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Sinterklaas komt in Anderen op 
zaterdag 12 november! 
 
Nog even en Sinterklaas komt ons land een 
bezoek brengen. Ook Anderen staat op zijn 
lijstje. Zaterdag 12 november zal de Sint in 
Oes Stee zijn. Het is dan natuurlijk leuk als er 
veel kinderen op hem staan te wachten. Willen 
alle kinderen (en ouders) om 13.45 uur 
aanwezig zijn.  Sinterklaas vindt het fijn om 
cadeautjes te geven, maar hij vindt het ook erg 
leuk om mooie tekeningen te krijgen. Dus doe 
je best! 
Voor de ouders geldt hetzelfde verzoek als de 
afgelopen jaren: schrijf een paar dingen over je 
kind(eren) op een briefje en lever dit voor 9 
november a.s. in bij Coba Boer, Hagenend 7.  
Dan kan het nog net op tijd bij Sinterklaas zijn. 
 
NBvP Vrouwen van Nu afd. 
Anderen. 
 
Op maandag 7 november a.s. is er een 
bijeenkomst in Oes Stee. Voor deze avond is 
de vrouwenvereniging Eexterzandvoort 
uitgenodigd. Cora Westerink gaat deze avond 
verzorgen en zal dan verhalen vertellen. 
 
Gezellige Avond  
De gezellige avond samen met de Boermarke 
wordt op 26 november in Oes Stee gehouden. 
De aanvang is 19.45 uur. De avond wordt 
verzorgd door het cabaretduo “Gien Idee”. 
Opgeven voor deze avond kan bij Anna 
Jobing, tel. 243075. 
 
Oud papier 
Op zaterdag 12 november komen wij weer uw 
oud papier ophalen. 
Helpers zijn J. Slijkhuis en J. Boerma. 
Graag om 13.00 uur op de brink aanwezig zijn, 
bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 
 
Boermarke Anderen 
 
De jaarvergadering van de Boermarke zal dit 
jaar op woensdag 14 december worden 
gehouden in Auberge St. Hubert.  

Aanvang 20.00 uur. Na het huishoudelijk 
gedeelte zal door Dienst Landelijk Gebied 
gesproken worden over de mogelijkheden voor 
vergoedingen biotoopverbetering en 
natuurbeheer. De agenda volgt. 
 
Hervormde Gemeente Eext, Anderen 
en Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten. 
 
zondag 13 nov. 10.00 uur: Ds. R. van Til, 
Hoogeveen  
zondag 20 nov. 10.00 uur: herdenking B. 
Janssens 
zondag 27 nov. 10.00 uur: B. Janssen-
Fennema 
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. 
 
Creatief Anderen 
 
Maandag 14 november om 9.15 uur gaan we 
weer iets leuks in Oes Stee maken. Het is een 
windlichtje met zijde. 
De bijdrage voor materiaal en koffie/thee is € 
5,-. Iedereen is van harte welkom. 
Meenemen: stevig limonadeglas (kan daarna 
niet meer als drinkglas gebruikt worden) 
zonder opdruk en föhn (als je die hebt). 
Opgave graag voor maandag 7 november bij 
Mijntje Roede (tel 241898) of bij Margriet 
Koops (tel 350387). 
 
 

Opbrengst collectes. 
 
Nierstichting € 146,38  
Reumafonds  € 155,72  
Hartstichting  € 158,92  
Kankerbestrijding  € 257,21  
Verst. gehandicapten  € 174,99  
 

Geld dat goed besteed wordt. 
Collectanten en donateurs bedankt! 



Dorpsomgevingsplan Anderen 
 
U heeft in de Doorstroom kunnen lezen dat 
het Dorpsomgevingsplan van Anderen, 
Anloo en Gasteren gereed was en is 
aangeboden aan Henk van ’t Land en aan 
wethouder Wiersum.  
Wellicht was u verrast en verbaast dat u 
hiervan niets had gehoord of gelezen. Ook de 
leden van de werkgroep waren verbaast, want 
het DOP is nl. helemaal nog niet af! In mei 
hebben we in het concept wijzigingen 
aangebracht en toen is ons verteld dat er een 
proefdruk zou worden gemaakt. Deze zouden 
wij weer kunnen beoordelen, waarna het 
definitieve DOP gedrukt zou worden. Nog vóór 
de zomervakantie zou het  DOP worden 
aangeboden aan de wethouder, gemeenteraad 
etc. Maar de BOKD is erg laks, want de 
werkgroepleden hebben de proefdruk nog niet 
gezien. Toch wilde de BOKD het DOP 
presenteren, maar daar tegen kwam een 
“storm” van protest! Niet alleen uit Anderen, 
maar ook van de werkgroepen uit Anloo en 
Gasteren. De BOKD heeft toen de beslissing 
genomen om de presentatie voor onbepaalde 
tijd uit te stellen. 
Of en wanneer het DOP wordt gepresenteerd; 
wij weten het niet, maar u wordt op de hoogte 
gehouden. 
 
