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Creatief Anderen  
 
Hallo creatievelingen, 7 april om 09.15 uur 
in Oes Stee is het weer zo ver!  
Deze keer gaan we een ketting rijgen met 
medewerking van Grielje, Meintje en 
Margriet.  
We hopen dat jullie allemaal komen, anders 
graag even een berichtje bij de onderstaande 
personen.  
Jullie moeten wel iets meenemen: een grote 
naald waar hoedenelastiek door kan en wat 
extra geld voor de kralen (bedrag afhankelijk 
van de gekozen kralen).  
Op de foto, bloemstukjes zoals we vorige keer 
gemaakt hebben.  
Grietje Dries 242807 
Meintje Roede 241898 
Margriet Koops 350387  

 

 

 
Voedertrog maken  
 
Wie wil op maandag 21 april om 13.30 uur een 
voedertrog maken? Deze is ook te gebruiken als 
plantenbak.  
Als materiaal gebruiken wij een mosbak, gaas, 
zand, cement en turfstrooisel.  
De mensen die een bak willen maken, moeten 
zelf meenemen: draadtang, hobbymes, werk-
handschoenen, smalle troffel en een bak of 
emmer voor de specie.  
De kosten voor deze bak zijn € 5,-.  

 

 

Wij doen dit op de koestal van Jakob en 
Trijntje Reinders, Oldend 18.  
Opgave vóór 14 april, tel. 242389.  

 
Vrouwenvereniging Anderen  
 
Maandag 14 april hebben wij de laatste 
bijeenkomst van dit seizoen.  
Aanvang 19.45 uur in Oes Stee.  
Notaris Delicaat, of één van zijn medewerkers, 
komt deze avond verzorgen.  
Indien u de contributie nog niet hebt overge-
maakt, dan zou Janny dat nog graag tegemoet 
zien.  

 
De collecte Nederlandse Hartstichting wordt 
gehouden van 13 Um 19 april.  
Collectanten: Tineke Post en Trijntje Reinders.  

 
Paasbroden actie  
 
Bedankt mensen,  
Heel erg bedankt voor jullie bijdrage door het 
afnemen van een paasbrood. De actie was 
weer zeer geslaagd. Mede hierdoor kunnen  
de juffen voor ons weer iets leuks aanschaffen.  
 
Bedankt, de peuters van UKKIE  
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Stichting Historie Anderen  

Activiteiten van de afgelopen periode:  
 deelname aan een routewijziging in het 

Pieterpad achter de boerderij van Ubels. 
Onze inbreng bestaat uit het aanleveren van 
teksten, foto's en tekeningen voor een te 
maken informatiepaneel, medewerking 
verleent Hans Hilbrands;  

 het leveren van informatie en foto's voor 
het te maken boek over de boerderij 
Hagenend 3. Dit boek zal binnenkort 
verschijnen.  

Gerrie Boesjes, Gevelakkers 1, heeft zich bereid 
verklaard Geert van Veen te assisteren bij het 
maken van foto's voor ons archief.  
U zult hem mogelijk hier en daar aantreffen 
met de camera in aanslag!  

Aanwinsten maart 2008:  
Fam. Knijp van Gevelakkers 32: een tondeuse. 
Fam. Dries van Nijend 13: boeken en oudere 
kranten.  
Fam. Lanjouw uit Anloo: foto's en boeken. Fam. 
Jt. Knijp van Oldend 2: krantenberichten. Fam. 
Braun van Oldend 16: bouwtekeningen,  

--aktes, rozenspuit.  
Fam. Udding van Oldend 24: rouwkaarten. 
Fam. Rodenburg van 't Loeg 15: bouw-
tekeningen.  
Fam. van Veen van Gevelakkers 30: militair 
zakboekje periode 1914-1918, een sigaren-
pijpje.  
Onbekende schenker: foto's familie Liebe.  

Allen hartelijk dank!  

Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort  

Kerkdiensten  
Zondag 6 april 10.00 uur 
Dhr. B. Wiegman, Assen  

Zondag 20 april 10.00 uur 
Ds. N. Zuidersrna, Zuidlaren  

Zondag 4 mei 19.15 uur 
Herdenkingsbijeenkomst  

Eerste aanspreekpunt voor begrafenis of 
crematie: Ds. B. Janssens-Fennema, 
Hooghalen, tel. 0593-592427.  

 

Eexter Kerk  

Lezing en proeverij "Gezond Genieten"  
De Stichting Vrienden van de Eexter Kerk 
organiseert op zaterdag 12 april a.s. een lezing 
met proeverij over "Gezond Genieten".  
Anders groen, anders zaaien, tuinaanleg, 
vergeten groenten.  
Eexter Kerk dus, aanvang 15.30 uur.  
Weer eens iets heel anders, echt iets voor de 
tuin liefhebber of die dat worden wil.  
Praten over proeven en ruiken; we zijn ze mis-
schien een beetje vergeten, de laatste twee van 
onze vijf zintuigen. Komt misschien ook wel 
omdat er tegenwoordig zoveel "kant en klaar 
gekruid" te koop is.  
Hoe aten we vroeger: spruitjes lang koken, 
daarna stoven met een klontje boter en mis-
schien wat nootmuskaat. Nu koken we toch 
vaak heel anders.  
We gaan van alles proeven (bietjes bijvoor-
beeld) en bedenken wat voor kruidje daar 
lekker bij is: verrassend in ieder geval. 
Vergeten groenten: wie kent ze nog, de 
pastinaak, kardoen, luie wijven, aardperen, 
schorseneren (keukenmeidenverdriet)?  
Weet onze jeugd nog dat melk van de koe komt 
en hoe sla groeit? Ook op een heel klein stukje 
grond of in potten kun je de heerlijkste dingen 
kweken: (eetbare) bloemen, kruiden, groenten.  
De eetbare siertuin, de sierlijke moestuin en, 
voor de liefhebber, de spirituele tuin, het ver-
bouwen van groenten met o.a. ideeën uit de 
permacultuur.  
Er zal een uitgebreide verzameling kook- en 
tuinboeken aanwezig zijn (van historische tot 
Jamie Oliver), waar u op uw gemak in kunt 
bladeren.  
Mevrouw Dorilea Fonville (ze heet echt zo, 
prachtige naam voor iemand die zo met groen 
bezig is) van de "Stichting de Wederik" uit 
Gieterveen die deze middag verzorgt, zal graag 
al uw vragen beantwoorden.  
Alles gewoon practisch en heel uitvoerbaar. Voor 
alle duidelijkheid: denkt u nu niet dat u met een 
volle maag naar huis gaat (u krijgt wel een kopje 
koffie of thee met iets lekkers), maar het is echt 
kleine beetjes proeven, smaken herkennen en je 
door smaken laten verrassen. Zaterdag 12 april, 
Eexter Kerk, 15.30 uur. Toegang € 5,-, incl.  
Vragen? Stichting Vrienden van de Eexter 
Kerk,  
Lous Bremmer, tel. 0592-264787.  
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