
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Februari 2008 
  

Stichting Zomerfeest Gasteren    
Het zomerfeest van Gasteren zal dit jaar 
gehouden worden op 6, 7 en 8 juni. 
Noteer dit alvast in uw agenda en houd 
deze data vrij! We zitten weer in een 
jubileumjaar, want we vieren het 55 
jarige bestaan van het Zomerfeest.  
het bestuur. 
 
Beste Dorpsbewoners 
Met veel enthousiasme wordt er onder 
deskundige begeleiding bij 
sportvereniging ’ de Rietvogels ’ 
gevolleybald en aan aerobics gedaan. 
Voor beide sporten zijn nog enkele 
plaatsen vrij. 
Hebt u interesse en wilt u keertje kijken, 
neem dan contact op met  
Janneke Smits 231277 of Michiel Sicking 
231225. We hebben al 2 nieuwe 
bestuursleden; wie wil ons team verder 
komen versterken? Info Michiel of 
Janneke 
Het bestuur van sv. ‘de Rietvogels’ 
 
IJsvereniging “Wintervreugd”. 
In 2008 is het 75 jaar geleden dat het 
gewest Drenthe van de KNSB werd 
opgericht.Het bestuur van het gewest 
Drenthe wil dit niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan en heeft zaterdag  
23 februari 2008 uitgeroepen tot 
feestdag.Er zullen de gehele dag ijs- en 
randactiviteiten (voor de jeugd 
kinderdisco, schminken, luchtkussen etc) 
plaatsvinden in de Smelt te Assen. 
Het is de bedoeling zoveel mogelijk 
schaatsliefhebbers bij de activiteiten te 
betrekken. 
Het ijsprogramma ziet er globaal als 
volgt uit: 
09.00/10.00 Drentse IJsbanentocht. 
10.00/11.00 Afvalrace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.00/12.00 50 meter achteruit- en 100 
meter vooruitschaatsen. 
12.00/13.00 Drentse IJsbanentocht. 
13.00/14.00 Ploegenachtervolging. 

     14.00/15.00 Strijkboutgooien. 
15.00/16.00 Drentse IJsbanentocht. 
16.00/17.00 Estafette. 
17.00/19.00 natuurijsverenigingen. 
De aanvangstijden kunnen iets afwijken 
ivm baanverzorging. 
De schaatsers van de ijsverenigingen 
worden uitgenodigd aan bovengenoemde 
activiteiten deel te nemen. 
Voor de ploegenachtervolging en 
estafette dient men zich als ploeg in te  
schrijven bij de informatie stand bij de 
ingang van de Smelt. 
Van 20.00 tot 24.00 uur is er een 
feestavond . Een ieder is ook dan 
welkom in de Smelt. 
Wij als bestuur van de ijsver. 
Wintervreugd brengt vorenstaande onder 
uw aandacht. 
Het bestuur van de ijsvereniging Wintervreugd. 
 
Gasteren bij nacht. 
Dit zou het opschrift van een zwarte 
ansichtkaart uit Gasteren kunnen zijn. 
Echter er zit veel meer achter. Het 
bestuur van Dorpsbelangen heeft het 
voornemen uitgesproken aan te haken 
bij een project dat in de provincies 
Groningen, Friesland en Drenthe zal 
worden uitgevoerd. In Drenthe vindt de 
samenwerking plaats met de Vereniging 
Brede Overleggroep kleine dorpen in 
Drenthe (BOKD) en de Milieufederatie 
Drenthe. 
Waarom al die aandacht voor de nacht? 
Wel omdat Nederland één van de meest 
verlichte landen ter wereld is en de 
verlichting elk jaar met meer dan 3% 
toeneemt. De drie noordelijke provincies 
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zijn in verhouding met de rest van het 
land nog relatief donker en dat is iets om 
zuinig op te zijn. 
Het doel van het project Dorpen bij 
nacht, zoals het officieel door het leven 
gaat, is om bewoners en (kleine) 
bedrijven bewust te maken van de 
‘schaduwzijden’ van verlichting en om 
hen te stimuleren bij te dragen aan het 
behoud van het nachtelijk duister. 
Juist in het overwegend donkere 
buitengebied kan het wegnemen van 
storende verlichting een grote bijdrage 
leveren aan de oerkwaliteit van 
duisternis. 
Passende verlichting betekent: 

