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Hellup!!!
Wij, Irma, Jacqueline en Karen, vinden het erg
belangrijk dat er activiteiten zijn voor de
kinderen en jeugd van Anderen. Maar we
komen erachter dat we met z’n drieën de kar
niet kunnen trekken. Vind jij het ook
belangrijk dat er activiteiten blijven?! Wil jij
met ons een doorstart maken?! Wij willen
wel!!!
Wat we willen……….
Een “frisse” Sinterklaas!
Knutselmiddagen!
Palmpasen!
Speurtocht!
Darten!
Disco!
Voetbalveld!
Unicef-Sponsorloop!
…….en…. twee mensen die ons team komen
versterken!
Vele handen maken ligt werk!!!
organiseren van de activiteiten
onderhoud speeltuin
contacten met gemeente
contacten met jeugdwerk Eext
donateurkaarten
fietsvierdaagse
Iedereen is welkom, pappa’s, mamma’s, opa’s,
oma’s, buurman, buurvrouw.
Jong of oud kom ons team versterken!!!
Info bij Irma, Jacqueline(243471) en
Karen(248724)

Stichting Volksvermaken Anderen
Om alvast te noteren in uw agenda voor het
volgende jaar; het zomerfeest van 2005 zal
worden gehouden op 3,4 en 5 juni. Als iemand

een leuk idee heeft of andere op/aanmerkingen
t.a.v. het zomerfeest horen wij dat graag!

NBvP Vrouwen van Nu afd. Anderen.
Wie 13 oktober nog mee wil naar
Eexterzandvoort, kan zich voor 10 oktober
opgeven bij Anna (tel. 243075)
Op 25 oktober, tijdens onze maandelijkse
bijeenkomst, komt schaatser Jeen van de Berg
vertellen over zijn carrière. Koffiedames zijn
Henriëtte Boerma en Jannie Bossema.

Hervormde Gemeente Eext, Anderen,
Eexterzandvoort
Preekbeurten
Zondag 10 okt. dienst Mevr. Kruize van Dam
Zondag 24 okt. dienst
Zoals ieder jaar is op woensdag 27 oktober
weer een ouderenmiddag voor mensen in de
leeftijd van 60 jaar en ouder. Medewerking
wordt verleend door de dames Forsten en
Poelman. Het geheel staat onder leiding van
Ds. Steenhuis van Muntendam. we hopen dat
dit weer een gezellige middag wordt.
Aanspreekpunt
voor
pastorale
zorg,
begrafenissen of crematies is de heer R.
Speulman, Keukenhof 22 te Eext, tel. 263169

Gevonden Voorwerpen
In de speeltuin is een witte trui met capuchon
maat 140 blijven hangen in het weekend van
18 september j.l.
Af te halen bij Jantje Regien, Gevelakkers 24

Dorpsbelangen.
Donderdag 9 september zijn wij met een
afvaardiging van het dorp naar Hendrik
van Boeijenoord (HvB) geweest. Daar
zouden we worden voorgesteld aan de
mensen die te maken hebben met het
project “Boerderij in Anderen” zoals het
bij HvB wordt genoemd. Tevens kregen we
uitleg over de plannen die men met de
“boerderij van Jan Oostra” heeft.
Het werd een hele nuttige, leerzame en bovenal
leuke middag en avond. We werden hartelijk
ontvangen door een groep van 12 mensen. Dit
waren de projectleiders en de begeleiders van
de toekomstige bewoners (zowel op medisch
gebied als mensen – in dit geval - letterlijk uit
het veld).
Onder het genot van koffie, cake, soep en
brood werd er ontspannen gepraat over wat
men zich voorstelde bij een woon-werk project
in Anderen, en men was nieuwsgierig hoe wij,
als bevolking van Anderen, er tegen aan keken.
Tevens werd er in een soort van brainstormsessie nagedacht en gediscussieerd over hoe de
toekomstige bewoners en medewerkers een
plaats konden vinden in ons dorp.
Twee dingen vielen mij vooral op: in de eerste
plaats het enorme enthousiasme dat de mensen
van HvB uitstraalden. Ze zaten vol met ideeën,
plannen en activiteiten en ze hadden duidelijk
erg veel zin om in Anderen aan de slag te gaan.
De toekomstige activiteiten in en om de
boerderij
staan
in
het
teken
van
landschapsbeheer. Men doet werk voor
Staatsbosbeheer in de gebieden rond Anderen
(o.a. Eexterveld, Balloërveld, Stroomdalgebied
en
Boswachterij
Gieten).
Daarop
voortbordurend heeft men leuke ideeën om de
activiteiten uit te breiden. In de tweede plaats
de bereidheid om met de inwoners van
Anderen in contact te komen; om te luisteren
naar en te denken over onze zienswijze en
eventuele bedenkingen. De inwoners van
Anderen zullen in een vroeg stadium betrokken
worden bij de plannen met de boerderij.
Er is nog een lange weg te gaan voordat de
eerste bewoners in de boerderij trekken. Eerst
moet er een voorlopig plan met een begroting
worden gemaakt. Hierover moet Den Haag
beslissen. Als Den Haag akkoord gaat met het
voorlopig plan, moet er een plan gemaakt

