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Onderhoudsplan bomen  
Op 11 juli presenteerde de gemeente op 
een bijeenkomst in De Gasterije een 
inventarisatiekaart van de kwaliteit van 
alle bij de gemeente in beheer zijnde 
bomen in Gasteren. Inmiddels is een 
concept voor dit onderhoudsplan 
opgesteld en gepubliceerd op de 
gemeentelijke website. In het plan is 
aangegeven waar het rooien van bomen 
is voorzien en waar herplant gewenst is. 
De overige bomen zullen worden 
gesnoeid. Bij de keuze voor het rooien 
van bomen hebben kwaliteit 
(levensverwachting, veiligheid e.d.) een 
rol gespeeld, maar ook de suggesties die 
tijden de informatieavond waren 
ingebracht.  
Voor dinsdag 5 september j.l. had de 
gemeente een inloopavond georganiseerd 
om mensen de gelegenheid te stellen om 
op het onderhoudsplan te reageren. 
Zeker 20 mensen hebben daar gebruik 
van gemaakt.  

Met de op de avond 
ingebrachte reacties 
en de bevindingen 
van deze 
locatiebezoeken gaat 
de gemeente het 
plan aanpassen. 
Bewoners die op de 
inloopavond een 

verzoek hebben ingediend middels het 
daarvoor ter beschikking gestelde 
formulier, krijgen van de gemeente een 
terugkoppeling over de uitkomst. De 
verwachting is dat de werkzaamheden in 
Gasteren in het winterseizoen 2018 zullen 
plaatsvinden. De inwoners krijgen een 
brief wanneer de uitvoeringsplanning is 
vastgesteld en duidelijk is in welke weken 

het werk wordt uitgevoerd. 

Verhuisbericht familie De Weme 
Na met veel plezier in Gasteren te 
hebben gewoond, zijn wij naar Annen 
verhuisd.  
Albert en Hettie de Weme, Noordloo 41, 
9466 AV Annen, tel: 0592-231283. 

Afscheid van Jan en Trijnie Tingen  
In september, precies 20 jaar geleden 
werd het nieuwe dorpshuis De Gasterije 
in gebruik genomen. Sinds dat allereerste 
begin hebben Jan en Trijnie Tingen daar 
al die jaren als beheersechtpaar de 
scepter gezwaaid. En toen hadden ze er 
al 10 jaar als beheerder van de kantine 
van de sportvereniging De Rietvogels 
opzitten. Dan moet er toch een keer een 
eind aankomen.  
Met ingang van 1 september zijn zij 
gestopt. Gelukkig heeft het 
dorpshuisbestuur al een nieuw 
beheersechtpaar gevonden. Marchinus en 
Miranda Giezen gaan het stokje 
overnemen. Velen van u zullen hen al 
kennen omdat ze Jan en Trijnie bij 
verschillende evenementen in De 
Gasterije assisteerden als ober. 
Op 16 september hebben Jan en Trijnie 
afscheid genomen. Hieronder een bericht 
van Jan en Trijnie:  
Een feestelijke dag werd een 
onvergetelijke herinnering. Kaarten, 
cadeau’s en bloemen, teveel om op te 
noemen. Daarvoor willen wij jullie 
hartelijk bedanken! Mede door uw warme 
belangstelling en aanwezigheid werd ons 
feestelijk afscheid in korte tijd een 
onvergetelijke herinnering.  
Jan en Trijnie Tingen. 

