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Dorpsbelangen Anderen 
 
Verkeersveiligheid in de Gevelakkers 
De verkeersveiligheid voor de kleinere 
inwoners van Anderen is in het geding. Vooral 
in de Gevelakkers lopen de kinderen gevaar, 
omdat door de hoge heggen en bomen het 
zicht voor de automobilisten wordt ontnomen. 
Wij vragen de inwoners van de Gevelakkers 
dan ook met klem om de heggen en bomen te 
snoeien. Als richtlijn vragen wij u de 
gemeentelijke normen aan te houden. D.w.z. 
de planten en struiken mogen niet hoger zijn 
dan 50 cm, en ze moeten 50 cm. uit de kant 
van de verharde weg blijven (evt. molgoot 
meerekenen). Wij rekenen op uw 
medewerking, voor de veiligheid van iedereen! 
 
Sport en Speldag 
Dit jaar wordt de Sport- en Speldag gehouden 
op zondag 28 augustus. De welbekende Jacob 
Reindersbokaal wil iedereen winnen, dus wij 
verwachten een hoge opkomst! Naast de 
jaarlijkse spelletjes voor Jan en Alleman, wordt 
er ook weer op het volleybalveld gestreden om 
de wisselbeker.  
Evenals vorig jaar is er ook nu weer de 
mogelijkheid de lunch op het korfbalveld te 
gebruiken. In de pauze van de 
volleybalwedstrijden en de spelletjes staan we 
met een Zuid-Afrikaanse “Braaipan” en daarin 
bakken we o.a. saté en shoarmavlees. 
De eerste wedstrijd staat om 10.30 uur op het 
programma.  Voor deelname aan de spelletjes 
kan men zich vanaf 10.15 uur inschrijven in 
Oes Stee. 
Tot 28 augustus!!!!! 
 
PLATTELANDSVROUWEN 
ANDEREN. 
Op donderdag 8 september gaan we naar de 
advokaatboerderij, DE ROSINKHOF in 
Dwingeloo. 
We vertrekken om 13.00u. vanaf de brink. Er 
hebben zich 17 dames opgegeven. 

U krijgt ruim van te voren bericht wie er met de 
auto meegaan. 
Mocht u wat lekkere drankjes meenemen naar 
huis? Let op: Er kan niet met de pin betaald 
worden. 
 
Boermarke Anderen 
 
Biotoopverbetering 
 
Per ha wordt max. € 23.00 beschikbaar 
gesteld. Bij meer dan 40 ha wordt het 
beschikbare geld evenredig verdeeld. 
De voorwaarden zijn: 
Het bouwland moet zijn ingezaaid met een 
groenbemester vóór 10 september en moet 
blijven staan tot 15 februari (al naar gelang de 
weersomstandigheden). 
Al groenbemester komt in aanmerking 
mosterdzaad en bladkoolachtigen zoals 
bladrammenas, bladkool en koolzaad. 
Het gewas mag niet geoogst worden. 
Degene die hieraan mee wil doen kan dit vóór 
1 september opgeven bij Geert Liebe, tel: 
251503 
 
Hervormde Gemeente Eext, Anderen 
en Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten 
zondag 7aug.  10.00 uur: Mevr. Steenhuis, 
Muntendam. 
zondag 21 aug. 10.00 uur: B. Janssens 
Fennema Hooghalen 
 
Eerste aanspreekpunt voor een begrafenis of 
crematie is de heer R. Speulman, Keukenhof 
22 te Eext, tel. 263169 of  B. Janssen-
Fennema te Hooghalen tel. 0593-592427. 
 
 
 
 
 



Nieuws over de restauratie van de kerk in 
Eext. 
  