Zangkoor Anderen. 
 
Wij willen op donderdag 26 januari 2006 onze 
dorpsgenoten en andere belangstellenden 
weer op de hoogte houden van onze 
prestaties. Ons zangprogramma wordt 
voortdurend uitgebreid en zeer divers van 
samenstelling. Daarvan willen wij jullie, onder 
het genot van een kopje koffie met koek, laten 
genieten. Wij treden inmiddels regelmatig op in 
2 verzorgingshuizen, dit tot grote tevredenheid 
van de bewoners en het personeel. 
Waarschijnlijk wordt binnenkort ook een 
bezoek gebracht aan een derde 
verzorgingshuis. 
Houd 26 januari 2006 vrij! U bent om 19.30 uur 
hartelijk welkom. Wij zouden het op prijs 
stellen, i.v.m. de inkoop van koffie en koek, dat 
u van te voren kenbaar maakt dat u wilt 
komen. Geef even een seintje aan: 
Jantje Knijp-Speulman 241570; Jannie Liebe-
Hut 241503 of Age Stiksma 242258 
 
Wie helpt mee? 
 
Maandagmiddag 21 november gaan wij met 
een aantal personen aan ’t werk voor de 
kerstmarkt in Eext. Onze inzet zal zijn voor de 
restauratie van de Hervormde Kerk Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort. 
Wij willen kleine pakjes voor de kinder-
kerstboom maken. De boom komt in het ver-
enigingsgebouw te staan tijdens de kerstmarkt 
op 10 dec. a.s. Ook gaan wij kaarsenstanders 
maken en wat er zoal meer moet gebeuren. 

In Eext en Eexterzandvoort zijn ook mensen 
bezig voor de kerstmarkt. Ieder die wil helpen 
is van harte welkom in Oes Stee op 12 
november. We beginnen om half twee. 
Informatie bij J. Liebe (241503), G. Speulman 
(241659) of T. Reinders (242389). 
 
Stichting Vrienden van de 
Eexterkerk. 
  
De kerkdeur was afgelopen zaterdag even open 
 en veel mensen hebben van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om eens te kijken hoe het met 
de restauratie staat! 
Om een goede indruk te krijgen, stond er een 
scherm waarop foto’s van hoe het was en 
tekeningen van hoe het wordt bekeken konden 
worden. Ook was er een aantal nieuwe banken 
geplaatst. Ook het financiële plaatje toegelicht 
door de architect dhr. Kouwen hing er. Er is 
nog een kleine € 37.000 nodig, en daaraan 
gaan we in de komende tijd proberen iets te 
doen. 
Er zijn daarvoor allerlei plannen van zowel de 
Stichting Vrienden als via de Kerkenraad. 
Binnenkort komen deze twee groepen samen 
om te overleggen wie wat gaat of kan doen. 
Veel tips voor het vaker gebruiken van de kerk 
zijn binnengekomen, en die gaan we 
beoordelen op hun haalbaarheid. 
Mede door organiste Annemargriet Hopman 
en fluitiste Sandra Noorderwier was het heel 
gezellig, zaterdag. Koffie, thee en ingrediënten 
voor heerlijke cake en appeltaart was 
beschikbaar gesteld door Troefmarkt Meinders 
en dat heeft toch ook weer zo’n 140 euro 
opgeleverd voor het goede doel. De politiek 
van Aa en Hunze was ook goed 
vertegenwoordigd.  
De werkmensen in de kerk gaan nu door, want 
zo ergens in december zou het misschien wel 
klaar kunnen zijn. De Stichting Vrienden en de 
Kerkenraad gaan ook door met plannen 
maken en die uitvoeren. U hoort ervan! 
 
Kledingsactie peuterspeelzaal 
Ukkie. 
 
Van 10 t/m 16 november as 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 
maandag 14 november 2005 opgehaald door 
leden van de oudercommissie. 
 


