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Op zaterdag 3 september werd 
tijdens het jaarlijkse “dobbedansen” 
festijn de nieuwe pannakooi 
feestelijk geopend. De Jongeren 
Ontmoeting en Activiteiten Plaats 
(JOAP) zoals deze officieel heet, is 
gerealiseerd op initiatief van de 
plaatselijke jeugd. Plaatselijk Belang 
heeft dit initiatief opgepakt en in 
samenwerking met de carnavals-
vereniging uitgewerkt. Om de jeugd 
ook bij slecht weer een plekje te 
bieden is naast de pannakooi een 
kleine schuilhut geplaatst. 
 
Henk Heijerman, voorzitter van 
Plaatselijk Belang, schetste in zijn 
openingswoord de ontstaans-
geschiedenis van de JOAP. Speciale 
dank sprak Heijerman uit voor de 
financiers die het project mogelijk 
hebben gemaakt: het Oranjefonds, 
het coöperatiefonds van de 

Pannakooi officieel geopend 

In Drenthe lopen veel 
AED-bedieners rond. Er is 
echter één probleem: 
vrijwel niemand kent ze of 
weet waar zich een AED 
bevindt. De Vereniging 
Hartveilig Drenthe maakt 
zich sterk voor het 
instellen van actieve 
AED’s in Drenthe. Actief 
houdt in dat de locaties 
van de AED’s en de AED-
bedieners zijn aangemeld 
bij de AED Locator. Bij een 
melding stuurt de 112 
alarmcentrale een ambu-
lance op weg en roept 
tegelijk AED-bedieners op 
die in de buurt van de AED 
of het slachtoffer wonen. 
Het doel is om de 
reanimatie binnen 6 
minuten te starten. 
 

Actieve AED in Gasselte 

Snelle alarmering, rea-
nimatie en defibrillatie 
binnen 6 minuten geeft 
slachtoffers betere 
overlevingskansen. 
 

 

  

Rabobank Noord-Drenthe, 
woningstichting De Volmacht en 
de gemeente Aa en Hunze. Ook 
bedankte hij de vele vrijwilligers 
die mee hebben geholpen en de 
plaatselijke leveranciers die op 
geschikte wijze de benodigde 
materialen hebben geleverd. 
 
Wethouder Dijkstra nam 
vervolgens kort het woord en 
feliciteerde het dorp met deze 
nieuwe voorziening. Daarna 
speelde hij samen met burge-
meester Van Oosterhout de 
openingswedstrijd tegen 
grootvorst Harry van de 
carnavalsvereniging en zijn 
secondant Bart. Na een 
spannende wedstrijd, waarin het 
B&W koppel lange tijd aan de 
leiding ging, trok de carnavals-
vereniging met 6-5 de 

overwinning naar zich toe. In de 
wedstrijd werd duidelijk dat het 
pannavoetbal een spectaculaire 
spelvorm is waarmee de plaatselijke 
jeugd zich prima zal vermaken. In de 
weken voorafgaand aan de opening 
bleek dit ook al, tijdens de vakantie-
periode is de pannakooi dagelijks 
door de jeugd gebruikt. 
 

  

Plaatselijk Belang heeft in 
samenwerking met de 
EHBO vereniging ook in 
Gasselte een Actieve AED 
groep opgericht. Begin dit 
jaar zijn hiervoor circa 16 
vrijwilligers opgeleid door 
Ida de Vries. Jaarlijks 
volgen de vrijwilligers een 
herhalingstraining om de 
vaardigheden op peil te 
houden. De groep beschikt 
over een eigen AED die 
altijd beschikbaar is, deze 
is geplaatst in een 
beveiligde kast bij de 
hoofdingang van De 
Hoefslag. De aanschaf 
van de AED en de kast is 
financieel mogelijk 
gemaakt door woning-
stichting De Volmacht. 
 

Hoewel de groep 
voldoende groot is, zijn 
nieuwe vrijwilligers 
natuurlijk altijd welkom. 
Hebt u al een opleiding 
reanimatie/AED-bediener 
gevolgd of wilt u een 
opleiding hiervoor volgen 
(twee dagdelen), en bent u 
bereid om als hulpverlener 
deel te nemen aan de 
Actieve AED groep? Meldt 
u zich dan aan bij één van 
de bestuursleden van 
Plaatselijk Belang (zie 
achterpagina) of bij de 
EHBO vereniging (Ida de 
Vries, 564484). Bij 
voldoende belangstelling 
zal er een nieuwe 
opleiding georganiseerd 
worden. 
 

De vrijwilligers in de pannakooi 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In januari 2011 is het 
Geopark de Hondsrug 
formeel van start gegaan. 
Er worden plannen 
gemaakt om de status van 
Europees Geopark te 
verwerven en daarmee 
het toerisme in het 
Hondsruggebied te 
versterken. 
 