worden met de architect; dit plan wordt
voorgelegd aan de gemeente om een
vergunning te krijgen. Als de gemeente de
vergunning af geeft, en de inspraakprocedure
is doorlopen, moet men een aannemer zoeken.
Nadat de aannemer een offerte heeft gemaakt
moet men weer terug naar Den Haag met het
definitieve plan. Ook hier moet weer
toestemming voor worden gegeven. Dan pas
kan men met de realisatie van het plan
beginnen. Gehoopt wordt dat de eerste
bewoners in het begin van 2006 hun intrek in
de boerderij nemen.
Afgesproken is dat de mensen van Hendrik van
Boeijenoord ons o.a. via het Moesblad
regelmatig op de hoogte zullen houden van de
ontwikkelingen.

Uitnodiging
Graag wil ik u allen uitnodigen voor een
bijeenkomst die de Vereniging Dorpsbelangen
samen met ons wil organiseren.
Tijdens deze bijeenkomst willen wij graag met
u de kansen en mogelijkheden verkennen om
mensen met een verstandelijke beperking in de
boerderij aan het Nijend no. 18 in Anderen te
laten wonen en werken. Graag horen wij uw
ideeën maar ook uw eventuele bedenkingen.
Ik hoop van harte u te ontmoeten in:
Oes Stee op maandag 11 oktober om 20.00
uur. Samen kunnen we er een succes van
maken!
Mede namens Janna Speelman, Dick van der
Es en Jakob Bos.
Met vriendelijke groet,
Nicolette de Heij (Projectleider Anderen, St.
Hendrik van Boeijen.) tel: 06-16656336

Peuterspeelzaal Ukkie

Hardlopen voor het busje.

Kledingactie
Van 8 t/m 14 november 2004 wordt de
kledingactie van Peuterspeelzaal “Ukkie”
gehouden ter ondersteuning van het Liliane
Fonds namens de Stichting Humanis Recytex.
Kleding kunt u in de bijgevoegde plastic zak
doen. Schoenen dient u per paar apart aan te
bieden. Als u niet genoeg heeft aan de plastic
zak die bij u thuis bezorgd wordt, dan mag u
natuurlijk ook andere gebruiken.
De kleding en schoenen kunt u in
bovengenoemde periode in de kledingcontainer
deponeren bij de basisschool in Anloo.
Of u zet de spullen bij de weg. De kleding en
schoenen worden in Anderen op woensdag 10
november 2004 opgehaald door leden van de
oudercommissie.

Op 11 september volbracht Arnold Tang uit
Gasteren het schier onmogelijke: tijdens de
Marathon van Winschoten liep hij de super
marathon over 100 km in een tijd van 10 uur
en 15 minuten. Een geweldige prestatie!
Arnold heeft tevens een andere geweldige
prestatie geleverd. Voor de 100 km. loop heeft
hij zich door velen laten sponsoren. Al met al
heeft Arnold meer dan € 600,-- bij elkaar
gelopen en dat is mede te danken aan al die
vaders, moeders, opa’s, oma’s, kinderen die
statiegeld
hebben
opgehaald,
aan
geïnteresseerde medebewoners van de dorpen
Anderen, Gasteren en Anloo en enkele
bedrijven.
Allemaal van harte bedankt!!
Eerder dit jaar organiseerde De Stichting
Stroomdal Express haar bekende Galadiner
onder het motto:Je kind laat je niet lopen !
De kinderen hoeven ook nu niet te lopen.

