
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Maart Maart 20120144   
  
Jaarvergadering DorpsbelangenJaarvergadering Dorpsbelangen     
Op donderdag 3 april om 20.00 uur Op donderdag 3 april om 20.00 uur 
wordt de jaarvergadering van de wordt de jaarvergadering van de 
Vereniging Dorpsbelangen Gasteren Vereniging Dorpsbelangen Gasteren 
gehouden. Tijdens deze vergadering gehouden. Tijdens deze vergadering 
zal de eerste officiële aanvulling op zal de eerste officiële aanvulling op 
het boek van Gasteren worhet boek van Gasteren worden den 
uitgereikt. Vervolgens zal na de uitgereikt. Vervolgens zal na de 
pauze de voorzitter van de Agrarische pauze de voorzitter van de Agrarische 
Natuurvereniging Drenthe, Bert Natuurvereniging Drenthe, Bert 
Wiekema, een toelichting geven op de Wiekema, een toelichting geven op de 
doelstelling en activiteiten van deze doelstelling en activiteiten van deze 
vereniging. Iedereen is van harte vereniging. Iedereen is van harte 
welkom om zowel de vergadering als welkom om zowel de vergadering als 
deze ideze interessante lezing bij te wonen.nteressante lezing bij te wonen.   
    Agenda Jaarvergadering Vereniging Agenda Jaarvergadering Vereniging     
Dorpsbelangen Gasteren Dorpsbelangen Gasteren ––  donderdag donderdag 
3 april 2014 in Dorpshuis 'de 3 april 2014 in Dorpshuis 'de 
Gasterije'. Aanvang: 20.00 uurGasterije'. Aanvang: 20.00 uur   
1.1.     OpeningOpening  
2.2.     Verslag jaarvergadering van 11 Verslag jaarvergadering van 11 
april april           20132013  
3.3.     Jaarverslag secretarisJaarverslag secretaris   
4.4.     Financieel verslag 2013Financieel verslag 2013  
5.5.     Verslag kascommissie, bestaande Verslag kascommissie, bestaande 
uit Janny van Rhee en Marian Stegink uit Janny van Rhee en Marian Stegink 
6.6.     Verkiezing nieuw kascommissielid. Verkiezing nieuw kascommissielid. 
Aftredend en niet herkiesbaar is Aftredend en niet herkiesbaar is 
Janny van Rhee.Janny van Rhee.   
7.7.     Vaststellen contributie en Vaststellen contributie en 
begroting 2015.begroting 2015.   Het bestuur stelt Het bestuur stelt 
vovoor de contributie voor 2015 or de contributie voor 2015 
ongewijzigd te laten op € 15,ongewijzigd te laten op € 15, --   per per 
gezin. Voor een alleenstaande is dat gezin. Voor een alleenstaande is dat 
€ 7,50. De contributie bestaat dan uit € 7,50. De contributie bestaat dan uit   

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
een contributievan € 8,50 voor een contributievan € 8,50 voor 
Dorpsbelangen en bijdrage voor het Dorpsbelangen en bijdrage voor het 
Dorpshuis van € 6,50.Voor alleenDorpshuis van € 6,50.Voor alleen--
staanden zijn deze staanden zijn deze bedragen €bedragen €   4,25 4,25 
en € 3,25. De begroting 2015 staat en € 3,25. De begroting 2015 staat 
op het financieel verslag van 2013.op het financieel verslag van 2013.   
8.8.       Pauze.Pauze.   
9.9.     BestuurssamenstellingBestuurssamenstelling   
10.10.     Aanvulling boek GasterenAanvulling boek Gasteren  
11.11.     Rondvraag.Rondvraag.   
12. Sluiting vergadering12. Sluiting vergadering  
13. Pauze13. Pauze  
NNa de pauze zal Bert Wiekema, a de pauze zal Bert Wiekema, 
voorzitvoorzit ter van de Agrarische ter van de Agrarische 
Natuurvereniging Drenthe, een Natuurvereniging Drenthe, een 
toelichting geven op de doelstelling toelichting geven op de doelstelling 
en activiteiten van deze vereniging.en activiteiten van deze vereniging.   
  
