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Starters gezochtStarters gezocht
De gemeente Aa en Hunze zoekt starters inDe gemeente Aa en Hunze zoekt starters in  
Gasteren!Gasteren!
Heb je serieuze plannen om het huis uit te Heb je serieuze plannen om het huis uit te 
gaan? Wil je graag een eigen woning en wil gaan? Wil je graag een eigen woning en wil 
je in Gasteren blijven wonen? Wil jij graag je in Gasteren blijven wonen? Wil jij graag 
jouw eerste woning kopen, maar je weet jouw eerste woning kopen, maar je weet 
nog niet precies hoe dat moet? Wat kan ik nog niet precies hoe dat moet? Wat kan ik 
betalen? Wat voor een woning kan ik betalen? Wat voor een woning kan ik 
kopen? Is dat een nieuwe of een bestaande kopen? Is dat een nieuwe of een bestaande 
woning? Kan ik ook zelf bouwen? Dit is DE woning? Kan ik ook zelf bouwen? Dit is DE 
KANS om je stem te laten horen, om KANS om je stem te laten horen, om 
informatie te verzamelen en wellicht om informatie te verzamelen en wellicht om 
samen te bouwen aan je toekomst in samen te bouwen aan je toekomst in 
Gasteren!Gasteren!
Wil je antwoorden op al je vragen kom dan Wil je antwoorden op al je vragen kom dan 
naar de voorlichtingsavond georganiseerd naar de voorlichtingsavond georganiseerd 
door de gemeente Aa en Hunze in door de gemeente Aa en Hunze in 
samenwerking met Rabobank Noord-samenwerking met Rabobank Noord-
Drenthe, de in Gasteren actieve Drenthe, de in Gasteren actieve 
woningbouwcoöperatie de Woonborg en woningbouwcoöperatie de Woonborg en 
Stichting KUUB.Stichting KUUB.
Tijdens deze avond worden potentiële Tijdens deze avond worden potentiële 
starters op de woningmarkt geïnformeerd starters op de woningmarkt geïnformeerd 
over mogelijkheden om in het dorp een over mogelijkheden om in het dorp een 
woning te kopen of te (laten) bouwen. woning te kopen of te (laten) bouwen. 
Verder wordt informatie gegeven over het Verder wordt informatie gegeven over het 
financieren van een woning en is er de financieren van een woning en is er de 
mogelijkheid om persoonlijk met mogelijkheid om persoonlijk met 
bijvoorbeeld de bank of de gemeente in bijvoorbeeld de bank of de gemeente in 
gesprek te gaan.gesprek te gaan.
KUUB is een onafhankelijke stichting zonderKUUB is een onafhankelijke stichting zonder  
winstoogmerk en heeft als doel groepen winstoogmerk en heeft als doel groepen 
toekomstige bewoners te begeleiden met toekomstige bewoners te begeleiden met 
de ontwikkeling van hun woningen; meer de ontwikkeling van hun woningen; meer 
kwaliteit voor een eerlijke prijs. Dat doen kwaliteit voor een eerlijke prijs. Dat doen 
zij door middel van een CPO.zij door middel van een CPO.
Wat is CPO? Collectief Particulier Wat is CPO? Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap – ‘Ontwikkel slim, Opdrachtgeverschap – ‘Ontwikkel slim, 
bouw samen!’- bouw samen!’- 
Hierbij wordt een groep bewoners begeleid Hierbij wordt een groep bewoners begeleid 
in het gezamenlijk bouwen van hun eigen in het gezamenlijk bouwen van hun eigen 
woning. Het gaat daarbij niet alleen om het woning. Het gaat daarbij niet alleen om het 
zoeken naar een architect en het kiezen zoeken naar een architect en het kiezen 
van een ontwerp, maar ook om het van een ontwerp, maar ook om het 

opstellen van een begroting en het sluiten opstellen van een begroting en het sluiten 
van contracten met aannemers. De van contracten met aannemers. De 
toekomstige bewoners behouden hun toekomstige bewoners behouden hun 
keuzevrijheid en worden vanaf het begin bijkeuzevrijheid en worden vanaf het begin bij  
het proces betrokken. Bovendien levert het het proces betrokken. Bovendien levert het 
schaalvoordeel kostenbesparingen op. Voor schaalvoordeel kostenbesparingen op. Voor 
meer informatie kijk op: meer informatie kijk op: 
http://www.kuub.infohttp://www.kuub.info

