
  

 

 

 

 

 

Maart 2017 

Opschoondag 2017 

Vereniging Dorpsbelangen organiseert op 

ZATERDAG 25 MAART weer een 

OPSCHOONDAG in en rond ons dorp. We 

gaan weer gezamenlijk het zwerfvuil 

opruimen. Het wordt steeds minder werk, 

omdat een flinke groep inwoners van 

Gasteren door het jaar heen op hun “eigen” 

stukje in of bij het dorp rotzooi opruimt. 

Hierbij sluiten zich steeds meer inwoners 

aan! 

We verzamelen om 9:45 uur bij de 

Pannenkoekboerderij. Voor handschoenen, 

grijpers en afvalzakken wordt gezorgd. Zo 

ook voor koffie, thee of frisdrank 

onderweg. Afsluitend lunchen we samen om 

ongeveer 13:00 uur in de pannenkoek-

boerderij. Deze lunch wordt ons door de 

gemeente aangeboden. 

Graag tevoren even een mailtje voor wie 

meedoet i.v.m. de catering en de lunch 

aan: arnold1958tang@gmail.com. 

Informatie-avond WAGBIG 

De WhatsAppGroep Buurtpreventie In  

Gasteren (WAGBIG) bestaat op 14 maart 

2017 één jaar. Op maandag 27 maart 2017 

organiseert de WAGBIG een informatie-

avond, voor zowel deelnemers als voor 

diegenen die deelnemer wil worden. Op de 

agenda staan (vooralsnog): 

 bespreking van de werkwijze van de 

WAGBIG en het aanbrengen van 

wijzigingen 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 welke gebeurtenissen zijn "WAGBIG-

vermeldenswaard" 

 hoe om te gaan met meldingen (de 

S.A.A.R-methode) 
 hoe om te gaan met "social-talk" via de 

WAGBIG 

 instellen van de smartphone dusdanig 

dat de deelnemers een melding 

ontvangen dat er een WAGBIG-oproep 
is uitgegaan. 

De avond begint om 20:15 uur. De koffie 

staat klaar om 20:00 uur (in Dorpshuis De 

Gasterije). In verband met het klaarzetten 

van de zaal (en koffie en thee) willen we 

graag weten op hoeveel mensen we kunnen 

rekenen; u kunt zich aanmelden bij 

<buurtpreventie@ingasteren.nl>. Ook 

zonder aanmelding bent u van harte 

welkom! 

Sinds 14 maart 2016 zijn er drie meldingen 

geweest. In geen van de gevallen hoefde te 

worden ingegrepen, maar het nut van deze 

alarmeringsservice heeft zich wel bewezen. 

De werkwijze van de WAGBIG kunt u 

vinden op de website Ingasteren.nl onder 

Verenigingen\Overige verenigingen\Buurt-

preventie. 

Record aantal bezoekers Filmclub 

Het is donderdag 16 februari 2016, 19.45 

uur. Jan heeft het projectiescherm laten 

dalen en de biljartlampen “op getakeld”. 

Trijnie laat de koffie pruttelen. John is in de 

weer met afstandsbedieningen en de 

gebruiksaanwijzing. Arno bereidt zich voor 

op financiële afwikkeling van de tweede 

filmavond van dit jaar. De eerste 

filmbezoekers komen binnen. Uiteindelijk 

genieten in totaal 23 mensen van een 

prachtige film: The Red Turtle van Michael 

Dudok de Wit. Nog niet eerder kon de 

filmclub zich op zo’n groot aantal 

toeschouwers verheugen. Na afloop bleef 

het overgrote deel van de bezoekers 

gezellig “hangen” voor een genoeglijke 
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nazit ... altijd een erg gewaardeerd 

onderdeel van de avond. 

Het seizoen 2016-2017 van de Filmclub 

kent 7 filmavonden. De tot nu toe 

vertoonde films zijn: Wild Tales (16 

toeschouwers), Jour de Fête (11), The 

Reader (8), Departures (16) en The Red 

Turtle (23). Op donderdag 16 maart 2017 

draaien we een film met weidse uitzichten 

in Texas en op donderdag 13 april 2017 

vertoont de filmclub een culinair schouw-

spel. Helaas mag de Filmclub geen 

publiekelijke mededelingen doen over de te 

vertonen films. Stuur een e-mailbericht aan 

<filmclub@ingasteren.nl>, dan komt u op 

de verzendlijst en ontvangt u maandelijks 

informatie over de te vertonen film. 

De entree voor de film, inclusief een 

kopje koffie/thee, bedraagt slechts       

€ 3,00. (Bij het eerste bezoek €1,50.) 

Jaarvergadering Dorpsbelangen 

Donderdag 6 april houdt Vereniging 

Dorpsbelangen Gasteren haar algemene 

ledenvergadering. Binnenkort verschijnt de 
agenda op de website InGasteren.nl. De 

vergadering vindt plaats in dorpshuis De 

Gasterije en begint om 20.00 uur. Noteer 

de datum vast in uw agenda. 
 

