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Dorpsbelangen Anderen 
 
Voor en tijdens de Drentse Fietsvierdaagse is 
er ook dit weer hard gewerkt door vele 
vrijwilligers. 
Langs deze weg bedanken wij iedereen die een 
bijdrage, in welke vorm dan ook, heeft 
geleverd om de kas van de diverse 
verenigingen te spekken. De opbrengst van de 
braderie stemde iedereen zeer tevreden. 
 
 
NBvP Vrouwen van Nu afd. Anderen. 
 
De fietstocht van de plattelandsvrouwen van 
10 augustus wordt verschoven naar 7 
september a.s.  
We vertrekken om 9 uur vanaf de Brink en we 
brengen o.a. een bezoek aan het pompstation te 
Annen. 
 
Tijdens de Fietsvierdaagse is een blauw 
spijkerjack blijven liggen (maat 128) Het is op 
te halen bij Roelie Boerma. 
 
De gezellige avond met de Boermarke wordt 
op 19 november gehouden in zaal Hofsteenge 
in Rolde. we beginnen om 20 uur. 
 
Hervormde Gemeente Eext, Anderen, 
Eexterzandvoort 
 
Preekbeurten 
zondag 1 augustus ’s avonds 7 uur:  Groninger 
dienst in braille ds. E.J. Struif Oosterwolde 
zondag 8 augustus 10 uur: ds. van Til 
Hoogeveen (beroepingsdienst) 
zondag 15 augustus 10 uur: ds. van Vondel 
Emmen 
zondag 29 augustus: da B. Jansen Fennema 
(beroepingsdienst) 
 

Kerkbalans. 
Wij willen graag alle gevers en medewerkers 
bedanken voor hun vrijwillige bijdrage en ook 
de mensen die ieder jaar weer mogelijk maken 
het ronde te brengen en weer terug te halen. 
Nogmaals hiervoor onze hartelijke dank. 
 
Aanspreekpunt voor pastorale zorg, 
begrafenissen of crematies is de heer R. 
Speulman, Keukenhof 22 te Eext, tel. 263169 
 
Stichting Historie Anderen. 
Wij bedanken alle mensen die hebben gezorgd 
dat de excursies naar de boerderijen Hagend 2 
en 3 tijdens de fietsvierdaagse zo goed zijn 
geslaagd. Die dank geldt de vrijwilligers bij de 
kraam op de brink, maar natuurlijk met name 
de families Speulman en Hilbrands, welke 
belangeloos en zonder problemen hun 
woningen openstelden. Wij hopen in de 
komende jaren, waar mogelijk, een vervolg aan 
dit initiatief te kunnen geven. 
Dan melden wij nog dat in de komende tijd 
Geert van Veen, namens onze Stichting, foto's 
gaat maken van de verschillende soorten 
siermetselwerk aan de huizen in Anderen. Wij 
hopen dat u, net als bij het project 
stookhokken, daaraan weer medewerking wilt 
verlenen. 
Dan vragen wij u nog of u in het bezit bent van 
oud hang- en sluitwerk en handgemaakt klein 
gereedschap, zoals dat door de smid/smeden 
Regien is gemaakt. Wij zouden dat graag 
willen fotograferen, en eventueel zelfs willen 
overnemen voor onze collecties in het 
dorpshuis. Ook andere zaken zijn welkom! 
Wij denken er sterk over om in de komende 
herfst opnieuw een open dag van ons 
Dorpsarchief te houden. U hoort er meer van. 


