- en een nachtbeeld; zie hieronder haar foto’s, met
toelichting.

“Als je vanaf de Zuides naar het dorp loopt, kun je mooi de skyline van
Gasteren zien. Deze bestaat uit huizen, rietgedekte boerderijen en stallen.
Door dit beeld heb ik me laten inspireren om deze foto-improvisatie te maken
van de skyline van Gasteren. En…wie loopt daartussen? Inderdaad: de nacht-
en ook wel dagwaker van ons mooie dorp. Deze symboliseert de zorg voor
elkaar.”

mailto:hulp@drentsglasvezelcollectief.nl
https://ingasteren.nl/vragen-tips-en-wetenswaardigheden-2/


Saneren peuterspeelplaats bij het dorpshuis

Het is al weer een paar jaar geleden dat Peuterspeelzaal UKKIE stopte met
haar activiteiten in het dorpshuis. De peuterspeelzaal is geschikt gemaakt als
multifunctionele ruimte: er is geschilderd, er zijn gordijnen opgehangen, de
verlichting is gemoderniseerd en het peutertoilet is omgebouwd tot berging.
Sinds dat moment is de vernieuwde ruimte – tot aan de Corona-maatregelen –
met name gebruikt voor diverse yoga-groepen en Historisch Gasteren.

De buitenspeelplaats van de voormalige peuterspeelzaal was echter nog niet
aangepakt; begin dit jaar is daaraan voortvarend gewerkt. Een deel van de
speelplaats lag namelijk op het terrein van de buren, die deze ruimte al die
jaren gratis ter beschikking stelden … waarvoor het bestuur van De Gasterije
hen uitermate erkentelijk is. De familie Enting (de buren) en Harm Reinders
hebben de erfscheiding weer naar de oude situatie teruggebracht. De wipkip is
inmiddels gerooid. Twee speeltoestellen zullen nog worden verwijderd; bij beide
toestellen liggen de nodige rubber tegels. Het speelhuis staat nog overeind,
niet op eigen grond en is in matige conditie (heeft onderhoud nodig).

Voor de liefhebber een uitgelezen kans om thuis iets voor de eigen (klein-
/buur)kinderen te plaatsen. Ook de zandbak, samengesteld uit betonnen
randen, zoekt een nieuwe plaats. Tevens liggen 400 trottoirtegels klaar (op door



de familie Boxem beschikbaar gestelde pallets). Later dit jaar komt er nog een
zelfde hoeveelheid tegels bij. Belangstellenden voor al deze materialen kunnen
contact opnemen met het dorpshuisbestuur: degasterije@ingasteren.nl.

Dorpsagenda mei
vr 7 mei Oranje container
za 8 mei Oud papier
ma 10 mei Groene container
vr 21 mei Oranje container
za 29 mei Groene container
ma 31 mei Grijze container

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

Kopij inleveren via email naar deredactie@ingasteren.nl
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