- behoud van de duisternis 
- voorkomen van lichthinder 
- vergroten van veiligheid 
- energiebesparing 

Wat gaat er gebeuren? 
In ons dorp zal een presentatie worden 
gehouden voor alle bewoners en wij 
zullen u voorzien van informatie via Neis 
oet ’t Loeg en de website 
www.ingasteren.nl . Bewoners kiezen 
dan zelf of ze mee willen doen of niet. 
Bewoners, die meedoen, krijgen 
advies en hulp bij het aanpassen van 
de buitenverlichting van hun huis of 
(klein) bedrijf en dan gaat het om 
bestaande verlichting: niet om 
nieuwe verlichting. De aanpassingen 
die verricht moeten worden en de 
materialen die gekocht moeten 
worden, krijgen de bewoners deels 
vergoed. De vergoeding kan 50% of 
meer bedragen en dit hangt af van 
de vraag of er nog andere 
subsidiebronnen kunnen worden 
aangeboord. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers 
uit Gasteren, dat zich hiervoor, na de 
presentatie, aanmeldt, zal 
Dorpsbelangen definitief besluiten 
hiermee al dan niet door te gaan. 
 
Jaarvergadering VDG 
Donderdag 6 maart houdt Ver. 
Dorpsbelangen Gasteren haar 
ledenvergadering. Aanvang 20.00 uur in 
‘de Gasterije’. 
Agenda:  
1.  Opening 
2.  Notulen ledenvergadering 2007 
3.  Jaarverslag 2007 
4.  Financieel verslag 2007 

5.  Verslag kascommissie   
6.  Verkiezing nieuw kascommissie 
     Huidige leden: Henk Hellema en Flip  
     Moerker. Flip is aftredend en niet  
     herkiesbaar 
7.  Begroting 2009 
8.  Vaststellen contributie 2009 
9.  (Her)verkiezing bestuursleden  
     Karst Kooistra wordt voor de tweede 
     en laatst termijn voorgedragen  
     In de openstaande vacature wordt  
     door het bestuur voorgedragen als    
     bestuurslid: Jeroen Steffers. 
     Andere kandidaten kunnen zich  
     melden bij de secretaris (Emmy   
     Mulderij), uiterlijk ́e ́́en uur voor de 
     vergadering. 
10. Rondvraag 
11. Sluiting         

 
Na de pauze zal er informatie gegeven 
worden over het project Dorpen bij 
Nacht. Zie voorgaande of 
www.ingasteren.nl  
  
Jeugdwerk Gasteren 
Op vrijdag 29 februari biedt Jeugdwerk 
de volgende activiteit aan voor de 
jongeren, die de lagere school hebben 
verlaten: 
Disco zwemmen: zwemmen op disco 
muziek 
Een paar uur zwemplezier; swingen en 
deinen op de golven met een geweldige 
discosound in het prachtige 
zwemparadijs van Veendam. 
De entree en vervoer worden betaald 
door Jeugdwerk. Consumpties dient men 
zelf te betalen.  
Vertrek is om 19 uur vanaf het 
Dorpshuis. Terugkomst is om 22.30 u  
Lijk je dit leuk, meld je dan z.s.m. aan 
via  anettaboonstra@wanadoo.nl  
  
Jeugdwerk Gasteren is op zoek naar een 
paar enthousiaste bestuursleden. 
Informatie hierover bij het bestuur of 
anettaboonstra@wanadoo.nl 
 
De padden gaan weer trekken. 
Als de nacht temperatuur boven de 8 
graden Celsius komt en het regenachtig 
weer is, krijgen de padden weer de 
kriebels en gaan  dan trekken. Dat doen 
ze, afhankelijk van de 
weersomstandigheden, in de 
maanden februari of maart.  



