
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

April 2010 
  

 

Snoeihout 

Het aanleveren van snoeihout voor het 

paasvuur, kan as. Goede Vrijdag  

2 april van 14.00-16.00 uur en zaterdag 

3 april van 9.00-17.00 uur aangevoerd 

worden. Ten overvloede wijzen we u er 

op dat er alleen maar organisch 

materiaal, niet met verf en oliën en 

dergelijke behandelt, gestort mag 

worden. Ook dikke boomstronken en -

stammen worden geweigerd. Als er zich 

in de paasbult niet toegestane 

materialen bevinden, kan het paasvuur 

niet ontstoken worden. Wij hopen op uw 

medewerking en graag tot ziens! 

 

Paasvuur 

Maandag 5 april, 2e paasdag, wordt de 

paasbult aangestoken. 

Net als andere jaren zal het paasvuur 

worden aangestoken door de kinderen 

uit groep 7 en 8.  

De kinderen die het leuk vinden hier aan 

mee te doen verzamelen zich om 20.15 

uur bij de paasbult. Ze brengen een 

zelfgemaakte fakkel mee.  

Het aansteken vindt plaats onder leiding 

van Janny van Rhee en Harm Reinders.  

Brandstof voor de fakkels is aanwezig. 

Als Janny en Harm het startsein geven 

dan gooien de kinderen de fakkels in de 

paasbult. Ligt de fakkel er eenmaal in, 

dan blijft hij er ook in liggen!!  

In het kader van de veiligheid is het niet 

wenselijk dat er brandende takken uit de 

paasbult worden getrokken en dat er 

aparte vuurtjes worden gemaakt. 

We doen een beroep op alle ouders 

en inwoners om hier op toe te zien!  

We hopen op deze manier met zijn 

allen een prachtige traditie in ere te 

houden.                    Bestuur Dorpsbelangen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarvergadering Vereniging 

Dorpsbelangen Gasteren  

Donderdag 8 april 2010 in Dorpshuis  

'de Gasterije'. Aanvang: 20.00 uur. 

Agenda: 

1. Opening 

2. Jaarverslag secretaris 2009 

3. Financieel verslag 2009 

4. Verslag kascommissie 

5. Verkiezing nieuw 

kascommissielid. Aftredend en 

niet herkiesbaar, Ben Mulder. 

6. Vaststellen contributie en 

begroting voor 2011. Het bestuur 

stelt voor de contributie te 

verhogen met € 3,00 per gezin en 

€ 1,50 voor alleenstaanden. 

7. Pauze 

8. Bestuursverkiezing.  

Statutair aftredend en niet 

herkiesbaar is Stenny Nicolai. 

Aftredend en niet herkiesbaar is 

Harm Reinders. Aftredend en 

herkiesbaar is Jan Huizinga. Het 

bestuur stelt voor Magda Oomen 

te benoemen als nieuw 

bestuurslid. 

9. Punten uit het jaarprogramma en 

gelegenheid om nieuwe punten in 

te brengen. 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

Na het huishoudelijke gedeelte zal de 

heer William Prinsen van de Brede 

Overleggroep kleine dorpen in Drenthe 

(BOKD) ons iets vertellen over het na de 

zomer op te starten project "Plan 

Bosakkers". Dit project moet leiden tot 

een (woningbouw) plan voor het nog 

braakliggende terrein aan de Bosakkers.  

De BOKD begeleidt ons in de uitvoering, 

waarbij zij de coördinatie en de 
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organisatie van externe deskundigheid 

garandeert. Het project moet resulteren 

in een goede landschappelijke afronding 

van de dorpsrand.  

 

NIEUWS van het STERRENTEAM 

De sterren zijn geteld en vastgelegd. 

De poetsdoeken liggen klaar voor de 

wat minder stralende sterren, maar 

dat Gasteren een sterrendorp is, 

staat buiten kijf. 