BerichteBerichtenn  bestuur Dorpshuisbestuur Dorpshuis   
Sam’s KledingactieSam’s Kledingactie   
De container in het dorpshuis voor De container in het dorpshuis voor 
het inzamelen van kleding ten bate het inzamelen van kleding ten bate 
van Sam’s Klvan Sam’s Kledingactie was binnen 3 edingactie was binnen 3 
weken vol. De volle container zal weken vol. De volle container zal 
ingewisseld worden tegen een lege, ingewisseld worden tegen een lege, 
zodat de kledingactie gecontinueerd zodat de kledingactie gecontinueerd 
kan worden.kan worden.   
WiFi in de GasterijeWiFi in de Gasterije   
Op 11 maart wordt er WiOp 11 maart wordt er Wi--Fi Fi 
geïnstalleerd in de Gasterije.geïnstalleerd in de Gasterije.   
De GasterijeDe Gasterije   gaat voor duurzaamheidgaat voor duurzaamheid  
ZonnepanelenZonnepanelen  
Stichting Dorpshuis Gasteren gaat Stichting Dorpshuis Gasteren gaat 
voor duurzame energie in de vorm voor duurzame energie in de vorm 
van o.a. zonnepanelen. De gemeente van o.a. zonnepanelen. De gemeente 
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zal voor de bekostiging en het zal voor de bekostiging en het 
plaatsen van zonnepanelen een plaatsen van zonnepanelen een 
eenmalige subsidie verstrekken.eenmalige subsidie verstrekken.   Op Op 
basis van een programma van eisen basis van een programma van eisen 
van de gemevan de gemeente m.b.t. de installatie ente m.b.t. de installatie 
van de zonnepanelen zijn er 4 van de zonnepanelen zijn er 4 
offertes uitgebracht. De gemeente zal offertes uitgebracht. De gemeente zal 
deze offertes vergelijken en er een deze offertes vergelijken en er een 
keuze uit maken. Het bestuur van het keuze uit maken. Het bestuur van het 
Dorpshuis is in afwachting van een Dorpshuis is in afwachting van een 
reactie van de gemeente.reactie van de gemeente.   
LED verlichtingLED verlichting  
In het DorpsIn het Dorpshuis, de Gasterije, gaan huis, de Gasterije, gaan 
we ook een proef doen met duurzame we ook een proef doen met duurzame 
energie in de vorm van enkele LED energie in de vorm van enkele LED 
lampen. Is het mogelijk om met LEDlampen. Is het mogelijk om met LED--
verlichting dezelfde sfeer te creëren verlichting dezelfde sfeer te creëren 
in het Dorpshuis, maar dan met in het Dorpshuis, maar dan met 
minder energieverbruik? En kunnen minder energieverbruik? En kunnen 
de LEDde LED-- lampen functionerlampen functioneren met de en met de 
in het Dorpshuis aanwezige dimmers? in het Dorpshuis aanwezige dimmers? 
LED verlichting stelt andere eisen aan LED verlichting stelt andere eisen aan 
dimmers. Deze moeten al goed dimmers. Deze moeten al goed 
kunnen dimmen bij een laag kunnen dimmen bij een laag 
stroomverbruik. LED verlichting is stroomverbruik. LED verlichting is 
kostbaar en zal daarom gefaseerd kostbaar en zal daarom gefaseerd 
worden ingevoerd. De terugbetaaltijd worden ingevoerd. De terugbetaaltijd 
voor LED vvoor LED verlichting is relatief kort, erlichting is relatief kort, 
namelijk 2namelijk 2--3 jaar. De levensduur van 3 jaar. De levensduur van 
LEDLED-- lampen is zeer lang.lampen is zeer lang.   
Drank en Horeca Wetgeving in Aa en Drank en Horeca Wetgeving in Aa en 
HunzeHunze  
Op woensdag 19 februari was er een Op woensdag 19 februari was er een 
laatste vergadering van de laatste vergadering van de 
raadscommissie Leefbaarheid. In raadscommissie Leefbaarheid. In 
deze laatste vergadering moestdeze laatste vergadering moest   de de 
commissie zich uitspreken over de commissie zich uitspreken over de 
nieuwe voorgestelde gemeentelijke nieuwe voorgestelde gemeentelijke 
verordening t.a.v. de Drank verordening t.a.v. de Drank ––  en en 
Horecawetgeving. De Schakel kopte Horecawetgeving. De Schakel kopte 
in een artikel met “in een artikel met “DorpshuisborrDorpshuisborrel el 
splijt Aa en Hunze”splijt Aa en Hunze”   
Er is een standpunt geformuleerd Er is een standpunt geformuleerd 
namens zes kleine dorpshuizenamens zes kleine dorpshuizen uit de n uit de 
gemeente Aa en Hunze, waaronder de gemeente Aa en Hunze, waaronder de 

Gasterije. Dit standpunt is richting de Gasterije. Dit standpunt is richting de 
raaraadscommissie Leefbaarheid gegaan.dscommissie Leefbaarheid gegaan.   
Het is nu aan de gemeenteraad om op Het is nu aan de gemeenteraad om op 
de raadsvergadering van 11 maart de raadsvergadering van 11 maart 
een beslissing te nemen.een beslissing te nemen.   
  