Padden trekken niet zomaar rond. 
Volwassen dieren trekken vanuit het bos 
of het veld naar de plek waar ze zelf zijn 
geboren en dat is meestal een meer, een 
poel of een ven. Die trek naar het water 
is zo sterk dat ze alle voorzichtigheid uit 
het oog verliezen en dan de rijweg 
oversteken. Dit gebeurt ook in Gasteren. 
Elk jaar trekken padden vanuit de 
omgeving naar het Voorste Veen of 
het Achterste Veen. Omdat in het 
verleden is gebleken dat honderden 
dieren bij het oversteken van de 
Oudemolenseweg werden doodgereden, 
zijn er op diverse plaatsen tunnels 
aangelegd om de padden de gelegenheid 
te bieden veilig over te steken. Het 
gevolg is dat er nu nog maar weinig 
slachtoffers vallen. 
Om de dieren te dwingen gebruik te 
maken van de tunnels, zijn er langs de 
Oudemolenseweg op een aantal plekken 
schotten geplaatst. 
Al tien jaren achtereen zorgt een groepje 
mensen uit het dorp dat de greppels 
achter de schotten vrij worden gemaakt 
van dode bladeren en ingegroeide 
struiken. Helaas is door het overlijden in 
het afgelopen jaar van twee trouwe 
medewerkers het "Paddenwerkgroepje" 
erg klein geworden. We zoeken daarom 
dorpsbewoners die ons willen helpen. 
Zwaar werk is het niet. 
Vrouwen, mannen en niet te jonge 
kinderen kunnen het werk doen. 
We verzamelen op een zaterdagochtend 
om negen uur op het parkeerterrein aan 
de Oudemolenseweg. Laarzen, 
werkhandschoenen en een stevige hark 
(geen bladhark) zijn voldoende uitrusting 
om het karwei op één 
zaterdagochtend te klaren. Voor 
koffie/thee of limonade wordt gezorgd. 
Wil je ons helpen? Geef je dan op! 
Omdat het nu niet is aan te geven wat 
het weer gaat doen, kunnen we nog 
geen definitieve datum noemen. We 
rekenen op een zaterdag in de tweede 
helft van februari of de eerste helft van 
maart. Wanneer de exacte datum 
bekend is, nemen we contact op met 
degenen die zich hebben opgegeven. 
Opgave en inlichtingen bij: Maarten 
Visser, Oudemolenseweg 17. Telefoon: 
231348. 
 
 

Vrouwen van Gasteren 
21 februari komt MKD (meldkamer 
Drenthe) bij ons op bezoek. De lezing 
gaat over de werkzaamheden van de 
politie, brandweer en ambulancedienst 
binnen de MKD. Het geheel wordt 
middels video en dagelijkse 
praktijkvoorbeelden belicht. 
 
De Kerst-  en ol iebol len k i lo ’s  
wegwerken? 
Kom naar  de F i tness  o f  de  
BBB/P i la tes .  U wordt van harte 
uitgenodigd om eerst een aantal gratis 
proeflessen te komen volgen. 
Iedere donderdagavond is er Fitness van 
19.00 tot 20.30 uur voor dames en 
heren. Bij Fitness werken we met 
apparaten om de conditie te verbeteren, 
hardlopen, roeien, fietsen en steps en we 
werken met gewichtjes en halters om 
alle spieren sterker te maken. 
BBB/P i la tus  i s  een activiteit, waarbij 
de nadruk ligt op een goede houdingen 
de afwisseling van inspanning en 
ontspanning. De lessen zijn op maandag 
van 19.30 tot 20.30 uur. 
De lessen worden gegeven in de gymzaal 
in Anloo. Voor meer informatie: 
www.gavas.nl. 
 
Jaarlijkse gymuitvoering GAVAS 
Op zaterdag 5 april 2008 bent u van 
harte welkom in Café Popken-Hollander, 
Brinkstraat 7 te Anloo. De zaal is open 
vanaf 18.30 uur en we beginnen om 
19.00 uur. De gymnastiekuitvoering 
staat dit jaar in het teken van 
verschillende delen van de wereld. Dit 
jaar is de ‘regie’ voor de eerste keer in 
handen van Ester van der Veen. Meer 
info vanaf begin maart op onze website: 
www.gavas.nl.  
Het bestuur van GAVAS 
 
Overblijfcommissie OBS Anloo 
Door het vertrek van één van onze vaste 
betaalde overblijfkrachten en de 
wettelijke regels die sinds kort voor het 
overblijven gelden, zijn wij op zoek naar 
iemand die deze openstaande plek in zou 
willen nemen op onze school.  
U draait mee met een enthousiaste vaste 
club overblijfkrachten, maar het is 
absoluut geen vereiste dat u zelf 
kinderen op school heeft.  



