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Magic Schoolbus 
 
Droge/schone schoenen bij bushalte 
Het heeft een tijdje geduurd maar de SSE-
bushalte heeft haar eigen bestrating gekregen ! 
Het stond al lang op de agenda maar het 
wachten was op de mooiste zaterdag van het 
jaar. Helaas: het bleek, v.w.b het weer,  de 
slechtste dag van het jaar. In de stromende 
regen, in weer, wind en kou stonden daar 
zaterdagochtend 13 december jl. een viertal 
noeste werkers te zwoegen en te ploeteren in 
de modder. De weergoden waren de 
vrijwilligers wel heel erg slecht gezind. Als de 
bestrating de dagen erna maar niet alsnog weg 
zou drijven of erger, zou veranderen in een 
berglandschap.  
Maar gelukkig, we zijn inmiddels bijna twee 
maanden verder en “het terras” ligt er nog net 
zo strak bij als destijds gelegd. Vakwerk dus 
!!!  Gerard Boer, Klaas Post en Willem 
Speulman;  bedankt voor jullie geweldige 
bijdrage die dag. 
Tja, en dan was er nog altijd de inwendige 
mens, die onder dit soort erbarmelijke 
omstandigheden verzorgd moet worden. 
Die beloning kwam, geheel onverwachts en 
spontaan, van de overbuurvrouw. Met een 
heerlijk soep en broodjes (uit de oven) was de 
regen en de kou direct vergeten.  
Trudy Boelens, ook jij bedankt voor deze 
geweldige actie. Het was heerlijk!!  
 
Oliebollenactie. 
Op woensdag 31 december werd de jaarlijkse 
oliebollenactie georganiseerd. Verkooppunten 
werden ingericht op ’t Loeg en in de OBS 
Anloo. 
De opbrengst was wat lager dan andere jaren 
maar desondanks een financiele steun in de rug 
voor de schoolbusjes. De totale opbrengst uit 
beide dorpen betrof: € 275,- 
Iedereen die hierin bijgedragen heeft, bedankt ! 

 
Galadiner. 
De Stichting Stroomdal Express organiseert op 
vrijdag 13 februari, voor het derde 
achtereenvolgende jaar, het galadiner. Het doel 
van deze avond is het verwerven van extra 
inkomsten voor de schoolbusjes. Dat zal zijn in 
restaurant Auberge St. Hubert. 
Het galadiner wordt, evenals voorgaande jaren, 
voorzien van een muzikale omlijsting. 
De stichting is er trots op te kunnen aan-
kondigen dat gedurende deze avond de 
muzikale intermezzi zullen worden verzorgd 
door niemand minder dan Harry Sacksioni.  
Harry Sacksioni heeft in zijn lange carrière 
vele malen laten horen en zien dat zijn manier 
van muziek maken van absolute wereldklasse 
is. Zo heeft hij jaren samengewerkt (o.a als 
begeleidende musicus, tekstschrijver en 
componist) met bekende Nederlandse artiesten 
als Herman van Veen, Frank Boeijen, 
Raymond van ’t Groenewoud en vele anderen.  
Tevens zal er deze avond een eenmalige 
veiling plaatsvinden van een schilderij van de, 
regionaal bekende, beeldend kunstenares Geke 
Hoogstins uit Gasteren. De opbrengst van dit 
schilderij alsmede de totale opbrengst van deze 
avond komt grotendeels ten goede aan de kas 
van de Stichting Stroomdal Express 
 
Wie wil deelnemen aan deze zeer bijzondere 
en feestelijke avond op vrijdag 13 februari a.s 
in restaurant Auberge St. Hubert, moet 
vanwege het beperkte aantal plaatsen voor 
maandag 9 februari a.s reserveren. 
Dat kan door contact op te nemen met de 
volgende telefoonnummers: 0592-241904 
(Hans Onstein) of 0592-241067 (Boudewijn 
van Baal). 
Het diner kost € 50,- per persoon (excl. 
drankjes). meer info over de Stichting 
Stroomdal Express/Magic schoolbus op het 
internet: www.magicschoolbus.nl 



NBvP Vrouwen van Nu afd. Anderen 
 
Onze eerstvolgende bijeenkomst is op 16 
februari. De heer Spoelder houdt een lezing 
over “Jachtpraktijken” 
Opgave voor de gezamenlijke avond op 9 
maart met Eext en Eexterzandvoort kan bij 
Anna Jobing; tel. 243075. 
 
