
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Februari 2009  
 
Werk aan de weg. 
Hoewel de tijd er nog niet voor is, wil ik 
alvast de hulp inroepen van 
dorpsgenoten om ons te helpen bij het 
schonen van de greppels langs de 
Oudemolenseweg. De greppels langs de 
schermen dienen om de padden te leiden 
naar de tunnels die onder de weg zijn 
aangelegd. Elk jaar komen 
vrijwilligers eind februari, begin maart 
samen om de klus te klaren. Door allerlei 
oorzaken is de paddenwerkgroep de 
laatste jaren erg klein geworden. We 
zouden het daarom fijn vinden om wat 
extra hulp te krijgen van dorpsgenoten. 
De padden trekken als de 
buitentemperatuur 's avonds 7 à 8 
graden is en de weg vochtig 
aanvoelt naar het Voorste en het naar 
het Achterste Veen om daar  hun eieren 
af te zetten. In het verleden werden 
honderden dieren bij het oversteken van 
de Oudemolenseweg door het verkeer 
overreden. Gelukkig hebben de tunnels 
en de schermen ervoor gezorgd dat er 
veel minder slachtoffers vallen.  
Als het weer het toelaat, beginnen we op 
28 februari. Iedereen, man, vrouw en 
niet te jonge kinderen, nodigen we uit 
om samen te komen op het parkeer-
terrein aan de Oudemolenseweg.  
Start is om 9.00 uur.Trek laarzen en 
handschoenen aan en neem een stevige 
hark (geen grashark) mee. De ervaring 
leert dat het werk vòòr 12.00 uur is 
afgelopen. Halverwege de ochtend wordt 
gezorgd voor koffie, thee of limonade. 
Omdat er een kleine kans bestaat dat we 
de datum moeten verzetten is het handig 
om je van te voren aan te melden. Let 
wel : aanmelden is niet noodzakelijk! 
Iedereen die op zaterdag 28 
februari om 9.00uur spontaan komt, 
is hartelijk welkom. 
Maarten Visser, 
Oudemolenseweg 17.tel. 231348 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Wintervreugd 
Het bestuur van de IJsvereniging 
Wintervreugd wil graag alle vrijwilligers, 
die op een of andere manier tijdens de 
afgelopen schaatsperiode de helpende 
hand hebben geboden, bedanken voor 
hun hulp en inzet. Geweldig! 
 
In- en Ontspanningsweek 2009 
De In- en Ontspanningsweek, die dit jaar 
zijn 25ste editie beleefd, zal dit jaar 
worden gehouden in de week van 
maandag 24 tot en met zaterdag 29 
augustus a.s. 
Vanwege het heugelijke feit, dat het de 
25ste editie is, zal het programma op 
een aantal punten worden aangepast. 
Over deze veranderingen zullen de 
coaches samen met Dorpsbelangen zich 
de komende tijd buigen. Zodra er meer 
bekend wordt, zal het u langs deze weg 
bereiken. 
 
Jaarvergadering Vereniging 
Dorpsbelangen 
De jaarvergadering van de Vereniging 
Dorpsbelangen Gasteren zal worden 
gehouden op donderdag 12 maart a.s. in 
Dorpshuis "de Gasterije". De aanvang is 
om 20.00 uur. 
Agenda: 
1.  Opening 
2.  Notulen ledenvergadering van 
     6 maart 2008 
3.  Jaarverslag 2008 
4.  Financieel verslag 2008 
5.  Verslag kascommissie.  
     De kascommissie bestaat uit Henk  
     Hellema en Ben Mulder.  
6.  Verkiezing nieuw lid kascommissie.  
     Aan de beurt om af te treden is Henk 
     Hellema. 
7.  Vaststellen contributie 2010 en 
     begroting 2010. 
8.  Verkiezing bestuursleden. 
Aan de beurt om af te treden zijn Emmy 
Mulderij en Janny van Rhee. Emmy is 
herkiesbaar en Janny is statutair niet 
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herkiesbaar. Tussentijds is afgetreden 
Karst Kooistra. Het bestuur stelt voor 
Emmy Mulderij voor een tweede en 
laatste periode van drie jaren te 
herbenoemen en voor de twee onstane 
vacatures Crista Verkaik en Hein Bokern 
als bestuurslid te benoemen. 
Andere kandidaten kunnen tot een 
kwartier voor aanvang van de 
vergadering worden voorgedragen bij de 
secretaris Emmy Mulderij. 
9.  Bespreking plannen voor 2009. 
10. Mededelingen 
11. Rondvraag 
13. Sluiting 
 