Het sterrenteam heeft de afgelopen 

weken de resultaten van de 

huiskamergesprekken geanalyseerd en 

uitgewerkt.  

Dit alles willen we feestelijk afronden 

op zaterdag 24 april as. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

Om 16.30 uur verzamelen alle bewoners 

van Gasteren zich op de Brink  

(t.o. pannenkoekenboerderij) vanwaar 

we in feestelijke optocht onder muzikale 

begeleiding, vertrekken naar het 

Oosteinde waar de officiële onthulling 

van het sterrenbord door de 

burgemeester en langst inwonende van 

Gasteren plaats vindt. 

Om het geheel een extra feestelijk tintje 

te geven, nodigen we de jeugd van 

Gasteren uit om de optocht met 

versierde fietsen, skelters of andere 

karren te vergezellen. De mooiste 

versiering wordt beloond met een prijs. 

Voor de ouderen onder ons staat een 

trekkertram klaar die u een gratis 

retourtje aanbiedt. 

Na de onthulling is iedereen welkom in 

de Gasterije voor een drankje.  

Terwijl de volwassenen verder gaan met 

het officiële gedeelte, zal Scouting Haren 

samen met de jeugd buitenactiviteiten 

ondernemen. 

Om 18.15 uur is er voor alle aanwezigen 

een lopend buffet. 

Hierna gaan we verder met de 

presentatie van de sterren van het dorp.  

Gedurende de avond zal er paar keer 

een muziektheatervoorstelling zijn voor 

een select publiek in een busje met als 

titel: “ Welkom in mijn wereld “. 

We gaan swingend de avond uit met 

vuurwerk en muziek, verzorgd door onze 

wereldberoemde Gasterense diskjockeys 

Thijs en René. 

Tot ziens! 
Het Sterrenteam 

Samenstelling bestuur De Rietvogels  

In de afgelopen tijd zijn er 

veranderingen geweest in het bestuur 

van De Rietvogels. Eind vorig jaar is 

Janneke Smits om persoonlijke redenen 

gestopt met bestuurswerk. Met ingang 

van 1 maart heeft voorzitter Michiel 

Sicking afscheid genomen, na 7 jaar zeer 

actief te zijn geweest voor de vereniging. 

Bij deze willen we Janneke en Michiel 

van harte bedanken voor hun grote 

inzet.  

In de loop van vorig jaar zijn Agnes 

Huinink en Ben Mulder toegetreden tot 

het bestuur. 

De samenstelling en taakverdeling is nu 

als volgt: 

- Ben Mulder, voorzitter; contactpersoon 

volleybal en korfbal 

- Klaasje Hollander, penningmeester; 

contactpersoon aerobics 

- Agnes Huinink, secretaris; 

contactpersoon jeugdgym 

- Ger Dijkstra; coördinator oud-papier en 

contactpersoon biljarten 

 

Op dit moment wordt nog gezocht naar 

aanvulling van het bestuur. Wil je wel 

iets doen voor onze vereniging en heb je 

leuke ideeën over sporten in Gasteren 

bel of mail dan even naar Ben Mulder 

(tel. 238033, b.m.mulder@gmail.com ). 

Met het 50-jarig jubileum in het 

vooruitzicht staan er interessante dingen 

te gebeuren voor De Rietvogels. 

 

Hartstichting 

Graag wil ik een oproep plaatsen voor 

collectanten voor de Hartstichting.  
De collecteweek is van 11 tot 17 april 

aanstaande. Nieuwe collectanten kunnen 

zich aanmelden bij Roelie Vedder, 
Middenweg 121, Annen tel. 0592-

277002 of 06-10389846  
Hartelijk dank voor uw actie 

 

Verslag Palmpasen 

Bij de viering van palmpasen waren de 

weergoden ons ’s morgens goed gezind, 

de kinderen en ouders bleven droog.  

Of iedereen schoon bleef?  

Aan het eind van de ochtend werd er 

fanatiek met eieren gegooid.  

