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Paasvuur 2017 
Ook dit jaar hopen we 
weer een mooi 
Paasvuur te kunnen 
ontsteken op de 
bekende plek aan de 
Loeffledders. Let wel: 

dit jaar gebeurt het op veler verzoek op 
EERSTE PAASDAG, dus zondag 16 april. 
De mensen van Af&Toe Wat hebben 
toegezegd er weer met een kraampje te 
staan dus we hoeven geen dorst te hebben! 

Het aanleveren van snoeihout voor het 
Paasvuur is mogelijk op de volgende data: 
Zaterdag    8 april      9.00 – 17.00 uur 
Vrijdag     14 april     14.00 – 16.00 uur 
Zaterdag  15 april     9.00 – 17.00 uur 
Misschien ten overvloede: Er kan alleen 
snoeihout worden ingebracht. Geverfd hout, 
boomstronken en andere materialen die het 
milieu belasten worden niet geaccepteerd. 
Er zullen vrijwilligers zijn die hierop toezien. 

Het Paasvuur wordt ontstoken op 
Paaszondag 16 april om ± 20.15 uur door 
basisschoolkinderen met zelfgemaakte 
fakkels. Deze worden onder leiding van 
volwassenen aangestoken en zullen na het 
aansteken in het vuur worden geworpen. In 
verband met de brandveiligheid wordt 
verzocht geen licht ontvlambare kleding te 
dragen. Het stoken van andere vuurtjes in 
de buurt van het Paasvuur is niet 
toegestaan. De ouders van kinderen wordt 
verzocht hier mede op toe te zien. 

Opbrengst Collecte Amnesty 
International 2017 

De collecte voor 
Amnesty International 
2017 heeft in Gasteren 

een bedrag van € 308,55 opgebracht. 
Namens Amnesty International hartelijk 
dank voor uw gift. Amnesty doet onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

en voert actie gericht op het tegengaan en 
stoppen van ernstige schendingen van 
mensenrechten. Met giften zoals tijdens de 
collecte wordt het werk van Amnesty 
blijvend mogelijk gemaakt. 

Tweede Kamer Verkiezingen 2017  
De uitslag van de verkiezingen op 15 maart 
van het stembureau Gasteren was als volgt, 
met tussen haakjes de uitslag van de 
verkiezingen in 2012 : 
Aantal stemgerechtigden : 368  (345) 
Uitgebrachte stemmen : 336  (291) 
Opkomstpercentage  : 91,3 (84,4) 
Ongeldig/Blanco  : 2      (4) 

Hoe is er in Gasteren gestemd? 
Partij: aantal stemmen 2017 (2012): 
VVD: 80 (84) 
PvdA: 34 (101) 
PVV: 20 (18) 
CDA: 25 (2) 
SP: 42 (23) 
D66: 39 (31) 
GL: 46 (12) 
CU: 12 (6) 
SGP: 1 (2) 
PvdD: 13 (5) 
50 Plus: 8 (2) 
VNL: 2 (-) 
Forum voor Democratie: 10 (-) 
Piratenpartij: 2 (-) 
Partij voor Mens en Spirit: - (1) 

De Ondernemers Partij, DENK, Nieuwe 
Wegen, De Burgerbeweging, Vrijzinnige 
Partij, Geen Peil en de Libertarische partij 
hebben in Gasteren geen stemmen 
behaald. 

Opschoondag 25 maart 2017 
Met een stralend zonnetje erbij hebben we 
in drie groepen het zwerfvuil in en rond 
Gasteren opgeruimd. Ook het hele 
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jaar door zijn er diverse 
dorpsgenoten die een 
bepaald stukje "bijhouden" 
en dat was te merken. 
Eigenlijk vinden we bijna 
alleen langs de autowegen 
en op de parkeerplaatsen 
de nodige troep. 
Twijfelachtige "winnaar" is 
ook dit jaar het Pitt 

bierblikje..... het blijft moeilijk te begrijpen 
dat je je zooi zomaar dumpt. 
Maar niet gezeurd: het was bepaald geen 
straf en na 2,5 uur wandelen en rapen 
hebben we een heerlijke lunch gekregen bij 
Emmy. Speciaal bedankt ook Janny en 
Harm voor het afvoeren en Annet voor de 
koffie! 
Namens Dorpsbelangen, Arnold Tang 