Starters in Gasteren grijp nu je kans en Starters in Gasteren grijp nu je kans en 
kom op kom op maandag 22 april a.s.maandag 22 april a.s. naar  naar 
Dorpshuis “de Gasterije”! Aanvang: 19.30 Dorpshuis “de Gasterije”! Aanvang: 19.30 
uur Dus noteer nu alvast de datum, kom uur Dus noteer nu alvast de datum, kom 
langs en maak je belangstelling kenbaar!langs en maak je belangstelling kenbaar!

In- en Ontspanningsweek 2013In- en Ontspanningsweek 2013
De 29-ste editie van de In- en De 29-ste editie van de In- en 
Ontspanningsweek wordt gehouden van Ontspanningsweek wordt gehouden van 
maandag 26 tot en met zaterdag 31 maandag 26 tot en met zaterdag 31 
augustus 2013.augustus 2013.

Jaarvergadering Vereniging Jaarvergadering Vereniging 
DorpsbelangenDorpsbelangen
Agenda Jaarvergadering Vereniging Agenda Jaarvergadering Vereniging 
Dorpsbelangen Gasteren – donderdag 11 Dorpsbelangen Gasteren – donderdag 11 
april 2013 in Dorpshuis 'de Gasterije'. april 2013 in Dorpshuis 'de Gasterije'. 
Aanvang: 20.00 uur. Aanvang: 20.00 uur. 
1. Opening1. Opening
2. Verslag jaarvergadering van 29 maart 2. Verslag jaarvergadering van 29 maart 
2012 2012 
3. Jaarverslag secretaris 3. Jaarverslag secretaris 
4. Financieel verslag 2012 (ter vergadering)4. Financieel verslag 2012 (ter vergadering)
5. Verslag kascommissie, bestaande uit 5. Verslag kascommissie, bestaande uit 
Henk Hellema en Jannie van RheeHenk Hellema en Jannie van Rhee
6. Verkiezing nieuw kascommissielid. 6. Verkiezing nieuw kascommissielid. 
Aftredend en niet herkiesbaar is Henk Aftredend en niet herkiesbaar is Henk 
Hellema.Hellema.
7. Vaststellen contributie en begroting 20147. Vaststellen contributie en begroting 2014
Het bestuur stelt voor de contributie voorHet bestuur stelt voor de contributie voor
2014 ongewijzigd te laten op € 15,- per2014 ongewijzigd te laten op € 15,- per
gezin. Voor een alleenstaande is dat € 7,50.gezin. Voor een alleenstaande is dat € 7,50.  
De contributie bestaat dan uit een     De contributie bestaat dan uit een     
contributie van € 8,50 voor Dorpsbelangen contributie van € 8,50 voor Dorpsbelangen 
en bijdrage voor het Dorpshuis van € 6,50.en bijdrage voor het Dorpshuis van € 6,50.
Voor alleenstaanden zijn deze bedragenVoor alleenstaanden zijn deze bedragen

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



€ 4,25 en € 3,25 De begroting 2014 staat € 4,25 en € 3,25 De begroting 2014 staat 
op het financieel verslag van 2012.op het financieel verslag van 2012.
8. Pauze8. Pauze
9. Bestuursverkiezing.9. Bestuursverkiezing.
Statutair aftredend en niet herkiesbaar: JanStatutair aftredend en niet herkiesbaar: Jan  
Huizinga. Het bestuur stelt voor Harm vanHuizinga. Het bestuur stelt voor Harm van
Rhee te benoemen als nieuw bestuurslid.Rhee te benoemen als nieuw bestuurslid.
10. Rondvraag.10. Rondvraag.
11. Sluiting vergadering11. Sluiting vergadering
12. Pauze12. Pauze