Verslag jaarvergadering de Verslag jaarvergadering de 
ReitvogelsReitvogels   
De De jaarvergadering van de Rietvogels jaarvergadering van de Rietvogels 
van dinsdag 18 februari 2014 heeft van dinsdag 18 februari 2014 heeft 
een paar interessante conclusies en een paar interessante conclusies en 
discussies opgeleverd. Hier volgt een discussies opgeleverd. Hier volgt een 
korte samenvatting.korte samenvatting.   
**  Dit schooljaar is helaas het laatste Dit schooljaar is helaas het laatste 
jaar van jeugdgym bij de Rietvogels. jaar van jeugdgym bij de Rietvogels. 
Het aantal deelneHet aantal deelnemers uit Gasteren mers uit Gasteren 
en Anlooen Anloo    is volgend schooljaar naar is volgend schooljaar naar 
verwachting te klein om nog door te verwachting te klein om nog door te 
gaan.gaan.   
**  De vereniging is in financieel De vereniging is in financieel 
opzicht nog steeds kerngezond; het opzicht nog steeds kerngezond; het 
afgelopen jaar kon worden afgesloten afgelopen jaar kon worden afgesloten 
met een klein positief saldo (€ 250).met een klein positief saldo (€ 250).   
**  De voorgenomenDe voorgenomen  
contributieverhoging voor het contributieverhoging voor het 
biljarten wordt dit jaar nog niet biljarten wordt dit jaar nog niet 
doorgevoerd en wordt volgend jaar doorgevoerd en wordt volgend jaar 
opnieuw bekeken in samenhang met opnieuw bekeken in samenhang met 
de contributies voor de andere de contributies voor de andere 
sporten.sporten.   
**  De vraag of leden via de De vraag of leden via de 
contributies mee betalen aan de contributies mee betalen aan de 
onkosten voor evenementenonkosten voor evenementen  kon metkon met     
‘neen’ worden beantwoord. Dit heeft ‘neen’ worden beantwoord. Dit heeft 
te maken met de volgende beleidslijn te maken met de volgende beleidslijn 
die al enkele jaren gehanteerd wordt:die al enkele jaren gehanteerd wordt:   
••   De sportenDe sporten  bedruipenbedruipen  in in 
principeprincipe  zichzelf: de onkosten zichzelf: de onkosten 
(zaalhuur, trainers, materiaal) (zaalhuur, trainers, materiaal) 
worden per sport betaald uit de worden per sport betaald uit de 
contributiebijcontributiebijdragen. Dit wordtdragen. Dit wordt     niet niet 
doorgevoerd voor de jeugdsporten doorgevoerd voor de jeugdsporten 
(gym en tafeltennis) waarbij een (gym en tafeltennis) waarbij een 
negatief saldo wordt opgevangen negatief saldo wordt opgevangen 
door bijdragen uit ouddoor bijdragen uit oud--papier en papier en 
subsidies.subsidies.   



••   De organisatie van evenementen De organisatie van evenementen 
wordt betaald uit de opbrengsten van wordt betaald uit de opbrengsten van 
donateursgelden, spedonateursgelden, speciale acties ciale acties 
(rommelmarkt of loterij), sponsoring (rommelmarkt of loterij), sponsoring 
en gemeentelijke subsidies en zo en gemeentelijke subsidies en zo 
nodig inleggeld.nodig inleggeld.   
Hiermee wordt bereikt dat de leden Hiermee wordt bereikt dat de leden 
betalen voor waar zij recht op betalen voor waar zij recht op 
hebben: hun sportfaciliteiten en dat hebben: hun sportfaciliteiten en dat 
onze dorpsgenoten iets terugkrijgen onze dorpsgenoten iets terugkrijgen 
voor hun bijdragevoor hun bijdragen (donateursgelden, n (donateursgelden, 
rommelmarkt e.d.).rommelmarkt e.d.).   
Bestuur de RietvogelsBestuur de Rietvogels   

