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Oud Papier 
Het oud papier wordt zaterdag 13 maart 
opgehaald. 
Helpers zijn: 
Jt. Knijp en L. Lesschen 
Graag om 13.00 uur op de brink aanwezig zijn, 
bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 
 
Het ééndagsbestuur 
Maandag 5 april organiseert het ééndags-
bestuur een interessante maar bovenal een 
gezellige avond. Aanvang 19.45 uur. Iedereen 
is welkom op deze avond, ook diegene die 
geen lid is. Alle leden mogen natuurlijk een 
introducé meenemen. Als afsluiting van deze 
avond zal iedereen een verrassing mee krijgen 
naar huis. 
Koffiedames op deze avond zijn: Lammie 
Speulman en Sandra van der Es 
 
Op bezoek 
Op maandag 26 april brengen we een bezoek 
aan de verbouwde C100 in Gieten.  
Aanvang 19:00 uur. 
 
Hervormde Gemeente Eext, Anderen, 
Eexterzandvoort 
 
Preekbeurten 
zondag 7 maart 10.00 uur: Ds. B. Jansen 
Fennema uit Hooghalen. 
zondag 21 maart 10.00 uur: Mevr. T. Steenhuis 
uit Muntendam. 
 
Aanspreekpunt voor pastorale zorg, 
begrafenissen of crematies is de heer R. 
Speulman, Keukenhof 22 te Eext, tel. 263169 
 

Voorjaarsconcert in de Auberge 
 
Op zondag 21 maart treedt het Valerius 
Kwartet op in de Auberge. 
Dit Kwartet, bestaande uit Marjolein Visser 
fluit, Hermine van Praagh viool, Peter van 
Praagh altviool en Roeland Robert cello werd 
in 1986 samengesteld. Alle leden van het 
Valerius Kwartet hebben aan het 
conservatorium van Zwolle gestudeerd. 
Het Valerius Kwartet is vaste gast van Paleis 
Het Loo waar het vaak te horen is tijdens 
diners en bijzondere gelegenheden.Op 31 
januari 1998 speelde het Valerius Kwartet 
tijdens de lunch ter gelegenheid van de 60e 
verjaardag van H.M. Koningin Beatrix in 
Paleis Het Loo. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
13.30 of 16.00 uur ontvangst met koffie en 
huisgemaakte taart 
14.00 of 16.30 uur begin concert ( duur ong. 45 
minuten) 
Er kan dus gekozen worden uit 2 tijdstippen. 
De kosten zijn € 12,50 per persoon. 
Toegang alleen op reservering. 
 
Toneelvereniging “de Vriendenkring” 
 
Onze jaarlijkse uitvoering ligt weer achter ons. 
Wij spelers en bestuur kijken terug op twee 
geslaagde uitvoeringen. We hebben er zelf ook 
weer veel plezier aan beleefd. 
Maar helaas heeft ons een mannelijke speler 
verlaten, dit vanwege 2 jaar studie op de 
dinsdag- en woensdagavond. Dat betekent dat 
de toneelvereniging dringend op zoek is naar 
mannelijke spelers. Lijkt het je leuk om onze 
groep te komen versterken, meld je dan aan bij 
één van de bestuursleden. I.v.m. de 
voorbereidingen door de leescommissie graag 



uiterlijk 20 mart opgeven bij Hans Onstein, 
Coba Boer of Fennie Knijp. 
 
Stichting Historie Anderen. 
 
In Moesblad nr. 24 van mei 2003 maakten wij 
bekend dat wij voor het dorpsarchief in Oes 
Stee zoveel mogelijk gegevens over de 
stookhokken in ons dorp wilden verzamelen. 
Dit onder meer in samenhang met "Het jaar 
van de Boerderij 2003". 
Nu, in februari 2004, kunnen wij zeggen dat 
wij, met uw hulp, een grote hoeveelheid 
gegevens hebben verzameld. Alle stookhokken 
zijn opgemeten en van alle kanten, ook van 
binnen, gefotografeerd. Van foto's, luchtfoto’s 
en bouwtekeningen is een kopie gemaakt. Wij 
danken iedereen voor de spontane 
medewerking, die in een grote hoeveelheid 
gegevens heeft geresulteerd. Natuurlijk willen 
wij ook in de toekomst nog graag een beroep 
op u doen, om ons dorpsarchief verder aan te 
vullen. Het blijkt steeds weer dat er hier en 
daar bij mensen thuis nog leuk materiaal 
aanwezig is, geschikt om door ons te worden 
opgenomen. Soms hebt u misschien zelf geen 
idee wat een bepaald papier, document of 
voorwerp aan waarde voor historisch 
onderzoek in de toekomst kan hebben. Wij 
verzamelen met name voor de generaties die 
na ons komen. Voor u overweegt iets van de 
hand te doen of nog erger, bij het oud papier te 
zetten:geef ons een seintje, zodat wij een en 
ander kunnen beoordelen. 
Om u te laten zien wat wij zoal verzamelen, en 
hoe wij daarmee omgaan, stellen wij u in de 
gelegenheid op een open dag van onze 
stichting een kijkje te nemen. U kunt dan met 
eigen ogen zien wat wij al in huis hebben,wat 
wij er mee doen en hoe de registratie 
plaatsvindt. Door middel van een zoeksysteem 
kunnen wij u op een vlotte wijze informatie 
verstrekken over welk onderwerp dan ook.  Op 
zaterdag 3 april 2004 bent u tussen 10.00 en 
16.00 welkom in Oes Stee. Zegt het voort in 
uw kring van familie en kennissen! U kunt op 
die dag ook een of meer reproducties van 
kaarten aanschaffen tegen een schappelijke 
prijs. 
 