Nieuw beheerdersechtpaar voor 
Dorpshuis de Gasterije 
Zoals bekend stoppen Jan en Trijnie Tingen 
per 1 september hun werkzaamheden als 
beheerder van de Gasterije. Het bestuur 
van Stichting Dorpshuis Gasteren is sinds 
het bekend worden van hun besluit op zoek 
gegaan naar een waardige vervanging. Na 
gesprekken met verschillende gegadigden 
is besloten om Marchinus en Miranda 
Giezen als nieuw beheerdersechtpaar aan 
te stellen. 
Veel dorpelingen zullen hen al kennen want 
bij verschillende evenementen in het 
dorpshuis, zoals het winterbuffet, werkten 
zij hier al als ober/kelner. Dus ook zij 
kennen het dorpshuis en vele dorpelingen 
al. Marchinus en Miranda hebben een 
gevarieerd arbeidsverleden waarin zij 
beiden veel ervaring hebben opgedaan in 
de horeca en de catering. Dus ze 
beschikken over alle nodige diploma’s. Ze 
zijn allebei heel enthousiast over deze 
nieuwe werkkring en kijken er erg naar uit 
om op 1 september het stokje van Jan en 
Trijnie over te nemen. 
Naast deze personele wisseling gaat in het 
beheer van het dorpshuis nog meer 
veranderen. Marchinus en Miranda hoeven 
niet altijd voor iedere activiteit zelf in het 
dorpshuis aanwezig te zijn. Zij zullen 
afspraken maken met gebruikersgroepen 
(sporters, de verenigingen, Dorpsbelangen, 
etc.) over het openen en afsluiten van het 

gebouw en het gebruik van alle faciliteiten. 
Als een gebruikersgroep alcohol wenst te 
schenken dan is voorwaarde dat ten minste 
één van de aanwezige leden daarvan in het 
bezit is van het diploma SH (Sociale 
Hygiëne) of IVA (Instructie Verantwoord 
Alcohol schenken). Over de precieze regels 
die hierbij gaan gelden denkt het bestuur 
de komende maanden nog na en zal zich 
daarbij laten adviseren door de BOKD en 
dorpshuizen waarbij deze werkwijze al 
langer wordt toegepast. 
Het bestuur is blij dat ze zo’n ervaren, 
enthousiast en in het dorp al bekend 
beheerdersechtpaar heeft kunnen 
aantrekken, en heeft alle vertrouwen in een 
plezierige en duurzame werkrelatie met 
Marchinus en Miranda. 

Paddentrek kan weer beginnen 
Zaterdag 11 maart heeft een groep van tien 

vrijwilligers er weer 
voor gezorgd, dat de 
padden in Gasteren 
tijdens hun trek naar 
hun voortplantings-

gebied weer langs ‘schone’ schermen naar  
zeven tunnels onder de Oudemolenseweg 
worden geleid. Gewapend met vooral de 
hark werden de paddenschermen in de 
greppels langs de weg ontdaan van 
overhangend gras, blad en takken. Met zijn 
bosmaaier ging Christiaan Musch uit Anloo, 
zoals elk jaar, de braamstruiken te lijf. 
Onder de vrijwilligers bevonden zich tot 
onze verrassing twee mensen uit Rolde. 
Eén van hen kwam zelfs op de fiets naar 
Gasteren. Dat had waarschijnlijk ook te 
maken met het lente-achtige weer die dag. 
De Paddenwerkgroep Gasteren is zeer 
verheugd, dat elk jaar weer mensen bereid 
zijn de padden in hun paartijd een vrije 
doorgang naar de paddentunnels te 
bezorgen.  Daardoor komen de padden zo 
min mogelijk op de weg terecht, waar het 
gevaar groot is dat ze worden overreden. 
De padden trekken door die tunnels naar 
het Achterste Veen óf naar het Voorste 
Veen. Welke richting ze optrekken, is 
afhankelijk van in welk Veen ze het eerste 
levenslicht zagen. Ze trekken naar hun 
geboortepoel. 