  
Groot onderhoud wegbeplanting Groot onderhoud wegbeplanting 
Anderenseweg tussen Anderen en Anderenseweg tussen Anderen en 
EextEext   
De gemeente Aa en Hunze gaat groot De gemeente Aa en Hunze gaat groot 
onderhoud uitvoeren aan de onderhoud uitvoeren aan de 
wegbeplanting aan de Anderenseweg wegbeplanting aan de Anderenseweg 
tussen Anderen en Eext. De bomentussen Anderen en Eext. De bomen  
hebben te weinig ruimte voor een hebben te weinig ruimte voor een 
gezonde ontwikkeling. Het gevolg is gezonde ontwikkeling. Het gevolg is 
dat veel dood hout gevormd wordt. dat veel dood hout gevormd wordt. 
Dit resulteert in een Dit resulteert in een 
verkeersonveilige situatie. Boven de verkeersonveilige situatie. Boven de 
weg bevinden zich laaghangende weg bevinden zich laaghangende 
takken, die in het rijprofiel hangen. takken, die in het rijprofiel hangen. 
Daarom zal de wegbeplantDaarom zal de wegbeplant ing worden ing worden 
gedund en gesnoeid. De gedund en gesnoeid. De 
werkzaamheden zullen in week 10 werkzaamheden zullen in week 10 
(v.a. 3 maart 2014) starten. De (v.a. 3 maart 2014) starten. De 
werkzaamheden zullen naar werkzaamheden zullen naar 
verwachting twee weken in beslag verwachting twee weken in beslag 
nemen. Afhankelijk van de nemen. Afhankelijk van de 
weersomstandigheden kan het langer weersomstandigheden kan het langer 
of korter duren.of korter duren.   
Wegomleiding / verkeeWegomleiding / verkeersstremmingrsstremming   
In verband met de werkzaamheden In verband met de werkzaamheden 
wordt de Anderenseweg afgesloten wordt de Anderenseweg afgesloten 
voor al het doorgaande verkeer met voor al het doorgaande verkeer met 
uitzondering van bestemmingsverkeer uitzondering van bestemmingsverkeer 
op werkdagen van 7.30 uur tot 17.00 op werkdagen van 7.30 uur tot 17.00 
uur. Het verkeer wordt omgeleid uur. Het verkeer wordt omgeleid 
middels bebording.middels bebording.   

Door de dunning en snDoor de dunning en snoei kan de oei kan de 
houtopstand zich ontwikkelen tot een houtopstand zich ontwikkelen tot een 
gezonde en stabiele beplanting, gezonde en stabiele beplanting, 
waarvan we nog jaren kunnen waarvan we nog jaren kunnen 
genieten.genieten.   
Op de wegbeplanting is de Boswet Op de wegbeplanting is de Boswet 
van toepassing. Dunning van een van toepassing. Dunning van een 
houtopstand wordt gezien als een houtopstand wordt gezien als een 
normale en noodzakelijke vorm van normale en noodzakelijke vorm van 
beheerbeheer , die niet vergunning plichtig , die niet vergunning plichtig 
is. Er is dus geen sprake van een is. Er is dus geen sprake van een 
“kapvergunning”, waartegen bezwaar “kapvergunning”, waartegen bezwaar 
kan worden gemaakt.kan worden gemaakt.   
SnoeihoutSnoeihout   
Al het vrijkomende snoeihout is Al het vrijkomende snoeihout is 
verkocht aan de aannemer en kan verkocht aan de aannemer en kan 
daarom door de gemeente niet daarom door de gemeente niet 
beschikbaar worden gesteld.beschikbaar worden gesteld.   
Voor Voor vragen over deze aankondiging vragen over deze aankondiging 
van de gemeente Aa en Hunze kunt u van de gemeente Aa en Hunze kunt u 
contact opnemen met het Klant contact opnemen met het Klant 
Contact Centrum van de gemeente Aa Contact Centrum van de gemeente Aa 
en Hunze te bereiken via en Hunze te bereiken via 
telefoonnummer 0592 telefoonnummer 0592 --   14 0592.14 0592.   
                                                                                                                                      