Opschoondag paddenschermen  

De tijd dat we een rondje kunnen schaatsen 

op onze mooie ijsbaan, lijkt voor dit jaar 

wel voorbij. Langzaamaan begint de 
temperatuur naar meer 

aangename waarden te 

stijgen. Een teken voor 

padden om zich te gaan 
voorbereiden op de trek 

naar hun liefdespoel. In 

Gasteren trekken de amfibieën vooral van 

het Voorste naar het Achterste Veen of juist 
andersom, afhankelijk van waar ze geboren 

zijn.  

Beide veentjes zijn echter van elkaar 

gescheiden door de Oudemolenseweg, 

vandaar de zeven paddentunnels onder 
deze weg. Vòòr de aanleg daarvan werden 

jaarlijks honderden padden tijdens de trek 

door auto’s overreden. De dieren kunnen 

nu veilig door de tunnels. De padden 
worden naar deze tunnels geleid via de 

paddenschermen in de greppels. Vorig jaar 

zijn deze schermen vernieuwd.  

Het is echter zaak om de begroeiing achter 
de schermen en bij de ingangen van de 

tunnels kort te houden, anders klimmen de 

dieren alsnog de weg op. Dat kort houden 

gebeurt op de jaarlijkse paddenschoon-

maakdag. Dit jaar is dat op  zaterdag 11 

maart.  
Wie de paddenwerkgroep Gasteren daarbij 

een handje wil helpen, is van harte welkom. 

We verzamelen om 9.00 uur op de 

parkeerplaats aan de Oudemolenseweg in 
Gasteren. Neem voor de werkzaamheden 

een stevige hark, een snoeitang, 

tuinhandschoenen en eventueel een schop  

mee. Het is ook raadzaam om laarzen aan 
te trekken, aangezien de greppels nat 

kunnen zijn.  

Uiterlijk 12.00 uur is de klus geklaard. Voor 

koffie en thee halverwege de ochtend wordt 

gezorgd.  
Voor inlichtingen kan men zich wenden tot 

Henk Hellema: tel. 0592 – 231400,          

e-mailadres: hhellema@xs4all.nl. Hij zou 

het handig vinden om te weten of je 
zaterdag 11 maart komt. 

 

Geef om vrijheid 

Mensenrechten-

organisatie Amnesty 

International houdt 

in 2017 voor de 

vijftiende keer een landelijke collecte. De 

collecteweek is van 5 tot en met 11 maart. 

Met het geld dat tijdens de collecte wordt 

opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven 

doen. Voor Yecenia Armenta uit Mexico en 

voor talloze anderen. 

Yecenia Armenta zat vier jaar gevangen 

nadat ze na vijftien uur lang gemarteld te 

zijn een moord bekende die ze niet had 

begaan. Ze kwam vrij mede nadat Amnesty 

International actie voor haar voerde. 

Amnesty International wil een wereld 

waarin iedereen profiteert van de mensen-

rechten. Om dat te bereiken doet Amnesty 

onderzoek naar schendingen van deze 

rechten en voert actie tegen die 

schendingen. 

Nieuwe stal bij familie Hollander 

De nieuwe ligboxenstal 

van de familie Hollander 

aan het Oosteinde 21 is 

klaar en in gebruik 

genomen. Op vrijdag 10 

februari hielden ze een 
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zeer druk bezochte open dag op hun  

veeteeltbedrijf. RTV Drenthe besteedde hier 

op zaterdag 11 februari ruim aandacht aan. 

Gewonde bij botsing aan het Oosteinde 

Dinsdagochtend 14 

februari is er een 

gewonde gevallen bij 

een auto-ongeluk aan 

het Oosteinde, ter 

hoogte van de familie Hollander. De auto 

kwam eerst in botsing met een 

bedrijfsbusje en kwam daarna tegen een 

boom tot stilstand. 

Kapvergunningen 

Particulieren hoeven geen 

kapvergunning meer aan 

te vragen als ze een 

boom willen kappen. Dat 

heeft de gemeenteraad 

donderdag 26 januari 2017 besloten. Het 

betekent niet dat de particulieren die een 

boom op eigen grond willen omzagen, dat 

zomaar kunnen doen. Ze moeten eerst een 

lijst van 200 pagina’s raadplegen met 

beschermwaardige houtopstanden in de 

gemeente Aa en Hunze. Mocht de boom 

daar op staan, dan kan de zaag er niet in. 
(bron: De Schakel.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dorpsagenda 

02 maart      Drenthe cursus 

05-12 maart Collecte Amnesty International 

06 maart      GFT afval (groene container) 
08 maart      AED-reanimatie cursus 

14 maart      Plastic afval (oranje container) 

16 maart      Filmavond 

20 maart      GFT afval (groene container) 
25 maart      Opschoondag 

25 maart      AED-reanimatie cursus 

27 maart      Restafval (grijze container) 

27 maart      WAGBIG informatie-avond 
28 maart      Plastic afval (oranje container) 
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