Door Doeven en Eva Voordewind wilden 

dit spektakel dit jaar niet missen en 

gingen last-minute voor de organisatie 

hiervan. Meiden bedankt! 
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Met een versierde palmpasenstok in de 

hand werd er ’s morgens gezellig 

snoepend een ritje door het dorp 

gemaakt met de trekkertram. 

Na een versnapering in het dorpshuis, 

gingen de kinderen enthousiast op zoek 

naar het gouden ei. Daarna barstte de 

strijd los voor jong en oud bij het 

neutieschieten. 

Het was een dag met een gouden randje 

voor de fam. Woltman zoals de uitslag 

hieronder laat zien. 

Uitslag eieren zoeken: Tieme Stoffers 

had de meeste eieren verzameld, maar 

de gouden eieren werden gevonden 

door: Jasmijn Veenhuis, Inte Huinink en 

Jos Woltman.  

De winnaar met neutieschieten bij de 

jeugd werd Rik Woltman en bij de 

volwassenen Alida Woltman.  

De winnaars bij het eiergooien waren 

Aron Hogendorf en Lloyd Scholma. Zij 

gooiden 15m. ver. 

Gefeliciteerd allemaal! 

 

Wild west in Anloo 

Ongeveer 40 cowboys en cowgirls 

kwamen zaterdag 27 maart ’s avonds 

bijeen in Café-Popken-Hollander aan de 

aan de Brinkstraat in Anloo. Om 19.00 

uur opende de voorzitter van GAVAS de 

jaarlijkse gymnastiekuitvoering welke dit 

jaar het thema Het wilde westen had. De 

jeugdleden van 3 t/m 12 jaar verzorgden 

verschillende optredens. Als eerste 

waren de cowboys en -girls van de 

groepen 3-4 en 5 aan de beurt. Zij 

dansten een linedance. Vervolgens 

toonde stoere peuters en kleuters dat zij 

van een hoge ‘rotsblok (in de vorm van 

een kast) durfden te springen. De 

meiden van 10 tot en met 12 jaar lieten 

mooie zweefstanden en sprongen op de 

balk zien. 

Na de eerste pauze mochten de jongste 

kinderen (3 tot en met 5 jaar) met een 

lasso dansen. Wat zij vol enthousiasme 

deden. Na afloop een daverend applaus 

en ontvingen een als dank voor hun 

optredens een cadeautje van de 

vereniging. 

Vervolgens toonden kinderen van 7 tot 

en met 9 jaar dat ze in het wilde westen 

uitstekende oefeningen op het gebied 

van acrogym kunnen. De meeste 

ingewikkelde standen werden aan het 

publiek getoond. De oudste cowgirls 

lieten naast acrogym ook kunsten op de 

rost (kast) zien. Na een tweede pauze 

was groep 3/4/5 weer de beurt. De 

kinderen springen met behulp van 

trampoline spectaculair in her rond. Een 

dans van de meiden van 10 tot en met 

12 jaar vormde het sluitstuk van de 

avond. De voorzitter bedankt gymjuf 

Ester van der Veen en alle andere 

mensen die GAVAS hadden geholpen, 

onder andere door de inzet van een 

tractor en kar waarmee alle materialen 

uit de gymzaal naar het café waren 

vervoerd. De vereniging kan terug zien 

op een geslaagde, gezellige avond. 

Naast gymlessen voor kinderen biedt 

GAVAS ook BBB/Pilates, fitness en 

hardlopen aan.  
Voor meer info: www.gavas.nl. 
 

 

Agenda 

02 april  Aanleveren snoeihout 

03 april Aanleveren snoeihout 

05 april Paasvuur 

08 april Jaarvergadering       

                     Dorpsbelangen 

15 april Vrouwen v. Gasteren 

24 april Feest sterrenproject 

28 mei           - 30 mei Zomerfeest   

13 juni  50 jarig jubileum  

                     De Rietvogels   
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