 De basis van het project 
Geopark de Hondsrug is 
het terugbrengen van het 
gebiedsverhaal. Er is 
gekozen voor een tiental 
verhaallijnen die via 
werkgroepen worden 
vertaald naar spannende 
belevenissen die inwoners 
en bezoekers in het 

Plaatselijk Belang heeft 
regelmatig overleg met de 
gemeente. De contact-
ambtenaar kern- en buurt-
gericht werken woont in 
principe alle bestuursver-
gaderingen bij. Daarnaast 
is er jaarlijks een formeel 
overleg met de verant-
woordelijke wethouder. 

Heeft u nog ideeën voor Gasselte of Kostvlies? 

Geopark de Hondsrug 

Vereniging 
Plaatselijk Belang  
Gasselte-Kostvlies 

Schulte Alinghlaan 18 
9462 SG  Gasselte 

 
 

TELEFOON: 
0599-564576 

 
 

E-MAIL: 
plaatselijk.belang@ 
gasselte-kostvlies.nl 

 
 

BESTUUR: 
Henk Heijerman, 565000 
Esther Venema, 565072 
Rein van Boven, 564995 
Tinus Tammenga, 565383 

Erik Wilms, 564576 
 

Bezoek ook onze website! 
Ga naar: 

www.gasselte-kostvlies.nl 

De jaaragenda wordt 
vastgesteld in de 
jaarvergadering van 
Plaatselijk Belang en is te 
lezen op onze website. 
Heeft u zelf nog goede 
ideeën om de leefbaar-
heid van het dorp te 
verbeteren? Geeft u die 
dan door aan één van de 
bestuursleden. 

Om de wensen en 
knelpunten in het dorp in 
kaart te brengen wordt 
gebruik gemaakt van een 
jaaragenda. Hierin worden 
met de gemeente 
afspraken gemaakt over 
de wijze en het tijdstip 
waarop de ideeën gerea-
liseerd kunnen worden.  

gebied kunnen ervaren. 
De gekozen verhaallijnen 
zijn: ijstijden, prehistorie, 
natuur, oorlog en vrede, 
boeren op de Hondsrug, 
kunstenaars op de 
Hondsrug, volkscultuur, 
veen, geloof en ongeloof 
en bosbouw.  
 
Het Geopark is er 
nadrukkelijk ook voor de 
eigen inwoners. Eén van 
de doelstellingen is om 
het Hondsrugdeel van het 
'Olde landscap' weer haar 
identiteit terug te geven. 
Een locatie waar het 
verhaal van het Geopark 
de Hondsrug beleefbaar 
gemaakt moet worden is 

het Gasselterveld. 
Geopark de Hondsrug 
gaat het verhaal maken 
over de ontstaans-
geschiedenis van de 
bodem (geologie) en de 
bewoningsgeschiedenis 
(cultuurhistorie).  
 
Diverse werkgroepen zijn 
bezig met het ontwikkelen 
van verhaallijnen op basis 
waarvan expedities 
ontwikkeld worden. Als er 
bewoners zijn die een 
bijdrage willen leveren 
aan een werk-groep, dan 
kunnen zij zich melden bij 
gemeente Aa en Hunze. 

Bent u al lid van Plaatselijk Belang Gasselte-Kostvlies? 

De Vereniging Plaatselijk Belang 
Gasselte-Kostvlies is opgericht om 
de belangen van inwoners van 
Gasselte en Kostvlies te behartigen. 
Plaatselijk Belang heeft regelmatig 
contact met de gemeente over 
onderwerpen die in Gasselte en 
Kostvlies leven.  
 
De gemeente heeft als doelstelling 
om via de contacten met Plaatselijk 
Belang de inwoners van Gasselte en 
Kostvlies te betrekken bij de beleids-
vorming en hen te informeren over 
gemeentelijke activiteiten. Op deze 
wijze tracht het gemeentebestuur te 
voorkomen dat door de gemeen-

telijke herindeling de afstand met de 
burgers te groot wordt.  
 
Omdat het merendeel van de 
inwoners lid is van Plaatselijk Belang 
ziet de gemeente de vereniging als 
een serieus aanspreekpunt. Daarom 
is het belangrijk dat het bestuur goed 
op de hoogte is van onderwerpen 
die u bezig houden, u kunt daarvoor 
altijd contact opnemen met één van 
de bestuursleden.  
 
Plaatselijk Belang heeft geen 
politieke voorkeur, maar heeft wel 
regelmatig contact met de lokale 
politieke partijen om ook aan de 

politiek duidelijk te maken wat er in 
Gasselte en Kostvlies leeft.  
 
Voor slechts 4 euro per jaar kunt u 
lid worden en helpt u Plaatselijk 
Belang met het behartigen van de 
belangen van Gasselte en Kostvlies. 
Uw bijdrage wordt nuttig besteed en 
komt volledig ten goede aan het 
realiseren van goede initiatieven in  
en voor het dorp. Wordt daarom lid! 
U kunt zich aanmelden via ons e-
mail adres of telefonisch bij één van 
de bestuursleden. 
 

 
 