Na de pauze zal dierenarts Annemarie Na de pauze zal dierenarts Annemarie 
Wieman een verhaal vertellen over de Wieman een verhaal vertellen over de 
ontwikkelingen in de diergeneeskunde met ontwikkelingen in de diergeneeskunde met 
als titel: als titel: 
Van hondenkar naar hond in de kar       Van hondenkar naar hond in de kar         

‘Wonderen met weinig geld’‘Wonderen met weinig geld’
Wil jij ook creatief omgaan met geld, tijd enWil jij ook creatief omgaan met geld, tijd en  
milieu? Gratis uitjes voor volwassenen of milieu? Gratis uitjes voor volwassenen of 
met kinderen; ik een nette tuin en jij een met kinderen; ik een nette tuin en jij een 
taart; zelf je wasmiddel maken, het zijn taart; zelf je wasmiddel maken, het zijn 
maar enkele voorbeelden. Spreekt jou dit maar enkele voorbeelden. Spreekt jou dit 
ook aan? Kom dan je ideeën, ervaringen enook aan? Kom dan je ideeën, ervaringen en  
kennis uitwisselen om elkaar te inspireren.kennis uitwisselen om elkaar te inspireren.
Aanmelden vooraf is niet nodig, komen Aanmelden vooraf is niet nodig, komen 
wel!!! Gratis entree, koffie en thee.wel!!! Gratis entree, koffie en thee.
De Pan Vries, woensdag 24 april van 20 tot De Pan Vries, woensdag 24 april van 20 tot 
22 uur22 uur
De Ludinge Zuidlaren, dinsdag 28 mei van De Ludinge Zuidlaren, dinsdag 28 mei van 
20 tot 22 uur20 tot 22 uur
Tot dan!Tot dan!
Astrid en Elsje   Astrid en Elsje   
www.humanitas.nl/afdeling/tynaarlowww.humanitas.nl/afdeling/tynaarlo

Voorjaarsprogramma De RietvogelsVoorjaarsprogramma De Rietvogels

Het voorjaarsprogramma voor de jeugd vanHet voorjaarsprogramma voor de jeugd van  
Sportvereniging de Rietvogels is klaar. Sportvereniging de Rietvogels is klaar. 
Mathilde Sicking heeft voor haar groep een 
prachtig programma uitgewerkt met diverse 
sportieve activiteiten op de 
dinsdagmiddagen, waarvan een aantal bij 
Joytime in Grolloo (Oostereind 12). Voor 
onze oude(re) leden: jammer dat we niet 
mee mogen doen.
Voor de deelnemers: probeer zelf je 
vervoer te regelen; het lukt vast wel om 
samen te rijden. 
Mathilde gaat er vanuit dat je met alle 
activiteiten meedoet, als dat niet lukt laat 
het haar weten via de mail: 
m.kleyzen@Noorderpoort.nl  of bel haar op: 
06-30390754. 

Vernieuwing Statuten Dorpshuis 

De werkgroep vernieuwing statuten 
Stichting Dorpshuis Gasteren heeft zijn 
werkzaamheden beëindigd. De vernieuwde 
statuten en het huishoudelijk reglement zijn 
onder het genot van een goed glas en de 
nodige discussie ten huize van fam. v.d. 
Poll overhandigd aan het bestuur.

