
    Februari 2014    Februari 2014

Sam's Kleding Actie

In de maand februari is op initiatief van 

het dorpshuisbestuur 'Sam's Kleding Actie' in 

Gasteren van start geaan. 

Dit is een doorlopende actie voor het 

inzamelen van kleding voor mensen in 

ontwikkelings-landen onder de vlag van 

'Cordaid Mensen in Nood'. Naast dit goede 

doel ondersteunt u ook nog het dorpshuis: 

van elke kilo ingebrachte kleding ontvangt 

dorpshuis de Gasterije 25 eurocent.

Achtergrond-informatie:

Miljoenen mensen moeten in rampgebieden 

zien te overleven. Sam's Kledingactie zet zich 

in voor deze mensen. In onze maatschappij 

hebben we een overvloed aan waardevolle 

kleding die vaak in de afvalstroom verdwijnt 

of commercieel wordt verhandeld. 

Door kleding in te zamelen genereert Sam’s 

Kledingactie geld dat direct besteed wordt om

de nood in ontwikkelingslanden te verlichten. 

U kunt zo op een heel eenvoudige manier, 

zonder direct geld te geven, een bijdrage 

leveren aan noodhulp-, wederopbouw en 

preventieprojecten van Cordaid Mensen in 

Nood. 

Een kleine moeite, groot gebaar!

Niet alleen kleding is gewenst ook schoenen 

(samen gebonden) en huishoudtextiel 

(lakens, dekens, gordijnen, kussenslopen, 

dekbedovertrekken en handdoeken) zijn 

welkom. Knuffels, speelgoed, dekbedden, 

breigaren en bollen wol zijn niet gewenst. 

Niet alleen Cordaid Mensen in Nood profiteert,

ook het Dorpshuis krijgt een aantrekkelijke 

financiële vergoeding voor elke kilo die wordt 

ingeleverd.

Voor meer details kunt u naar de website van 

Sam’s Kleding samskledingactie.nl

Hoe werkt het:

Er is een inzamelcontainer geplaats in de hal 

van de Gasterije. Daar kunt u de volle 

kledingzakken in deponeren tijdens de 

openingsuren. Als de container vol is wordt 

deze opgehaald en uitgewisseld.

Zakken zijn verkrijgbaar in de Gasterije of b

Zakken zijn verkrijgbaar in de Gasterije 

bij Jan en Trijnie Tingen.

De Gasterije is voor deze actie geopend 

op: maandagochtend en -middag, 

dinsdagmiddag en donderdagochtend.

Winterbuffet 2014

Zaterdagmorgen om 10.00 uur werd er 

druk gewerkt door fam. Tingen, het bestuur

van de Rietvogels en het bestuur van 

Stichting Zomerfeest om de Gasterije weer 

gezellig te maken voor het winterbuffet van

zondag 2 februari. De lampen werden 

opgehangen, de stoelen en tafels neer 

gezet,  aan de muren leuke versiering in 

wintersfeer. Er werden voorspellingen 

gedaan over het weer voor de dag van het 

winterbuffet. De voorspelling kwam uit! We 

gaan ons opmaken voor een gezellige 

zondag met een opgave van 140 mensen, 

een aantal om U tegen te zeggen. 

Geweldig!

Zondag 2 februari 2014, een zonnige dag. 

Dat belooft twee mooie wandelingen. Vanuit

de Gasterije vertrok om 14.00 uur de lange 

wandeling met gids Eddy Dijk. In het 

Ubbink-bos werd het verhaal verteld over 

het onderduikershol en kwamen we te 

weten dat  dit jaar het 75-jarig bestaan van

het bos gevierd wordt. Bij Meestersbosje  

was er weer de versnapering in de vorm 

van glühwein en chocomelk.  Onderweg 

vele verhalen over veldnamen, met daarbij 

aanvullingen op de veldnamen, 

markestenen en het Meestersbosje door 

Maarten Visser en Jan Huizinga. Het was 

een mooie route van ca. 7,5 km, mooi weer

en iedereen kon met droge voeten weer 

thuis komen.