Hervormde Gemeente Eext, Anderen, 
Eexterzandvoort 
 
Preekbeurten 
zondag 8 feb. 10.00 uur: Ds. B. Jansen 
Fennema uit Hooghalen. 
zondag 22 feb. 10.00 uur: Dhr. B. Wiegman uit 
Assen. 
 
Aanspreekpunt voor pastorale zorg, 
begrafenissen of crematies is de heer R. 
Speulman, Keukenhof 22 te Eext, tel. 263169 
 
. 
IJsvereniging Kleuvenveen. 

Laatste kans 

Op zaterdag 28 februari 2004 van 17.30 – 
19.30 uur kan er nog geschaatst worden op de 
kunstijsbaan de Smelt in Assen. Op vertoon 
van u lidmaatschapskaart heeft u gratis 
toegang.  
 
Schoolschaatsen OBS Anloo 
 
In het kader van het schoolschaatsen hebben de  
groepen  3 en 4 van de OBS Anloo weer een 
aantal schaatslessen in januari in de Smelt in 
Assen gehad. 
De lessen werden ook dit jaar weer gratis 
verzorgd door Johan Boonstra van Sport 
Vision uit Gasteren en voor de entreekosten 
stonden wederom de gezamenlijke 
ijsverenigingen van Anderen, Gasteren en 
Anloo garant. 
De eerste les op maandag  5 januari was een 
theorieles die op school gegeven werd. Daarna 
volgden nog 4 praktijklessen op de 
kunstijsbaan in Assen. Dankzij de busjes van 
de Stroomdal Express en vele ouders verliep 
het vervoer feilloos. Ook de lessen waren weer 
een succes. Kinderen die de eerste keer 
nauwelijks op de smalle ijzers konden staan, 
schaatsten de laatste les vrolijk een rondje mee. 
Geweldig!!! Na afloop van de lessen krijgen de 
kinderen allemaal een diploma. 

Zonder de  steun van Johan Boonstra en de 
gezamenlijke ijsverenigingen waren de  
schaatslessen voor onze school niet 
realiseerbaar geweest. Johan, heel hartelijk 
bedankt voor de leuke en leerzame lessen! 
IJsverenigingen van Gasteren, Anderen en 
Anloo namens alle kinderen bedankt voor deze  
financiële ondersteuning. 
 
 
De speeltuin staat! 
 
Wist je dat de speeltuin er nu is en dat…… 
 alles op het laatst vlot verliep bij de 

gemeente, waardoor de toestellen er sneller 
staan als wij verwacht hadden 

 wij op dinsdag hoorden dat er 7 kuub grond 
uit gegraven moest worden 

 die grond er voor maandag uit moest zijn. 
 Jans en Jan Boerma ons daarbij geholpen 

hebben, nogmaals BEDANKT!!! 
 het gat zaterdag klaar was en dat ze de 

maandag erna, in de stromende regen, onze 
toestellen geplaatst hebben 

 er toen weer 7 kuub wit zand in het gat 
moest 

 dat Egbert, Henk-Jan, Annet en Fulco  dat 
op woensdagavond gefikst hebben, 
BEDANKT! 

 er dus nu een wip, glijbaan en duikelrek 
staat, en de schommel natuurlijk. 

 dat een feest(je) waard is!!! 
 dat feest(je) in de meivakantie gevierd gaat 

worden 
 we dat nu aan het organiseren zijn 
 jullie daar nog meer over te horen krijgen 

op een later tijdstip 
 
Voorjaarsvakantie 
In de voorjaarsvakantie (van 1 t/m 7 maart) 
gaan we op vrijdag 5 maart een film draaien. 
Welke film is nog een verrassing, maar het 
begint om 14;00 uur in Oes Stee. Jullie komen 
toch allemaal??? 
 
Dartclub 
Er is voorgesteld om een Dartclub op te 
richten. Daarom organiseren we op vrijdag 20 
februari in Oes Stee een avond waarop je 
pijltjes kunt gooien. Deze avond is bedoeld 
voor mensen vanaf 11 jaar tot en met 21 jaar, 
en begint om 19:00 uur. Meer informatie 
hierover krijg je binnenkort in je brievenbus. 
 
