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      Oud papier: zaterdag 8 september Oud papier: zaterdag 8 september   

Op zaterdag 8 september a.s. wordt het oudOp zaterdag 8 september a.s. wordt het oud  
papier weer opgehaald.papier weer opgehaald.
De helpers zijn ditmaal fam. van Rhee en De helpers zijn ditmaal fam. van Rhee en 
fam. Schoon.fam. Schoon.
Zoals bekend wordt het ophalen van oud 
papier in Gasteren verzorgd door 
sportvereniging De Rietvogels. Handig voor 
u en een welkome bron van inkomsten voor 
onze sportvereniging. Het oud papier wordt 
tweemaandelijks opgehaald en wel op de 
tweede zaterdag van de oneven maanden, 
vanaf 9 uur 's morgens.

Plannen Bosakkers
Op maandagavond 3 september j.l. werden 
de plannen voor de landschappelijke 
inpassing laatste fase Bosakkers 
gepresenteerd. Voor degenen, die niet in de 
gelegenheid waren deze avond te bezoeken 
is de powerpoint presentatie op de website 
www.ingasteren.nl gezet.

Rummikub en klaverjassen 
In het seizoen 2012/2013 worden 
Klaverjas- en Rummikub avonden in de 
Gasterije gehouden op de volgende 
vrijdagen. De aanvang van de avonden is 
telkens om 19.30 uur. 

In 2012: In 2013:

21 september 18 januari

19 oktober 22 februari

16 november 22 maart

21 december 19 april

Oproep voor speurneuzen

Het bestuur van Dorpsbelangen Gasteren 
heeft recent gesproken over het nut en de 
noodzaak van de werkgroep Archief. We 
constateerden dat de huidige werkgroep de 
laatste jaren langzaam maar zeker 'een 
slapend bestaan' is gaan leiden. Wij hebben 
ons de vraag gesteld of er überhaupt nog 
behoefte aan zo een werkgroep is en zo ja 
wat dan de taak zou moeten/kunnen zijn. 

Uiteindelijk komen we tot de conclusie dat 
de volgende activiteiten ons inziens zouden 
moeten worden opgepakt:

- Voorkomen dat bestaande min of meer 
historische documentatie in de vergetelheid 
raakt. Naast verzamelen en documenteren 
zou overwogen kunnen worden of de 
documentatie met historische waarde 
toegankelijk gemaakt kan worden door het 
te digitaliseren en een plaats te geven op 
de website van Gasteren;
- Actualiseren van het boek over Gasteren. 
De behoefte hieraan kwam aan de orde in 
de laatste jaarvergadering van 
Dorpsbelangen. De organisatie en 
uitvoering hiervan zou logischerwijs 
opgepakt kunnen worden door een 
werkgroep Archief;
- Contact onderhouden met 'derden' om 
aansluiting te krijgen bij andere 
dorpen/ontwikkelingen wat betreft historie 
enz.

Als bestuur zijn we dan ook voornemens 
om één en ander te trachten te activeren. 
Wil je hieraan meedoen, geef je dan op bij 
onze secretaris: Crista Verkaik, Bosakkers 
3, T: 0592-231486 E: c.verkaik@planet.nl

NEIS OET ‘T LOEGNEIS OET ‘T LOEG
D o r p s n e i s  o e t  G a a s t e r n
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Overstekende reeën 

Automobilisten, let op overstekende 
reeën!

Het is weer augustus. Dat betekent dat de 
reebokken zeer actief op zoek gaan naar 
geiten. Hun doel is duidelijk en begrijpelijk. 
We zijn allemaal jong geweest, toch?

Echter, in hun enthousiasme vergeten de 
bokken voor het oversteken eerst naar 
links, dan naar rechts en dan weer naar 
links te kijken. Mogelijk gevolg: een 
aanrijding met uw kostbare voiture. 
Gemiddelde schade per aanrijding:  
€ 2300,--. 
Dus: rij voorzichtig en let goed op!
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