Om 15.00 uur vertrokken de deelnemers 

aan de wandeling zonder gids. Onderweg 

konden zij een aantal vragen 

beantwoorden.  
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Ook deze club wandelaars werd getrakteerd

bij Meestersbosje op glühwein en 

chocomelk. Bij terugkomst waren de 

reacties positief. De opkomst voor de 

spelletjes en het pokeren was minder 

groot; we wijten dat aan het mooie weer en

het feit dat er meer wandelaars waren dan 

voorgaande jaren.  

Om ongeveer 16.45 uur arriveerde slager 

Hilbert Boxem om het buffet neer te zetten.

En wat voor buffet: maar liefst 180 kg aan 

eten en toebehoren. Tegen 17.00 uur 

opende Ben Mulder het buffet.  Ook dit jaar 

zag het er weer geweldig uit! Compliment 

aan Hilbert Boxem en collega’s.  

Het toetje was dit jaar Italiaans ijs in een 

hoorntje!                                

We gaan er van uit dat een ieder heeft 

genoten van het buffet en de gezellige dag;

we hebben nog geen negatieve berichten 

gehoord. Wij als bestuursleden van de 

Stichting Zomerfeest en de Rietvogels 

waren weer onder de indruk  van de grote 

opkomst en hebben zelf ook genoten.

Allemaal bedankt en wij hopen tot volgend 

jaar!
Sv. De Rietvogels en Stichting Zomerfeest Gasteren.

Uitnodiging Jaarvergadering 

sportvereniging De Rietvogels

Dinsdag 18 februari 2014, aanvang 20.00 uur

in de Gasterije

Agenda:

1. Opening

2. Notulen van de jaarvergadering maart 2013   

3. Jaarverslag van de secretaris

4. Jaarverslag van de penningmeester

5. Verslag van de kascommissie 

    (Michiel Sicking en Jan Woltman)

6. Verkiezing lid kascommissie 

7. Bestuurssamenstelling

Er zijn geen wijzigingen. Het bestuur bestaat      

momenteel uit: Ben Mulder 

(vz./secr.), Klaasje Hollander (penn.), Ineke 

Mulder (notulist) en Ger Dijkstra. 

8. Vaststellen contributie en donateurs-      

bijdragen 

Het bestuur stelt voor de contributie voor 

biljarten met 1 euro per maand te verhogen; 

andere contributies en donateurbijdragen 

blijven gelijk 

9.   Sportaanbod, ledenbestand en werving: 

jeugdgym, aerobics, biljarten, tafeltennis en 

volleybal

10. Tafeltennis in Gasteren en samenwerking 

met TTV Assen

11. Activiteitenprogramma in 2014 en subsidies

12. Ingekomen stukken/ mededelingen

13. Rondvraag 

14. Sluiting

Strijd op Alpe d’Huez

Wie heeft er tegenwoordig geen familielid, 

vriend of bekende die strijdt tegen kanker of 

helaas deze strijd heeft verloren. Ook onze 

dorpsgenoot Henk Stoffers, wonend in 

Bosakkers, 44 jaar, heeft mensen in zijn 

naaste omgeving zien strijden tegen deze 

vreselijke ziekte. Daarom gaat hij op 5 juni 

2014 ‘de strijd’ aan met de Alpe d’Huez om 

geld in te zamelen voor KWF Kanker 

bestrijding. Een prachtig initiatief!

Wilt u Henk steunen in deze ‘strijd’ zodat er 

o. a. meer onderzoek naar kanker kan 

worden gedaan en mogelijk de mijlpaal kan 

worden bereikt dat kanker geen dodelijke 

ziekte meer is, maar in plaats daarvan een 

chronische ziekte? Bezoek dan Henk zijn 

persoonlijke actiepagina via onderstaande link

en doe een donatie! Op deze actiepagina kan 

Henk ook gevolgd worden tijdens zijn 

voorbereidingen.http://deelnemers.opgevenis

geenoptie.nl/acties/henkstoffers/henk-

stoffers/ Henk zijn sportieve doel is om deze 

steile berg drie keer te beklimmen!