Weer 35 reanimatie-AED 
burgerhulpverleners in Gasteren 

Zaterdag 18 maart 
volgden 13 
dorpsbewoners de 
reanimatie-AED 
cursus. Op 8 maart 
gingen 27 anderen 

hen al voor. Samen met vijf mensen die 
hun reanimatie-AED certificaat al eerder 
hadden behaald brengt dit het totaal van 
reanimatie-AED burgerhulpverleners in 
Gasteren op 35. 
Dat is een mooi en belangrijk resultaat 
want voor de bevolkingsomvang van 
Gasteren zouden er tenminste 20 
burgerhulpverleners moeten zijn. Begin 
vorig jaar was echter duidelijk geworden 
dat er nog maar 10 burgerhulpverleners 
oproepbaar waren. In 2011 waren dat er 
nog 40. Die afname komt doordat 
burgerhulpverleners bijvoorbeeld 
verhuizen, zich te oud beginnen te voelen 
voor dit werk, of niet tijdig 
herhalingscursussen volgen en zich 
registreren bij de landelijke organisatie 
HartslagNu. Gelukkig zijn we nu weer op 
volle sterkte. 
Waarom is dit belangrijk? 
Als iemand onwel wordt of bewusteloos 
raakt, dan wordt bijna altijd de 
alarmcentrale 112 gebeld. Als blijkt dat er 
mogelijk sprake is van een hartstilstand 
dan stuurt de centrale onmiddellijk een 
ambulance op pad en roept vervolgens 
telefonisch een aantal burgerhulpverleners 
op naar het slachtoffer te gaan en een AED-
apparaat op te halen. In Gasteren bevinden 
zich twee AED’s. 
Deze burgerhulpverleners zijn er in getraind 
om vast te stellen of sprake is van een 
hartfalen, en beginnen zo nodig direct met 
reanimatie-AED, een combinatie van 
hartmassage, beademing en het toedienen 
van elektrische schokken m.b.v. de AED. Zij 
gaan daarmee door totdat het 
ambulancepersoneel verschijnt. Die nemen 
de behandeling dan over. Gebleken is dat 
deze aanpak in Nederland jaarlijks 
honderden mensen het leven redt. 
Dorpsbelangen is blij dat er in Gasteren nu 
weer een sterke groep reanimatie-AED 
burgerhulpverleners is. Zij feliciteert alle 

cursisten met het behalen van hun 
certificaat en bedankt hen hartelijk voor 
hun belangeloze inzet. 
Als u vragen heeft of meer wilt weten dan 
kunt u contact opnemen met Annet Adema, 
tel. 231211 of via annet.adema@home.nl. 
 
Werkgroep Natuurbeheer Gasteren 
gaat in zomerslaap 
Het vogelbroedseizoen (15 maart – 15 juli) 
is weer begonnen. Dat betekent dat de 
Werkgroep Natuurbeheer Gasteren weer 
even gas moet terugnemen. De komende 
maanden doen we het rustig aan en zullen 
enkele vrijwilligers alleen nog werken direct 
aan de hoofdpaden op de heidegebieden. 
Op 15 maart hadden we een serieuze 
evaluatie van het afgesloten seizoen en op 
6 september starten we weer met een 
nieuw seizoen. 
Sinds september vorig jaar is veel tot stand 
gebracht. In die periode is vooral gewerkt 
op het terrein tussen de ijsbaan en de 
Oudemolenseweg. Daar zijn hele stukken 
ontdaan van Amerikaanse vogelkers en 
andere ongewenste opslag. Er zijn hier en 
daar zelfs enkele grote eiken geveld om 
weer ruimte te maken voor jonge heide. 
Omdat we tegenwoordig zo weinig mogelijk 
meer snoeien en de struiken/ boompjes 
met wortel en al verwijderen, gaat het 
minder snel dan aanvankelijk voorzien, 
maar het geeft wel een blijvender resultaat. 
Naast het handmatig verwijderen met de 
spade, de speciale ‘prunustrekker’ en de lier 
is op verschillende plaatsen met heel dichte 
begroeiing ook een klein kraantje ingezet. 
Dat heeft wel tot gevolg dat de grond nogal 
omgewoeld wordt. Volgens kenners heeft 

dat ook wel weer 
gunstige effecten, op 
zowel de flora als de 
fauna. De hoop is dat 
zich op die plekken 

binnen twee tot drie jaar weer nieuwe heide 
vestigt. Al met al zijn we heel benieuwd 
naar hoe de situatie er na de zomer uitziet. 
Tijdens het broedseizoen zitten we niet 
helemaal stil. We zullen op beperkte schaal 
langs de hoofdpaden blijven werken. Maar 
er moet ook een nieuw werkplan voor het 
komend jaar gemaakt worden voor 
bespreking met Landschapsbeheer Drenthe 



en Het Drents 
Landschap. We maken 
dankbaar gebruik van 
hun expertise en 
ondersteuning. Zij 
helpen ons met hun 

