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NBvP Vrouwen van Nu afd. Anderen. 
 
Oud Papier 
Het oud papier wordt zaterdag 14 mei 
opgehaald. 
Helpers zijn: 
B. van Baal en R. v.d. Houwen 
Graag om 13.00 uur op de brink aanwezig zijn, 
bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 
 
Op woensdag 18 mei gaan we naar het Culinair 
Historisch Kookmuseum in Appelscha. 
Er kunnen nog enkele dames mee. Vertrek om 
13.00u. vanaf de brink. Er komt nog bericht 
met wie je meerijdt in de auto. Opgeven voor 
10 mei bij Hennie, tel 242205 of Jantje, tel. 
241570. 
 
Let op: Wie wil nog mee fietsen op 21 juni 
(uitwijkdatum 28 juni)? De dames die zich al 
hebben opgegeven krijgen nog nader bericht. 
Voor opgave tel. 243075 
 
Hervormde Gemeente Eext, Anderen en 
Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten worden gehouden in het 
verenigingsgebouw. 
1 mei 10.00 uur: B. Wiegman Assen 
4 mei 19.20 uur: Herdenkingsdienst in het 
verenigingsgebouw waar Botty Janssens een 
korte toespraak houdt en twee kinderen van de 
Willem Alexanderschool ieder een gedicht 
voorlezen. Verder spreekt de Wethouder en 
volgt een kranslegging door de Gemeente. 
14 mei: ’s avonds vóór Pinksteren om 19.00 
uur is er een dienst m.m.v. het kerkoor Gieten-
Eext. 
29 mei 10.00 uur: Ds Zuidersma  Zuidlaren 
 

Eerste aanspreekpunt voor een begrafenissen 
of crematies is de heer R. Speulman, 
Keukenhof 22 te Eext, tel. 263169 of B. 
Janssen-Fennema te Hooghalen tel. 0593-
592427. 
 
 
Peuterspeelzaal Ukkie 
 
Paasbrodenaktie 
Bij de onlangs gehouden paasbrodenaktie 
hebben wij in Anderen, Anloo en Gasteren 
maar liefst 275 broden verkocht. Tevens 
hebben wij nog een aantal donaties ontvangen. 
De paasbrodenaktie wordt gesponsord door 
C1000 Barelds uit Rolde die de broden tegen 
een zeer scherpe prijs levert en een uitstekende 
service biedt. Bij het rondbrengen van de 
paasbroden zonder spijs bleek dat de kwaliteit 
van deze broden niet voldeed. De bakker is 
zelf polshoogte komen nemen omdat dit nog 
nooit is voorgekomen. Aangezien wij een 
goede kwaliteit willen leveren, hebben wij alle 
mensen een nieuw paasbrood zonder spijs 
bezorgd. Wij denken dat een en ander correct 
is opgelost en dat wij hierbij alle medewerking 
van C1000 hebben gekregen. Wij hopen dat u 
volgend jaar weer met alle vertrouwen een 
paasbrood zult bestellen.  
Wij bieden onze excuses aan voor het 
veroorzaakte ongemak.   
Wij willen graag alle mensen die de 
paasbrodenaktie hebben ondersteund hartelijk 
bedanken, in het bijzonder C1000 Barelds voor 
de sponsoring en de prettige samenwerking.  
Van de opbrengst wordt nieuw speelmateriaal 
op de peuterspeelzaal aangeschaft en worden 
bestaande voorzieningen vervangen en/of 
opgeknapt.  
 
 



Creatief Anderen. 
 
Woensdag 11 mei gaan we cementschalen 
maken in de schuur van Jacob en Trijntje 
Reinders, Oldend 18. We beginnen om 19.00 
uur. Iedereen kan meedoen, we maken één 
grote en één kleine schaal. Kosten materiaal en 
koffie € 5.00. Meenemen: een teiltje o.i.d. en 
evt. grote bladeren (rabarber- of hostablad). 
Opgave voor 7 mei bij Trijntje Reinders, tel: 
242389 of Thallina Udding, tel: 241330 
 
1935         Plattelandsvrouwen         2005 
 
Op woensdag 2 maart j.l bestonden de 
Plattelandsvrouwen 70 jaar en dit werd met 
de eigen leden gevierd. 
Hieronder een verslag van de festiviteiten, 
opgetekend door Jantje Knijp. 
 