 



CVV 
 
Om alvast op de kalender te zetten voor de 
komende zomer: 
Het zomerfeest wordt gehouden van 4 t/m 6 
juni. 
Ook gaan we op een vrijdagavond in augustus 
weer klootschieten. U wordt op de hoogte 
gehouden 
 
Toneeluitvoering zeer geslaagd! 
 
Traditiegetrouw op het laatste weekend van januari 
speelt “De Vriendenkring”  een toneelstuk. 
Afgelopen weekend was dat het blijspel “Pas op 
voor de buren” van Hans van Wijngaarden. 
Jannie Liebe laat ons weten wat zij ervan vond. 
 
Het stuk speelt zich af in en rond het huis van 
Dokter Pil, die op vakantie is, maar de zorg 
over zijn huis heeft toevertrouwd aan Jan van 
Dalen. Deze accountant komt geld te kort en 
daarom verhuurt hij het huis van de dokter 
tijdens diens afwezigheid. Logisch dat daar 
problemen uit voortvloeien. De gasten van de 
“verhuurder”, maar ook familie, “vrienden” en 
patiënten van de dokter zorgen voor de nodige 
hilariteit. Dat aan het eind alles op zijn pootjes 
terecht komt, zal niemand verbazen. 
Het was een gezellige avond met goed spel van 
de toneelspelers, leuke muziek en een grote 
publieke belangstelling. Ook de aankleding 
van het toneel was prima verzorgt. Kortom: 
voor herhaling vatbaar. 
 
Ook de schoolkinderen hebben tijdens de 
generale repetitie genoten van het stuk. Laura 
van der Es vertelde dat het een komisch stuk 
was waarin Trijnie de leukste was. Verder was 
het snoep die avond zeer lekker.  
 
Sportvereniging GAVAS 
 
Uitnodiging voor de jaarvergadering van 
GAVAS. 
De jaarvergadering wordt gehouden bij Café 
Popken-Hollander in Anloo op dinsdag 17 
februari, aanvang 20.00 uur. 
 
 
 

Uitnodiging voor de GAVAS 
gymnastiekuitvoering. 
De gymnastiekuitvoering wordt gehouden op 
zaterdag 27 maart bij Café Popken-Hollander 
in Anloo, zaal open om 18.30 uur. Via de 
media horen we steeds meer over de 
Olympische spelen die dit jaar in Griekenland 
worden gehouden. Onze gymnastiekuitvoering 
staat dit jaar in het teken van de Olympische 
spelen. 
 
Bewegen is gezond!  
We weten dat bewegen goed voor ons is maar 
weet u ook dat een lidmaatschap bij GAVAS 
heel weinig kost? 
Volwassen zaalsporters € 5.50 per maand, 
hardlopers € 3.00 per maand en kinderen 
 € 3.50 per maand.  
Alle lessen worden gegeven onder 
professionele begeleiding van Herman Smit. 
Bij sportvereniging GAVAS kunt u terecht 
voor de volgende sporten: Gymnastiek, 
Callanetics, Hardlopen, Fitness en Keep fit. 
 
De lestijden zijn als volgt. 
 
Maandag 
15.00 - 15.45 uur: Gymnastiek voor peuters 
vanaf drie jaar en kleuters. 
15.45 - 16.30 uur: Gymnastiek groep 3, 4 en 5. 
16.30 - 17.15 uur: Gymnastiek groep 6, 7 en 8. 
18.30 - 19.30 uur: Gymnastiek voor jongelui, 
die van de basisschool af zijn. 
19.30 - 20.30 uur: Callanetics voor dames. 
 
Woensdag 
20.00 - 21.00 uur: Hardlopen voor beginners 
en gevorderden. 
 
Donderdag 
19.00 - 20.00 uur: Fitness (dames en heren) 
20.00 - 21.00 uur: Keep fit voor dames. 
 
Zondag 
09.00 - 10.30 uur: Hardlopen voor 
gevorderden. 
U kunt gratis een maand lang proberen welke 
activiteit het beste bij u past. Voor meer 
informatie kunt u bellen met gymleider 
Herman Smit, tel. 272359. 
 
 

 


