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Dorpsbelangen. 
 
Bestuursvergadering. 
Op 20 september a.s. houdt Dorpsbelangen 
een bestuursvergadering. Deze vergadering 
heeft een “half-open” karakter. D.w.z. wij 
nodigen de inwoners van Anderen uit om in het 
eerste half uur van de vergadering vragen te 
stellen over zaken die in en om Anderen 
spelen. Wij zullen trachten meteen - of zo 
spoedig mogelijk - een antwoord op uw vragen 
te geven. 
De vergadering is in Oes Stee en begint om 
20.15 uur.  
 
Op de jaarvergadering van februari j.l. hebben 
diverse mensen vragen gesteld. Een aantal 
vragen kon direct beantwoord worden, en een 
paar vragen zijn doorgespeeld naar de 
betreffende instanties. Sommige knelpunten 
zijn door de gemeente opgelost. Denk hierbij 
aan snoeiwerk en werk aan de openbare weg. 
 
Reflecterende huisnummers. 
Door middel van het Moesblad van maart 2005 
werd de inwoners van Anderen de 
mogelijkheid geboden een reflecterend 
huisnummer te bestellen. Dankzij deze 
huisnummers zijn hulpdiensten beter in staat 
om huisadressen te vinden. Met name in het 
donker wordt er regelmatig zeer kostbare tijd 
verspeeld bij vinden van het juiste adres. De 
ongeveer 20 gezinnen die een reflecterend 
huisnummer hebben besteld, hebben deze 
inmiddels ontvangen. Dankzij financiële 
ondersteuning door de Rabobank Aa en Hunze 
zijn de kosten beperkt gebleven tot € 4,50 per 
huisnummer.  Langs deze weg willen wij de 
Rabobank Aa en Hunze bedanken voor deze 
geste. Deze actie is uitgevoerd in 
samenwerking met de Vereniging 
Dorpsbelangen Anloo, waarvoor eveneens 
onze hartelijke dank. 
 

NBvP Vrouwen van Nu afd. 
Anderen. 
 
Op maandag 19 september a.s. hebben wij 
onze eerste bijeenkomst na de vakantie. Als 
spreker komt de heer Scholing. Hij heeft als 
thema “1-1-2” . Koffiedames zijn: Wenny 
Boelens en Freddy Kamphuis. Nieuwe leden 
zijn van harte welkom. 
 
Oud papier 
Op zaterdag 10 september komen wij weer uw 
oud papier ophalen. 
Helpers zijn H. Wieliinga en Js Boerma. 
Graag om 13.00 uur op de brink aanwezig zijn, 
bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 
 
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. 
 
Hervormde Gemeente Eext, Anderen 
en Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten 
zondag 4 sept. 10.00 uur: B. Janssen-
Fennema 
zondag 18 sept. 10.00 uur: Ds. van Til, 
Hoogeveen 
zondag 2 okt. 10.00 uur: B. Janssen-Fennema 
zondag 9 okt. 19.00 uur: Vesper in Oes Stee te 
Anderen 
 
Eerste aanspreekpunt voor een begrafenis of 
crematie is de heer R. Speulman, Keukenhof 
22 te Eext, tel. 263169 of  voor pastorale zorg: 
B. Janssen-Fennema te Hooghalen tel. 0593-
592427. 



Verkeersveiligheid in de Gevelakkers (2) 
  
Dorpsbelangen Anderen plaatste in het vorige 
Moesblad een artikel over het gevaar van de 
heggen en bomen aan de Gevelakkers. Waar 
Dorpsbelangen niet over rept is het feit dat er 
in de Gevelakkers vaak veel te hard wordt 
gereden door automobilisten, scooter- en 
bromfietsrijders. De maximum snelheid van 30 
(!) kilometer is er niet voor niets. Naast de 
spelende kinderen lopen er ook heel wat 
huisdieren op straat. Misschien is het zelfs wel 
goed dat het soms wat onoverzichtelijk is, 
waardoor de snelheid wordt geminimaliseerd. 
Maar de échte oplossing zit natuurlijk in de 
handhaving van de 30-kilometer grens. 
Langzamer mag ook !  
Jan Bosch / Gevelakkers 13. 
 
Kruusjassen 2005/2006: 
  
Vanaf donderdag 6 oktober 2005 begint het 
kruusjassen weer in de Auberge. De andere 
data: 
20 oktober 2005 
  3 november 2005 
24 november 2005 
  1december 2005 
15 december 2005 
12 januari 2006 
19 januari 2006 
  2 februari 2006 
16 februari 2006 
23 februari 2006 
  9 maart 2006 
23 maart 2006 
 

Boeldag Anloo zaterdag 17 
september 
 
Als eerder aangekondigd heeft de organisatie 
besloten de traditionele eindejaars Boeldag te 
verschuiven naar september. Dit om fysiek, 
door koude veroorzaakt, ongemak te 
voorkomen.  
 
De bewoners van het doorgaans rustieke en 
levendige dorp Anloo zijn al dagen in de weer 
met de grote najaarschoonmaak om spullen en 
prullen in te brengen voor deze Boeldag. Voor 
ieders gading is er op deze dag wel iets 
vinden: van boeken tot spelcomputers, van 
eettafels tot staande schemerlampen en van 
snuisterijen tot complete bankstellen. 
De organisatie is in handen van de 
Zomerfeestcommissie. Voorzitter Henk Tiems 
laat weten dat de Boeldag, editie 2005 “weer 
grootser, beter en meeslepender wordt dan 
alle voorgaande edities!” 
 
De informatie op een rij: 
Datum: zaterdag 17 september vanaf 11.00 
uur wordt er geveild. 
Lokatie: als vanouds aan de Kerkbrink 16 bij 
de familie Gros. 
Kijkdag: een uur voorafgaand aan de veiling, 
dus van 10.00 tot 11.00 uur. De 
veilingvoorwaarden zijn ter plaatse in te zien. 
 
Ook aan de inwendige mens wordt deze dag 
gedacht. 
 
 
 
 
 

 