kennis en ervaring, met gereedschap, met 
geld (bijvoorbeeld voor de huur van het 
kraantje) en ook met cursussen. De 
werkgroep is nu ruim een jaar bezig. Iedere 
woensdagochtend gingen we met zo’n tien 
mensen aan de slag. En hoewel het soms 
vechten tegen de bierkaai lijkt blijft 
iedereen enthousiast. Het is dan ook leuk 
werk en een leuke groep mensen, en het 
geeft voldoening om te zien dat de heide er 
ook echt van opknapt. Wil je meer weten, 
of lijkt het je ook wel wat om mee te doen, 
neem dan contact op met Herman 
Roepman, 0592-269486, h.roeps@wxs.nl. 

WAGBIG zoekt uitbreiding 
De WhatsApp-groep Buurtpreventie In 
Gasteren (WAGBIG) bestaat inmiddels ruim 
een jaar. Momenteel zijn er 26 deelnemers. 
Zij alarmeren elkaar zodra één van hen 

onraad bespeurt. 
26 Deelnemers is te 
gering om alert te 
kunnen reageren. 

WAGBIG Buurtpreventie streeft er naar om 
minstens in aantal te verdubbelen. De 
huidige deelnemers roepen hun 
dorpsgenoten (leeftijd: minimaal 18 
jaar) op om zich aan te melden. 
Aanmelden is gemakkelijk: stuur een e-mail 
met uw naam, 06-nummer en adres aan 
<buurtpreventie@ingasteren.nl>. 
Deelname is kosteloos en vraagt vrijwel 
geen tijd. 

De WAGBIG Buurtpreventie “ontwaakt” 
zodra er zich een situatie voordoet waarbij 
inschakeling van 112 wenselijk c.q. 
noodzakelijk is: 
een deelnemer ziet een verdachte situatie: 
hij/zij belt naar 112 en waarschuwt daarna 
de overige deelnemers; de deelnemers 
gaan daarna met elkaar op zoek om de 
situatie "te overlopen" 

• in een paar naburige dorpen heeft een 
bepaald soort inbraak/diefstal 
plaatsgevonden; het is dan goed om 

elkaar tevoren over deze ontwikkeling 
te informeren 

• er heeft een inbraak plaatsgevonden in 
het dorp; de deelnemers kunnen elkaar 
vragen zij iets opvallends hebben 
gesignaleerd 

• er ontstaat een acuut-gevaarlijke 
situatie in het dorp (losgebroken 
paarden op het Oosteinde, een sinkhole 
op een kruising) 

Voor alle overige zaken is onze 
dorpswebsite het uitgesproken medium 
(een loslopende hond, een gevonden 
portemonnee, etc.). 
De WAGBIG Buurtpreventie werkt volgens 
de S.A.A.R.-methode. Deze is beschreven 
in een handleiding. Die kunt u aanvragen 
via <buurtpreventie@ingasteren.nl>. 

Jeu de Boules baan in gebruik 
genomen 
Op een prachtige zondagochtend, 2 

april, heeft Gasteren de 
nieuwe jeu de boules-
baan naast de Gasterije 
in gebruik genomen. Na 
een korte introductie 
van Ben Mulder en Arno 

Klee mocht Peter Pasman met een ferme 
worp de baan inwijden. Daarna was het de 
beurt aan drie vertegenwoordigers van Jeu 
de Boules Club 'De Schelpenhoek' uit 
Gasselte om de spelregels van petanque uit 
te leggen en een demonstratiepartij te 
spelen. De bijna zestig belangstellende 
Gasterenaren gingen daarna in korte 
partijtjes door de knieën om onderhands 
een paar balletjes te gooien. Voor velen 
was het een eerste kennismaking met deze 
Franse sport. Ook du vin, du pain et du 
boursin ontbraken niet.  Het was prima 
voormekaar. Op naar 9 april. Dan zijn de 
liefhebbers uitgenodigd om in Gasselte van 
10.00 tot 12.00 uur, gezamenlijk met de 
leden van De Schelpenhoek te komen 
spelen om het spel beter in de vingers te 
krijgen op hun veertien banen. 
 