Herhaalde oproep

VAN ELKAAR, MET ELKAAR EN VOOR ELKAAR

Dat reanimeren en de inzet van een AED 

levens kunnen redden is wel bekend. Vandaar

dat we weer een reanimatie- /AED cursus 

(tevens herhalingscursus, indien u al bevoegd

bent) geven. Dit jaar voor het eerst in een 

samenwerking tussen Gasteren en Anloo.

Deze trainingen zullen plaatsvinden op: 

donderdag 13 februari om 19.30 uur in 

het dorpshuis in Gasteren
dinsdag 11 maart om 19.30 uur in het 

dorpshuis in Anloo
De Boermarke van Gasteren en de Boermarke

van Anloo willen de eigen dorpsbewoners voor

de helft van de cursuskosten sponsoren. De 

kosten voor deze avond komen dan op 

€ 12.50 per persoon. We hopen velen op één 

van deze avonden te zien! Graag van te voren

aanmelden bij:  annet.adema@home.nl  of 

tel: 06-46564500
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Mensenrechtenorganisatie Amnesty

International houdt in 2014 voor de twaalfde

maal een landelijke collecte. In Gasteren

zullen collectanten van 2 tot en met 8
februari langs de huizen gaan.

Waarom collecteren?

Met giften zoals uw gift aan deze collecte 

wordt het werk van Amnesty blijvend 

mogelijk gemaakt.

Amnesty International streeft naar een wereld

waarin iedereen alle rechten geniet die zijn 

vastgelegd in de Universele Verklaring van de

Rechten van de Mens (UVRM) en andere 

internationale mensenrechtendocumenten.

Zakken vullen!
Ingezonden brief

“Laat niet als dank voor ’t aangenaam 

verpozen, de schillen en de dozen” luidt de 

spreuk ….. Bleef het maar bij schillen en 

dozen, wat mensen achteloos in onze 

schitterende natuur gooien; die vergaan nog 

wel een keer…..

Langs het bos richting Anloo raapte ik tegen 

de 200  bierblikjes op en wat er verder 

rondslingerde.

2km richting Oudemolen was de buit 

bijzonder gevarieerd: frisdrank-en bier 

blikjes, plastic flesjes, glazen flesjes en 

sigarettendoosjes, MacD en Johma 

verpakkingen, plastic zakjes, zakdoekjes, 

pleisters, luiers, jägermeister…..2 grote 

vuilniszakken vol!

Er stond nergens een afzender bij vermeld, 

dus wat doe je eraan?

Dorpsbelangen organiseert 29 maart een 

gezamenlijke schoonmaak actie hoorde ik , 

dat is fijn, maar om het bij te houden is meer 

nodig. Als iedereen af en toe bij de wandeling

een zak meeneemt om afval in te 

verzamelen, dan kunnen we het met elkaar 

zo schoon mogelijk houden. Aan elk ding wat 

we oprapen hoeven al diegenen die na ons 

komen zich al niet meer te storen. 

Bedankt als je meedoet!
Joyce Dubbelboer

Dorpsagenda

05 februari    Generale toneeluitvoering

08 februari Toneeluitvoering

13 februari Reanimatie/AED Gasteren

15 februari Vrij schaatsen Bonte Wever

18 februari Jaarvergadering Rietvogels

Plastic afval

20 februari VVG van Vod tot Vlot  

08 maart08 maart Oud papierOud papier

11 maart11 maart Reanimatie/AED AnlooReanimatie/AED Anloo

18 maart18 maart Plastic afvalPlastic afval

20 maart20 maart VVG Discjockey LadyVVG Discjockey Lady

29 maart29 maart ZwerfvuilactieZwerfvuilactie
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