Het zal u niet ontgaan zijn dat de kerk in Eext 
momenteel fors en vakkundig wordt 
gerestaureerd en zo moet het ook. Wist u 
trouwens, dat bij deze restauratie zeer oude 
munten zijn gevonden die nu te zien zijn in 
dorpsmuseum “de Kluis”? 
Voor sommigen is het de restauratie van een 
Godshuis, voor anderen het  weer in “oude 
glorie” terugbrengen van een belangrijke 
historische plek in het dorp. Het maakt niet uit: 
velen willen graag dat de kerk er weer goed 
uitziet en daar is geld voor nodig. 
Op een onlangs door de Kerkenraad 
georganiseerde informatieavond over de 
restauratie van de kerk is gebleken dat de in 
1996 opgerichte Stichting Vrienden van de 
Kerk er mee ophoudt, maar er moet toch nog 
een fors bedrag bijeengebracht worden om alle 
restauratieplannen te kunnen uitvoeren, met 
andere woorden: er is niet voldoende subsidie 
en daar moet wat aan worden gedaan. De 
Kerkenraad heeft bedacht dat een 
boekenmarkt tijdens de Drentse 
Rijwielvierdaagse een aardig plan zou zijn.  
Omdat “de Kluis” al jaren een dergelijke markt 
voor het museum organiseert is het bestuur 
gevraagd of zij bezwaar hadden tegen een 
dergelijke markt. Gebleken is dat “de Kluis” er 
niet blij mee is, maar het natuurlijk ook niet kan 
verbieden. Per traditie is “de Kluis” er voor de 
boekenmarkt, de “Vrouwen van Nu” er voor de 
knieperties en de pompoenen, dus zal de 
Stichting Vrienden andere bronnen aanboren. 
Er komt, als het goed is, een nieuwe Stichting 
Vrienden van de Kerk die dus gaat proberen 
op andere manieren geld bij elkaar te krijgen 
voor de restauratie. 
  
Op een bijeenkomst van 29 juni waren 
aanwezig de dominees Janssens-Fennema en 
Giethoorn, heren Liebe en Alblas namens de 
Kerkenraad, de heren Warrink en Leegte 
namens de (oude) Stichting en de heer 
Hospers en mevrouw Bremmer als 
belangstellenden. Tijdens die bijeenkomst 
hebben de heren Warrink en Leegte, mede 
namens de heer Post die door 
omstandigheden afwezig was, hun taken als 
bestuursleden beëindigd en alle medewerking 
toegezegd aan de nieuwe interim-
bestuursleden: de heer Liebe namens de 
Kerkenraad, de heer Hospers en mevrouw 
Bremmer beiden op persoonlijke titel.  
  
Het “vermogen” van de Stichting gaat, zodra 
de Kamer van Koophandel de getekende 
stukken heeft gekregen, direct over naar het 

nieuwe bestuur en wordt op dit moment 
geschat op ongeveer 9000 euro.  
De drie genoemde mensen trekken voorlopig 
de kar, zijn geen voorzitter, secretaris en/of 
penningmeester maar willen zich wel inzetten 
voor deze goede zaak, waarbij openheid 
omtrent alle activiteiten, financiële of andere, 
een zeer belangrijke factor is.  
Een goed werkend bestuur bestaat uit 
minstens een vijftal personen, dus bij deze de 
oproep aan ieder die de kerk op welke manier 
dan ook een goed hart toedraagt, mee wil 
doen, mee wil denken. Laat iets van u horen! 
Hoe meer meedenkers/doeners hoe beter. U 
hoeft niet direct in een bestuur te willen gaan 
zitten, aanbrengen van goede ideeën  is  net 
zo belangrijk, maar het uitvoeren daarvan 
natuurlijk ook… 
We willen allemaal dat het markante punt in 
ons dorp er weer goed gaat uitzien en dat de 
mooie kerk ook op andere tijden dan alleen op 
zondag goed gebruikt gaat worden. 
Als u er ook zo over denkt en een beetje zin en 
tijd wil stoppen in dit plan en mee wilt 
overleggen over geldinbrengende activiteiten 
(bloembollenmarkt, loterij, aanschrijven van 
oud-Eexters enz.)of ideeën hebt over het 
andere gebruik van het kerkgebouw 
(tentoonstellingen, concerten), laat iets van u 
horen en wacht nou niet tot de volgende week 
of na de vakantie, want organiseren vergt tijd, 
maar vele handen maken licht werk. 
We willen nu graag wat namen hebben, de 
activiteiten beginnen uiteraard na de 
zomervakantie, maar geeft u zich u alvast op!. 
Pak de telefoon, loop langs, of gooi een briefje 
in de bus bij: 
  
Geert Liebe, Veenvoort 4 Anderen  tel. 241503  
Jan Hospers, Stationstraat 11 Eext  tel. 
263014  
Lous Bremmer, Hoofdstraat 24 Eext  tel. 
264787  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hendrik Vanboeijen 
Tijdens een goed bezochte bijeenkomst in 
OES STEE op 2 mei jl. hebben twee cliënten 
van Vanboeijen de aanwezigen inzicht 
gegeven in hun werken en hoe zij in het leven 
staan. Een cliënt heeft op bijzonder wijze 
verteld over zijn werk voor 
Landschapsonderhoud van Staatsbosbeheer 
in de omliggende natuur van Anderen. Een 
andere cliënt heeft op indrukwekkende wijze 
verhaald over z’n leven in een instelling als 
Vanboeijen, hoe hij zeggenschap ervaren heeft 
en over z’n  huidige leven in een flat in een wijk 
in Assen. Een levendig en geamuseerd 
gesprek volgde nadien waarin ook de 
ervaringen van de dorpsbewoners die mee op 
bezoek zijn geweest bij een vergelijkbare 
boerderij als die op het Nijend komt, aan bod 
kwamen. 
 