VriVri jwilligers gevraagdjwilligers gevraagd   
We zijn op zoek naar vrijwill ige weidevogel We zijn op zoek naar vrijwill ige weidevogel 
beschermers die zich één morgen per week beschermers die zich één morgen per week 
hiervoor willen inzetten in de periode van hiervoor willen inzetten in de periode van 
maart t/m mei.maart t/m mei.   Speciaal voor de inwoners Speciaal voor de inwoners 
van Gasteren e/o een uitgelezen kans om van Gasteren e/o een uitgelezen kans om 
in hun directe omgeving hiein hun directe omgeving hieraan deel te raan deel te 
nemen.nemen.   De opleiding wordt gedaan door De opleiding wordt gedaan door 
Landschaps beheer Drenthe in twee Landschaps beheer Drenthe in twee 
avonden en de begeleiding in het veld door avonden en de begeleiding in het veld door 
ervaren beschermers.ervaren beschermers.   
Aanmelden via Landschaps beheer Aanmelden via Landschaps beheer 
DrentheDrenthe  www.lbdrenthe.nlwww.lbdrenthe.nl   dhr Jaap dhr Jaap van van 
Gorcum tel.Gorcum tel.   05920592--316616.316616.   
Of via de coördinator van de Groep. Gerrit Of via de coördinator van de Groep. Gerrit 
Struik.Struik.     ghstruik@home.nlghstruik@home.nl     tel.tel.   05920592--
343554.343554.                                                                                                       
  
ReumafondsReumafonds  
Reuma grijpt dagelijks in op het Reuma grijpt dagelijks in op het 
leven van bijna 2 miljoen mensen. leven van bijna 2 miljoen mensen.   



Het ReumafondsHet Reumafonds  strijdt al meer dan strijdt al meer dan 
85 jr voor een beter leven85 jr voor een beter leven  met reuma met reuma 
vandaag en een leven zonder reuma vandaag en een leven zonder reuma 
morgenmorgen..   CollCollecte reumafonds ecte reumafonds 10 t/m 10 t/m 
15 maart 2014 15 maart 2014   
  
ZwerfvuilactieZwerfvuilactie   
OpOp   zaterdag 29 maartzaterdag 29 maart   vindt de vindt de 
landelijke opschoondag plaats. Zoals landelijke opschoondag plaats. Zoals 
afgesproken op de jaarvergadering afgesproken op de jaarvergadering 
van Dorpsbelangen gaan we jaarlijks van Dorpsbelangen gaan we jaarlijks 
de strijd aan tegen zwerfafval in en de strijd aan tegen zwerfafval in en 
rond ons dorp.rond ons dorp.     
De kans voorDe kans voor   diegenen die zich diegenen die zich 
ergeren aan blikjes, zakjes, flessen ergeren aan blikjes, zakjes, flessen 
en wat al niet meer, dat zomaar langs en wat al niet meer, dat zomaar langs 
fietspaden en wegen in de berm fietspaden en wegen in de berm 
wordt gekieperd. Voordat het groen wordt gekieperd. Voordat het groen 
uit gaat lopen is het nu het moment uit gaat lopen is het nu het moment 
om met elkaar Gasteren weer een om met elkaar Gasteren weer een 
frisse aanblik te bezorgen. frisse aanblik te bezorgen. Bovendien Bovendien 
is het een gezellige en sportieve is het een gezellige en sportieve 
bezigheid!bezigheid!     WeWe  verzamelen om 9 verzamelen om 9 
uur op de Brink.uur op de Brink.   Voor koffie, thee Voor koffie, thee 
en koek onderweg wordt gezorgd. Als en koek onderweg wordt gezorgd. Als 
we een mooie bult zwerfvuil hebben we een mooie bult zwerfvuil hebben 
verzameld sluiten we rond 12 uur af verzameld sluiten we rond 12 uur af 
met een lunch in Brinkzicht. Dus met een lunch in Brinkzicht. Dus 
aarzelaarzel   niet en doe met ons mee.niet en doe met ons mee.   
Dorpsbelangen GasterenDorpsbelangen Gasteren  
(en na 29 maart ook zwerfvuil blijven rapen als (en na 29 maart ook zwerfvuil blijven rapen als 
je een dorpsommetje maakt)je een dorpsommetje maakt)   

  
LocatieLocatie   Gratis groenafval brengenGratis groenafval brengen  
Afvalbrengstation, Spekstoep 27, GietenAfvalbrengstation, Spekstoep 27, Gieten  
Tijdens de gratis takkenweek in week 14 (1 Tijdens de gratis takkenweek in week 14 (1 
1 1 t/m 5 t/m 5 april april 2014) kunnen alle inwoners 2014) kunnen alle inwoners 
van de gemeente Aa en Hunze hun van de gemeente Aa en Hunze hun 
groenafval gratis aanbieden bij het groenafval gratis aanbieden bij het 
Afvalbrengstation (ABS) aan de Spekstoep Afvalbrengstation (ABS) aan de Spekstoep 
27 in Gieten.27 in Gieten.   