Glas van Aa tot Hunze 
Zoals eerder gemeld is op 24 januari, 
tijdens een ronde tafel bijeenkomst in het 
provinciehuis, een petitie over snel internet 
overhandigd aan gedeputeerde Jumelet, 
opgesteld door Glas van Aa tot Hunze en 
Snel Internet Yde de Punt. Deze werd door 



maar liefst 21 initiatieven ondertekend. 
Mede daardoor zijn de Drentse 
glasvezelplannen in de eerste maanden van 
2017 in een stroomversnelling gekomen. 
Karma Sierts, de nieuwe directeur van 
Verbind Drenthe, heeft een concreet 
provinciaal plan opgesteld voor de aanpak 
van het hele traject van financiering t/m 
aanbesteding. De kansen op een stabiele 
provinciale glasvezelorganisatie zijn 
daarmee aanmerkelijk toegenomen. 
Wij zijn zeer content met deze 
ontwikkelingen, mede ook omdat de 
provincie ons als opstellers van de petitie 
nauw betrekt bij het vervolg. 
Zeer binnenkort ontvangen alle inwoners 
van de betrokken dorpen en de 
buitengebieden een speciale Nieuwsbrief 
met meer informatie over de voortgang van 
onze plannen. 
Werkgroep Glasvezel Gasteren 

Magnusfair – 22 april 
De rommelmarkt van de 
Magnuskerk, sinds 
zeven jaar beter bekend 
als de MAGNUSFAIR, 
is een begrip in Anloo 
en omstreken. Al 29 

jaar wordt in het voorjaar deze markt 
georganiseerd, waarvoor vele vrijwilligers 
zich belangeloos inzetten om geld in te 
zamelen voor een goed doel. Elk jaar wordt 
een goed doel gezocht en in 2017 is dat het 
diaconieproject Save the Children 
geworden. Het geld gaat naar een 
organisatie die vluchtelingenkinderen 
ondersteunt. Dit doel wordt met 50% van 
het verdiende geld gesteund. De rest van 
het geld wordt besteed aan het onderhoud 
van Anloo’s 900 jaar oude Magnuskerk, 
Drenthe’s oudste kerk. 
Deze 29ste editie van de Magnusfair wordt 
zoals altijd gehouden in en rondom de 
prachtige oude kerk van Anloo. Je vind er 
een keur aan bruikbare en vriendelijk 
geprijsde spullen, zoals lampen, speelgoed, 
kleding, glas en serviesgoed, gereedschap, 
boeken, meubilair, elektronica, potten, 
pannen, vazen enzovoort.  
(Als uw goed verkoopbare spullen u in de 
weg staan dan kan dat ingebracht worden 
op 20 en 21 april tussen 14.00 en 18.00 
uur in de kerk van Anloo. Neem eventueel 

van te voren even contact op met de heer 
J. de Heer, jgdeheer@yahoo.com .) 
De MAGNUSFAIR wordt georganiseerd 
op zaterdag 22 april van 10.00 tot 
14.00 uur. Iedereen is van harte welkom 
op de Kerkbrink van Anloo!! 

Waar wonen wij in Anderen 
Botsende aardkorstschollen vormden eens 
de Alpen en in die oertijd vormden zich in 
onze contreien olie en gasvelden. Onder 
Anderen liggen op 3000m diepte steenkool, 
woestijnzand en zoutlagen. Gewervelde 
dieren vervingen de dinosauriërs en zo’n 5 
miljoen jaar geleden verscheen de mens. In 
de IJstijden veranderde het klimaat. 
Bewegend ijs boetseerde het landschap en 
zo ontstond de Hondsrug. De Neanderthaler 

mens (125.000- 35.000 jaar 
geleden) ging hier wonen en een 
van hen verloor hier een vuistbijl, 
‘de bijl van Anderen’. 

De eerste "Oes Stee" lezing gaat over 
deze boeiende ontstaansgeschiedenis en 
vindt plaats in het Dorpshuis Oes Stee, 
Hagenend 4, te Anderen op 11 april 
2017 om 20:00 uur. De zaal is open vanaf 
19:30 uur. Entreekosten: € 5,00, inclusief 
een kop koffie of thee. Reserveren 
via: oesstee@gmail.com. 

 
Dorpsagenda 
06 april    Jaarvergadering Dorpsbelangen 
06 april    Drenthe cursus 
11 april    “Oes Stee” lezing, Anderen 
11 april    Plastic afval (oranje container) 
13 april    Filmavond 
16 april    Paasvuur 
20 april    Samen koken, samen eten 
21 april    Klaverjassen en rummikub 
21 april    GFT afval (groene container) 
22 april    Magnusfair Anloo 
24 april    Restafval (grijze container) 
25 april    Plastic afval (oranje container)  
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