Woensdagmorgen 2 maart werden we wakker 
met heel veel sneeuw. We dachten: “Wat 
moeten we nou? Door laten gaan of……” 
Onze mannen waren bereid om het bij Oes 
Stee sneeuwvrij te maken, en dus ging het feest 
door. 
Die middag hadden we een gezellig onderonsje 
met eigen leden. Margriet heette ons allemaal 
welkom en ging de afgelopen jaren even door. 
“Vroeger hadden we ook wel eens sprekers en 
dan werd er gebreid. Heel gezellig, maar de 
dames hebben het tegenwoordig niet meer zo 
druk.” 
Trijntje sprak even namens de leden en bood 
een goed gevulde enveloppe aan. De inhoud 
zal goed besteed worden. 
Er waren vijf dames die 60 jaar en 50 jaar lid 
van de Plattelandsvrouwen waren n.l. 
Marchien Hollander, Geertje Meinders, Geesje 
Speulman, Martha Speulman en Meintje 
Roede. Zij werden vereerd met bloemen. 
Verder werden we getrakteerd op koffie met 
gebak  en daarna een hapje en een drankje. 
Geert van Veen maakte ondertussen een mooie 
groepsfoto van ons. 
Margriet en Jannie, geholpen door Ruud van 
der Houwen, hadden een quiz gemaakt met 
foto’s van Anderen. Ook moesten we allemaal 
een jeugdfoto van ons zelf inleveren. Heel 
leuk. 
 
’s Avonds zouden we gaan eten bij Erik 
Rossing maar vanwege de overvloedige 
sneeuw werd dat uitgesteld tot 16 maart.  
Al met al was het een heel leuke dag.  

 
Toch loopt -zoals bij elke vereniging- het 
ledental terug, maar we gaan door! De 
bijeenkomsten zijn heel gezellig, dus 
Dames………. 
 
De Boer als Gastheer 
 
Op 14 mei a.s. houdt een aantal 
boerenbedrijven Open Dag, zodat u kunt zien 
welke nevenactiviteiten op deze bedrijven 
plaatsvinden. Daarom zijn er twee fietsroutes 
van circa 30 km langs deze bedrijven gemaakt. 
U fietst door het Drentsche Aa gebied en kunt 
een kijkje nemen op de bedrijven. Koffie en 
thee staat klaar, en u kunt op de bedrijven ook 
de fietsroute krijgen. Deze ligt ook op de VVV 
kantoren van Rolde, Assen, Zuidlaren en 
Vries. Bedrijven die meedoen zijn o.a. 
Minicamping Boerderij Liebe, Fjordenstal 
Dolfing in Balloo en Zoogkoeien- en 
akkerbouwbedrijf Paasman in Balloo. Ook op 
de website www.deboeralsgastheer.nl staat 
meer informatie.  
Onder het motto “Kijk, fiets en geniet, wat het 
Drentsche Aa landschap u biedt” is dit een 
leuke activiteit voor het Pinksterweekend. 
 
 
Enquête Anderen. 
 
Beste inwoners van Anderen, 
 
Wij (Arlo Prins en Erik Moerker) zijn 
studenten sociologie aan de Rijksuniversiteit in 
Groningen en wij willen uw aandacht vragen 
voor het volgende: maandag 9 mei 2005 zal er 
in uw dorp een enquête door ons worden 
verspreid.  
In het kader van ons afstuderen doen wij 
onderzoek naar het sociale leven in de dorpen 
Anderen en Gasteren. Om dit onderzoek goed 
uit te voeren hebben wij uw hulp nodig: wij 
vragen alle inwoners van 18 jaar en ouder om 
een enquête in te vullen. Wij hopen dat 
iedereen meedoet met het invullen van de 
enquête.  
 
Dank u wel voor uw aandacht, 
 
Erik Moerker 
Arlo Prins 
 



 