Mocht u interesse hebben (in een leuke 
bijverdienste) en beschikbaar zijn op 
maandag, dinsdag en donderdag tussen 
12.00 en 13.00 uur of meer willen 
weten, kunt u contact opnemen met 
Bram Hadderingh (tel: 272079) of Nica 
Burggraaf (overblijfcoördinator, tel: 
277064).  

Winterbuffet                
Afgelopen zondag 27 januari was er voor 
de vierde keer het jaarlijkse winterbuffet. 
Dit werd georganiseerd door stichting 
zomerfeest en door sportvereniging de 
rietvogels. Het was ook dit jaar weer een 
groot succes. Ongeveer 100 
dorpsbewoners deden mee. Eerst was er 
een puzzelwandeling en de mensen die 
niet gingen wandelen konden 
gezelschapsspelletjes doen.   
Daarna konden we allemaal genieten van 
het winterbuffet, wat verzorgd was door 
slagerij van Boxem uit Gieten. Het 
smaakte erg goed. De vragen die hoorden 
bij de puzzelwandeling liepen uiteen van 
"wat is de oudste bewoner van Gasteren" 
tot "voor de hoeveelste keer wordt dit 
buffet gehouden” De winnaar van deze 
puzzelwandeling is Jantiena Speelman en 
een groepje mensen dat met haar mee 
liep. Gefeliciteerd!!!!! Het was een 
geslaagde middag, we hopen het volgende 
jaar opnieuw te organiseren.  
Stichting zomerfeest en sv. de Rietvogels 

Beste dorpsgenoten!   
Vrijdagavond 14 maart organiseren we 
vanaf 19:00 de jaarlijkse grote 
schoonmaak. We geven in ieder geval 
de zaal een grote beurt maar ook de 
kleedkamers moeten er weer Spic & 
Span bij komen te liggen. Komt allen en 
neem ook een emmertje, een spons en 
een zeem mee.                  
Zaterdagochtend 15 maart organiseren 
we vanaf 8:30 de jaarlijkse 
klusochtend. We repareren kleine 
gebreken en we geven het terras en de 
tuin een voorjaarsbeurt. Komt allen en 
neem ook uw gereedschapskistje mee. 
En uw buurman natuurlijk!                           
Het bestuur.  

Musical groep 8 
Met veel enthousiasme zijn de kinderen 
begonnen met oefenen. De musical die 

zij 19 maart as. gaan opvoeren heet 
‘Pech nr. 13’. 
Het gaat over een gr. 8 die een musical 
gaat uitvoeren, over een grote loterij en 
over pech en geluk. De musical wordt ’s 
avonds opgevoerd in de 
pannenkoekboerderij te Gasteren. 
Voor alle ouders,broers en zussen, opa’s 
en oma’s, enz. is het raadzaam om deze 
avond alvast in de agenda vrij te 
houden. 
 
Agenda 
11 februari      Jaarvergadering  
    SV ‘de Rietvogels’ 
21 februari      Vrouwen v. Gasteren  
6   maart   Jaarvergadering 
    Ver. Dorpsbelangen 
8   maart   Toneeluitvoering 
14 maart  Grote schoonmaak 
   dorpshuis 
15 maart  Klusochtend  
   dorpshuis 
16 maart   Palmpasenviering 
19 maart  Musical OBS Anloo 
20 maart   Vrouwen v.Gasteren 
21,22 maart   Aanleveren snoeihout 
24 maart   Paasvuur 
17 april   Vrouwen v.Gasteren  
20 april  Rommelmarkt 
6,7,8 juni   Zomerfeest 
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