Op 11 juli jl. is een bijeenkomst geweest 
waarin het voornemen is uitgesproken om de 
samenwerking met het praktijkonderwijs van 
de Winkler Prins school uit Veendam verder 
vorm te geven en te proberen een 
Natuurwerkplaats te realiseren op de plaats 
van de koeienstal op Nijend 18. 
Vanuit deze natuurwerkplaats kunnen de 
cliënten van Vanboeijen en de leerlingen van 
De Winkler Prins hun werkzaamheden 
uitvoeren voor Staatsbosbeheer in de 
omliggende natuurgebieden. Naast een paar 
kantines denken we dan ook aan een 
ontvangstruimte, een natuur educatieve ruimte 
en een verkooppunt voor streek- en 
zelfgemaakte producten. Het gebruik van deze 
laatstgenoemde ruimten biedt de mogelijkheid 
om ook anderen te ontmoeten en de intergratie 
te bevorderen.  
 
We hebben de Gemeente Aa en Hunze 
benaderd om het bestemmingsplan voor dit 
perceel te wijzigen voor dit project. Verder 
hebben we subsidie aangevraagd en fondsen 
benaderd om een bijdrage te geven voor dit 
project. Ook de Gemeente Aa en Hunze en de 
Provincie Drenthe hebben we om een bijdrage 
gevraagd. Wanneer er een positief besluit 
komt over de bestemmingswijziging en we 
weten of we, en hoeveel subsidie we mogen 
gebruiken kunnen we de plannen definitief 
maken. Woonconcept zal dan het gebouw 
neerzetten. 
 
Wat de Natuurwerkplaats betreft volgt nu een 
periode van afwachten. De plannen voor de 
boerderij zelf gaan onverminderd door. Het 
voorlopig ontwerp voor de boerderij is 

ondertekend. Ook voor de boerderij is het nu 
afwachten tot de bestemmingsplanwijziging 
akkoord bevonden wordt. 
 
Mocht u nog vragen hebben, belt u mij gerust. 
Ik heb de vakantie al gehad en ben dus goed 
bereikbaar van ma t/m do op tel .nr.  06 – 131 
749 75 

Nicolette de Heij, 
Projectleider Anderen Vanboeijen. 

 
Stichting Stroomdal Express  
kijkt terug op zeer geslaagd barbequefeest. 
  
Zondag 3 juli jl vond het SSE/Magicschoolbus-
barbecuefeest plaats. Aan dit barbecuefeest 
werd deelgenomen door deelnemende ouders, 
chauffeurs, planners en bestuursleden. Tevens 
waren enkele sponsoen uitgenodigd 
waaronder Dagblad v/h Noorden en 
Bierboet(ij)k uit Gasteren. Het totaal aantal 
deelnemers overtrof alle verwachtingen. In 
totaal gaven ruim 60 ouders en kinderen "acte 
de precense". De geweldige locatie 
(schoolplein OBS Anloo) en het bijzonder 
fraaie weer maakten de barbecue tot een ware 
happening. Er was een gastoptreden van 
Noortje van Baal met een playbackversie van 
het nummer "Feel" van Robbie Williams. Om 
17.00 uur startte de barbecue en werd er 
gegeten, gedronken, gelachen en (om 
19.00uur) opgeruimd. 
Dit feest was echter minder geslaagd geweest 
als er niet van diverse kanten (belangeloos) 
was meegewerkt aan de totstandkoming van 
de barbecue.  
Onze dank gaat dan ook met name uit naar de 
volgende personen/stichtingen/verenigingen, 
te weten 
* Ruud van der Houwen (voor de verzorging 
van de muziek en de fotografie) 
* OBS Anloo (voor het ter beschikking stellen 
van de speelruimte achter de school) 
* fam. Houtsma (voor het ter beschikking 
stellen van de partytent) 
* St. Etstoel (voor het ter beschikking stellen 
van de kerkbanken) 
* St. Zomerfeest Gasteren (voor het ter 
beschikking stellen van de statafels) 
* IJsvereniging Anloo (voor het ter beschikking 
stellen van de legertent) 
* ABZ Anloo voor de verzorging van de 
inwendige mens. 
  
Namens het bestuur van de 
SSE/Magicschoolbus, allemaal hartelijk dank 
hiervoor ! 
 

 