Dorpshuis-beheerders Marchinus en 
Miranda stellen zich voor:  
Hallo, vanaf 1 september 2017 hebben 
wij, Marchinus en Miranda, het beheer 
van het dorpshuis overgenomen. Even 
iets over ons zelf. Samen hebben wij 5 
kinderen, 3 schoondochters en ons 
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kleinkind is op komst. Wij wonen op dit 
moment in Oosterwolde, maar zijn 
voornemens om richting Gasteren te 
verhuizen. Naast ons werk: Marchinus: 
dienstverlenend bedrijf, bouw en horeca. 
Miranda: thuiskapster en horeca. 
We zien het beheren van het dorpshuis 
als een uitdaging. Wij vinden het erg fijn 
om met mensen te werken en daarnaast 
de horeca te doen. Ondernemen zit in ons 
bloed en we staan open voor uitdagingen 
en voor nieuwe dingen. Er zal in de loop 
van de tijd wel het een en ander 
veranderen. De koffie staat klaar als wij 
in het dorpshuis aanwezig zijn. Het 
verzorgen van cateringen op locatie is 
voor ons niet vreemd. Wij hebben al 
enkele feesten mogen verzorgen in het 
dorp. We zien de samenwerking met veel 
plezier tegemoet en zien u graag weer in 
het dorpshuis. 
Telefoonnummer Marchinus: 
06-53698075. Telefoonnummer Miranda: 
06-22036161. Email: 
vofdegasterije@outlook.com  

Zuidlaarderbollenactie VV Annen  
Net als voorgaande jaren houdt de VV 
Annen de Zuidlaarderbollenactie. De 
pupillen van de vereniging zullen onder 
begeleiding van volwassenen bij u aan de 
deur komen om de welbekende 
Zuidlaarderbol te verkopen De opbrengst 
van de actie komt volledig ten goede aan 
de jeugdafdeling van de vereniging.  
De actie vindt plaat op vrijdag 6 
oktober tussen 18.00 en 20.15 uur in 
de dorpen Annen, Anloo, Gasteren, 
Spijkerboor, Oud-Annerveen en Nieuw-
Annerveen. De jeugdcommissie van de 
VV Annen hoopt op een goede verkoop.  
Met vriendelijke groeten, namens de VV 
Annen, Meerjan Bots en Annelies Olthuis. 

Klaverjassen en rummicub 
Het nieuwe seizoen 
voor klaverjassen en 
rummicub in dorpshuis 
De Gasterije is op 15 
september j.l. weer van 
start gegaan. Nieuwe 
leden zijn van harte 
welkom. Als u vragen 
heeft of zich wilt opgeven, neem dan 

contact op met Miranda of Marchinus. U 
kunt natuurlijk ook gewoon langskomen. 

Filmclub 2017-2018  
De R is weer in de maand. Nee, schrik 
niet: Arno Klee en John van der Kaap 
gaan u niet adviseren levertraan in de 
nemen. 
Op elke derde donderdag (oktober-2017 / 
april 2018) projecteert De Filmclub weer 
schitterende films. Sommige films zijn 
wel eens op de televisie vertoont …. Maar 
de gezelligheid daarna (de aftermovie): 
die is meestal net zo geslaagd als de film. 
Om te noteren in de agenda: donderdag 
19 oktober 2017, donderdag 16 
november 2017, donderdag 21 december 
2017, donderdag 18 januari 2018, 
donderdag 15 februari 2018, donderdag 
15 maart 2018 en donderdag 19 april 
2018. 
De toegang bedraagt slechts 3 euro (en 
dat is inclusief 1x koffie/thee). 
Bent u nog niet eerder bezoeker geweest 
aan De Filmclub? Dan krijgt u eenmalig 
de fenomenale introductie-korting van 
1,50 euro!  
En bent u regelmatig bezoeker aan De 
Filmclub die een nieuwe bezoeker 
meeneemt: ook dan krijgt u die 1,50 euro 
korting. 
Wilt u op de hoogte gehouden worden 
van het filmaanbod? Stuur dan een e-
mailbericht aan filmclub@ingasteren.nl 

!  
Dorpsagenda 
08  okt   Eten wat de pot schaft  
09  okt   Restafval (grijze container)  
10  okt   PMD afval (oranje container) 
16  okt   GFT afval (groene container) 
19  okt   Filmclub  
21  okt   Darten en sjoelen 
24  okt   PMD afval (oranje container)  
30  okt   GFT afval (groene container)  
!
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