                EnkeleEnkele   spelregels:spelregels:     
Let op, er geldt een aparte route op Let op, er geldt een aparte route op 
het het   
  
ABS tijdens de gratis takkenweek.ABS tijdens de gratis takkenweek.   

NNeem uw afvalpas mee. Toegang tot eem uw afvalpas mee. Toegang tot 
het ABS wordt net als gebruikelijk het ABS wordt net als gebruikelijk 
verkregen met de afvalpas.verkregen met de afvalpas.   
Het groenafval wordt tijdens de gratis Het groenafval wordt tijdens de gratis 
takkenweek niet gewogen. Wij willen takkenweek niet gewogen. Wij willen 
u wel vragen om per gebrachte vracht u wel vragen om per gebrachte vracht 
alleen groenafval aan te bieden. alleen groenafval aan te bieden. 
Indien u toch meIndien u toch meerdere soorten afval erdere soorten afval 
aanbiedt moet u rekening houden met aanbiedt moet u rekening houden met 
het inhet in--   en uitwegen en de normale en uitwegen en de normale 
route op het ABS.route op het ABS.   
Om misverstanden te voorkomen Om misverstanden te voorkomen 
gelden de normale regels van het gelden de normale regels van het 
ABS. Alleen personenauto’s met ABS. Alleen personenauto’s met 
aanhanger worden toegelaten, dus aanhanger worden toegelaten, dus 
geen landbouwvoertuigeen landbouwvoertuigen.gen.   
OpeOpeningstijden ABS:ningstijden ABS:  
* dinsdag tot en met vrijdag van * dinsdag tot en met vrijdag van 
12.30 tot 12.30 tot     16.00 uur16.00 uur   
* zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur* zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur   
* op maandag is het ABS gesloten* op maandag is het ABS gesloten   

  
Stichting Stroomdal ExpresStichting Stroomdal Expres  
De afgelopen jaren heeft de Stichting De afgelopen jaren heeft de Stichting 
Stroomdal expres een potgrond actie Stroomdal expres een potgrond actie 
gehoudegehouden, u wel bekend.n, u wel bekend.   
Na lang beraad hebben we tot onze Na lang beraad hebben we tot onze 
spijt moeten besluiten om vanaf spijt moeten besluiten om vanaf 
heden met de potgrond actie te heden met de potgrond actie te 
stoppen. Dit heeft vooral te maken stoppen. Dit heeft vooral te maken 
met het feit dat er steeds minder met het feit dat er steeds minder 
kinderen vanuit Anderen met het kinderen vanuit Anderen met het 
“busje” naar Anloo naar school rijden. “busje” naar Anloo naar school rijden. 
DaDaarnaast wordt hiermee de arnaast wordt hiermee de 
vrijwill igersgroep ook steeds kleiner vrijwill igersgroep ook steeds kleiner 
om de potgrond actie te kunnen om de potgrond actie te kunnen 
coördineren en de potgrond rond te coördineren en de potgrond rond te 
brengen.brengen.   
Wij willen namens de ouders en Wij willen namens de ouders en 
kinderen van de stroomdal expres de kinderen van de stroomdal expres de 
vrijwill igers en inwoners bedanken vrijwill igers en inwoners bedanken 
voor hun steun in de afgelopen jaren.voor hun steun in de afgelopen jaren.   
Namens het bestuur van de Stichting Namens het bestuur van de Stichting 
Stroomdal Stroomdal expresexpres  

  
  



DorpsagendaDorpsagenda  
08 maart    Oud papier08 maart    Oud papier   
11 maart    Reanimatiecursu11 maart    Reanimatiecursus Anloos Anloo  
18 maart    Plast18 maart    Plast ic afvalic afval   
20 maart    VVG Discjo20 maart    VVG Discjockey Ladyckey Lady  
29 maart   29 maart     Zwerfvuilactie Zwerfvuilactie GasterenGasteren  
03 april      Jaarvergadering 03 april      Jaarvergadering 
DorpsbelangenDorpsbelangen  
  
NN EIS OET ‘T LOEG © EIS OET ‘T LOEG © wordt uitgegeven onder 
verantwoordelijkheid van de Vereniging Dorpsbelangen 
Gasteren.   
NEINEI S OET ‘T LOEG © S OET ‘T LOEG © verschijnt maandelijks en 
wordt huis aan huis verspreid in Gasteren op de eerste 
donderdag van elke maand (uitgezonderd de 
zomervakantie).  