Geert Kamphuis, Age Stiksma, Geert van Veen 
 
 
 
 

Commissie jeugdactiviteiten 
 
Kinderen van Anderen, weten jullie dat…. 
  

 het zondag 4 april weer palmpasen is 
 jullie om 10.30 uur met je spullen voor 

een zelfgemaakte tak in 'Oes stee' 
worden verwacht waar je weer lekker 
kan knutselen 

 we de ouders van harte uitnodigen om 
hun kinderen hiermee te begeleiden 

 het erg fijn is als de kinderen een tasje 
of mandje bij zich hebben voor al het 
lekkers wat ze krijgen 

 we om 11.00 uur met paard en wagen 
door het dorp gaan, route Gevelakkers, 
Nijend, 't Loeg, Oldend en weer 
terug naar 'Oes Stee' 

 we het heel erg leuk vinden als er weer 
veel mensen komen kijken naar onze 
prachtige stokken, dus dorpelingen let 
op de palmpasengeluiden zondag 4 
april vanaf 10.30 uur, de boerhoorn zal 
dan waarschijnlijk weer klinken.  

 
 
Peuterspeelzaal "Ukkie"  
 
Paasbrodenaktie 
Net zoals in voorgaande jaren organiseert 
peuterspeelzaal "Ukkie" ook dit jaar de 
Paasbrodenactie. De opbrengst komt geheel ten 
goede aan de peuterspeelzaal Ukkie te 
Gasteren waar de peuters uit de dorpen 
Anderen, Anloo en Gasteren 2 dagdelen per 
week naar toe gaan. Het geld wordt besteed 
aan o.a. nieuwe materialen voor de peuters. 
Met het meedoen aan deze actie ondersteunt u 
daarmee dus de peuters van uw dorp. 
De prijs voor een paasbrood (met of zonder 
spijs) is: 3,50 Euro.  
Een briefje met bestelbon wordt huis-aan-huis 
bezorgd. Mocht u in week 14 nog geen briefje 
hebben ontvangen en toch een bestelling willen 
plaatsen dan kunt u contact opnemen met Lucy 
Komdeur T: 243390 
In week 14 (ma. 29 maart t/m vr. 1 april) 
komen we uw bestelling ophalen, de 
paasbroden worden op donderdag 8 of op 
Goede Vrijdag 9 april bezorgd. 
 
Kledingactie 
De kledingactie is door omstandigheden 
afgelopen november komen te vervallen. De 
volgende kledingactie staat voor medio mei 
gepland 
 



Sportvereniging GAVAS 
 
De Olympische spelen die dit jaar in 
Griekenland worden gehouden zullen tussen 
13 en 29 augustus plaatsvinden. De voorrondes 
voor de "Spelen" worden op zaterdag 27 maart 
gehouden bij cafe Popken-Hollander, de zaal is 
open om 18.30 uur. De gymnastiekuitvoering 
van GAVAS staat n.l. in het teken van de 
Olympische spelen.   
Voor aankleding van de zaal zijn we op zoek 
naar oude velours gordijnen. Wie heeft nog 
gordijnen die we mogen lenen? Tel. Ellen 
Klinkenberg 271334. We kunnen ze bij u thuis 
ophalen. 
  
 

 
 
De onderlinge sportavond staat voor dit jaar 
gepland op maandag 14 juni. 
  
Heeft u zich wel eens afgevraagd waar de 
letters GAVAS voor staan?   
Ze staan voor Gymnastiek en Atletiek 
Vereniging Altijd Sportief en de vereniging is 
opgericht in mei 1952. 
 
 
 
 
 
 
 

 