Landelijke Opschoondag zaterdag  
21 maart. 
De landelijke opschoondag wordt dit 
jaar gehouden op zaterdag 15 maart 
a.s. Ook de Vereniging Dorpsbelangen 
Gasteren zal hieraan haar medewerking 
verlenen. Wij zoeken hiervoor vele 
vrijwilligers. Op deze manier kunnen we 
als Gasteren in 2009 weer schoon voor 
de dag komen. Vrijwilligers kunnen zich 
op de jaarvergadering van 
Dorpsbelangen (op 12 maart a.s.) of bij 
Jan Huizinga, Gagels 35, tel. 231395 
opgeven. Opgave per e-mail naar 
janhuizinga@gmail.com. 
Voor een goede begeleiding èn 
verzorging zal worden gezorgd. Nu de 
vrijwilligers nog. Meldt u aan! 
Bestuur Vereniging Dorpsbelangen 
 
Jaarvergadering GAVAS 
Op 9 februari, aanvang: 20.00 uur in  
Café Popken-Hollander. 
De agenda staat op www.gavas.nl. 
Gymuitvoering  
Zaterdag 14 maart organiseert GAVAS 
uit Anloo haar jaarlijkse gymuitvoering. 
Zo als ieder jaar, wordt het plaatselijke 
Café Restaurant Popken-Hollander 
geschikt gemaakt als ‘gymlocatie’. 
Aanvang 19.00 uur Voor informatie over 
GAVAS: zie de website: www.gavas.nl. 
 
Inloopuurtje in de Gasterije   
Zaterdag 7 februari vanaf 17.00 tot ± 
18.00 uur Inloopuurtje in de Gasterije 
Elke 1e zaterdag van de maand behalve 
juli en augustus. Even bijpraten, 
nieuwtjes uitwisselen 
Hulp nodig? Iets te koop? Maak het 
kenbaar! Ontmoet uw mededorps- 
bewoners onder het genot van een 
drankje.| 
 
 
 

Bestelbieb 
Vanaf 1 januari 2009 zijn in alle  Drentse 
bibliotheken het abonnementensysteem 
veranderd. U kunt per keer zo veel lenen 
als u wilt. Lenen en terugbrengen kan in 
elke bibliotheek in Drenthe, dus ook bij 
de bestelbieb in Gasteren. Reserveren 
binnen de provincie is gratis en er wordt 
geen leengeld meer gevraagd Dus maak 
het u gemakkelijk, reserveer achter 
uw computer en haal het op bij de 
bestelbieb in uw eigen dorp. 
In de bibliotheek waar u staat 
ingeschreven, kunt u uw oude pas 
omruilen voor de nieuwe pas. 
 
De Potgrondvoorjaarsactie 
Vanwege het overweldigende succes van 
de afgelopen jaren heeft het bestuur van 
de SSE/Magic Schoolbus besloten om dit 
jaar opnieuw een zelfde actie te 
organiseren. In de week van 9 maart 
a.s. treft u een opgavestrook aan in uw 
brievenbus. Hierop kunt u invullen 
hoeveel potgrond (40 liter) u wilt 
hebben. Tussen 17 en 19 maart a.s. 
zullen de ingevulde opgavestroken huis 
aan huis worden opgehaald. Het te 
betalen bedrag wordt dan ook geïnd!!! 
Op vrijdagavond 27 maart zal de 
potgrond bij u worden afgeleverd. Omdat 
u al betaald heeft  hoeft u niet per se 
thuis te blijven. 
Het gaat hier dus om 40 liter zakken, de 
prijs per zak is € 3,-., bij afname van 3 
zakken betaald u € 7,50.  
Contactpersonen voor evt. telefonische 
bestellingen:  
Anloo: Tineke Post (242608) 
Gasteren: Eileen Mantouw (248636) 
Anderen: Marjan Luis (243474) 
 
Agenda 
09 febr      - Jaarvergadering Rietvogels 
28 febr      - Werk aan de weg 
007 7 maart maart     –– Toneeluitvoering Toneeluitvoering  

12 12 maart maart     –– Jaarvergadering  Jaarvergadering 

dorpsbelangendorpsbelangen  

14 maart   14 maart   --     Oud papierOud papier     

21 maart 21 maart     ––    Landelijk opschoondagLandelijk opschoondag                
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