Het bestuur dankt de werkgroep voor het 
snelle en zeer goede resultaat. Zonder de 
heren tekort te doen, verdient Magriet v.d. 
Poll een extra compliment voor haar grote 
bijdrage in het geheel.
In de a.s. bestuursvergadering worden de 
concepten besproken en een formele status 
gegeven. Na goedkeuring door de 
gebruikersraad in het komende 
gebruikersoverleg, waarbij de procedure 
volgens de huidige statuten wordt gevolgd, 
heeft Stichting Dorpshuis Gasteren nieuwe 
statuten. Vervolgens moeten deze statuten 
nog door een notaris officieel worden 
vastgesteld middels een juridische toets en 
formeel vastgelegd. 
De belangrijkste wijziging in de statuten 
betreft de bestuurlijke organisatie van de 
Stichting Dorpshuis Gasteren. Op voorstel 
van de voorzitter bestuur Dorpshuis heeft 
de werkgroep deze belangrijke wijziging 
opgenomen in de nieuwe statuten. Dit 
voorstel omvat het volgende:
-Hef de gebruikersraad op en vervang dit 
door een Algemeen Bestuur (AB), waarvan 
de leden zich op persoonlijke titel 
beschikbaar stellen. 
-Uit het AB worden de voorzitter, secretaris 
en de penningmeester gekozen. Zij vormen 
gedrieën het Dagelijks Bestuur (DB). 
-Het Algemeen Bestuur bestaat uit 
minimaal 7 en maximaal 12 personen, te 
vergelijken met het huidige bestuur 
tezamen met de leden van de 
gebruikersraad. Deze leden worden op 

 9 april  16.30-18.30 
uur

Touw en tokkelbaan en 
quad rijden

 Grolloo

 16 
april

 16.30-19.30 
uur

 Klimpark  Grolloo

 23 
april

 16.30 
-17.30 uur

 Handboogschieten  Grolloo

 30 
april

  Geen gym (vakantie)



persoonlijke titel benoemd, d.w.z. niet 
namens een vereniging, stichting of groep. 
Natuurlijk kan een lid de belangen van een 
vereniging enz. behartigen, maar in eerste 
instantie zal zij of hij de belangen van het 
dorpshuis voorop stellen.
Op het a.s. gebruikersoverleg van 15 april 
a.s. zal het bestuur van Stichting Dorpshuis 
alles nog eens uitvoerig uitleggen en 
verduidelijken.

Voorzitter Dorpshuis
Onlangs kondigde Harrie Veldman aan, dat 
hij op 23 april af zal treden als 
bestuursvoorzitter van de Gasterije. Op 
deze website riep Harrie kandidaten op voor 
zijn opvolging. Het bestuur is blij dat zich 
een nieuwe frisse kandidaat-voorzitter heeft 
gemeld bij de secretaris: Arno Klee. Als de 
Gebruikersraad haar goedkeuring heeft 
gegeven dan heeft de Gasterije een nieuwe 
voorzitter! 

Mag ik mij voorstellen?

Ik ben Arno Klee en woon sinds 2008 in 
Gasteren. Ik ben geboren in Zuid-Limburg 
maar al 41 jaar getrouwd met een Drents 
wicht, vandaar dat we hier zijn gaan wonen 
in de Gasterse Duinen.
Na 17 jaar in het “Wilde Westen” waren we 
de files en de drukte helemaal zat en waren 
toe aan meer rust en ruimte. Na lang 
zoeken hebben we een heel mooi huis 
gevonden op een schitterende plek en in 
een gastvrij dorp dicht bij onze vrienden en 
natuurlijk in Drenthe waar Ina geboren is. 
De tuin vraagt veel tijd en aandacht en dat 
doe ik graag. Ik luister ook graag naar 
muziek en ben regelmatig te vinden op 
Golfclub de Semslanden. De kinderen en 
kleinkinderen wonen in de buurt van 
Rotterdam en die worden regelmatig 
bezocht. Ook blijven ze graag en regelmatig 
bij ons in Gasteren wat telkens weer een 
feest is voor hun en voor ons. Ze maken 
graag gebruik van de ijsbaan in de winter 
en fietsen en wandelen op hei met opa en 
oma in de zomer.

Ik ben met pensioen maar wil niet rusten 
en niets doen, dat kan later altijd nog. De 
functie van voorzitter van het bestuur van 
het dorpshuis kwam vrij en dat te doen lijkt 
mij erg leuk. Dus ik heb twee keer een 
gesprek gehad met Harry Veldman en de 
volgende stap is de functie overnemen als 
er geen tegenkandidaten zijn.

Arno Klee

Dorpsagenda
11 april     Jaarvergadering
                Ver. Dorpsbelangen 
14 april     Rommelmarkt
18 april     VVG Jans Polling

11 mei      Oud papier  
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