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Activiteitenagenda 
 
16 april        : Rommelmarkt op de Brink 
17 april        : Palmpasen optocht 
18 april        : Vrouwenvereniging Anderen 
18 april        : Creatief Anderen 
24 april        : Neutie schiet’n 
25 april        : Paasvuur 
8 t/m 14 mei: Collecte Astamafonds 
 
Rommelmarkt 
 
Lente kriebels? Voorjaarsschoonmaak?  
Wellicht doet u wat spulletjes weg! 
 
Op 16 april organiseert de SVA op de brink 
een rommelmarkt. Maar zonder 'rommel' gaat 
dit natuurlijk niet lukken. Wij zijn op zoek naar 
bruikbare goederen, boeken, cd's, dvd's, 
speelgoed. Maar ook tuinplanten (voor zover al 
boven de grond), liefst voorzien van naam  
en/ of kleur zijn welkom.  
16 April beginnen wij om 09.00 uur met het 
halen van de spullen. Wilt u deze voor die tijd 
aan de straat zetten? Kapotte materialen laten 
wij staan.  
Graag attenderen wij u er op dat wij geen geld 
geven voor de goederen die verkocht gaan 
worden.   
Indien u niet thuis bent kunt u de goederen ook 
kwijt bij Coba Boer, Hagenend 7 (243089) 
 
Van 13.00 – 15.30 uur is de markt open.  
Wij hopen dat u naast het leveren van spullen, 
ook met wat nieuwe weer naar huis gaat. 
 
Tot ziens op 16 april, het bestuur SVA  
 
 
 
 
 
 

 
 
Palmpasen en eieren zoeken 17 april  
 
Zondag 17 april a.s. is het palmpasen en gaan 
we ook eieren zoeken op het sportveld.   
Alle kinderen vanaf 2 jaar t/m groep 8 van de 
basisschool kunnen meedoen aan eieren 
zoeken, ook als je daarna niet meer mee wilt 
lopen met de palmpasen optocht. 
Net als voorgaande jaren is het de bedoeling 
dat de stok thuis versierd wordt. 
Het eieren zoeken begint om 10.15 uur, de 
palmpasen optocht begint om ca. 11.00 uur. 
We gaan vanaf Oes Stee lopen via de 
Gevelakkers, ’t Loeg, met als eindpunt  
Oes Stee. De kinderen vinden het erg leuk als 
er weer veel mensen komen kijken naar hun 
prachtige stokken. 
 
Commissie Jeugdactiviteiten Anderen 
 
 
Creatief Anderen 
 
Maandag 18 april gaan we weer vanaf 9.15 uur 
aan de slag in Oes Stee. Wij zijn aan het 
uitproberen geweest om met allerlei materialen 
een paaskrans te maken. Daar is iets leuks uit 
komen rollen, wat we nu met z'n allen gaan 
maken. 
Zelf meenemen: lijmpistool (als je die hebt), 
draadtang, mesje, schaar, lege eierdoppen 
(uitgeblazen of halve naar keuze). 
Als je niet komt, graag even afmelden.  
Nieuwe leden van harte welkom, wel tijdig 
(voor 12 april) aanmelden. Voor 5 euro per 
keer maken wij iedere maand iets moois. 
Martha (242993), Roelie (242169) en Mirjam 
(242621). 
  
  
 
 
 



Vrouwenvereniging Anderen 
 
Maandag 18 april is onze volgende 
bijeenkomst. Mevr. Janssens-Fennema 
(voormalig predikant in Eext) zal wat over 
Nieuw-Guinea komen vertellen. 
Aanvang om 19.45 uur in Oes Stee. 
 
 
Dorpsbelangen (1) 
 
Neutie Schiet'n 
Op 1ste Paasdag, zondag 24 april,  organiseren 
wij weer het jaarlijkse Neutie Schiet’n.  
Vanaf 13.30 uur kunt u zich opgeven in 
Auberge St. Hubert. Ook dit jaar gaan we naar 
de verschillende boerderijen om ons weer dik 
en dun te maken. De prijsuitreiking is rond 
15.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 1,00 per 
persoon, kinderen van de basisschool kunnen 
gratis meedoen. 
 
Paasvuur 
Op 2de Paasdag, maandag 25 april, proberen 
we om 20.00 uur weer de paasbult aan te 
steken. De bult wordt opgebouwd in de 
Koelanden, nabij het ooievaarsnest (zelfde 
plek als vorig jaar). 
Vrijdag 22 april, van 13.00 tot 16.00 uur en 
zaterdag 23 april, van 09.00 tot 12.00 en van 
13.00 tot 16.00 uur kunt u uw snoeihout 
brengen.  
Let op: er mag geen geverfd hout, ijzerwerk 
(spijkers, schroeven enz.) op de bult 
terechtkomen. Ook stobben worden 
geweerd, want deze branden niet op. 
 
 
Stichting Historie Anderen. 
  
Aanwinsten van de laatste maanden: 
Van mevr. E. van der Velde: CD-Rom met 
opnames van toneelvoorstelling 2011 van  
De Vriendenkring. 
Van familie Sling: oudere briefkaarten. 
Van de heer Jt. Knijp te Rolde: enkele metalen 
gereedschappen. 
Van de heer G. van Veen: een aantal metalen 
voorwerpen en gereedschappen, zoals: 
dakknecht, hooihark, vuurtang, paardenbitten, 
dwarrels, brandglas, hulzen uit de tweede 
wereldoorlog, koeketting, carbidlantarens. 
  
Aangeschaft: 
Het boek " De E''s van Eext, kroniek van Eext", 
  
 
 
 

Collecte 
 
Van 8 t/m 14 mei: Astmafonds 
Collectanten: Roelie Smelt en Anna Jobing 
 
 
Jeu de boulesbaan 
 
Volgend op het besluit, zoals genomen tijdens 
de laatst gehouden jaarvergadering van de 
vereniging Dorpsbelangen, om de haalbaar-
heid van de realisatie van een jeu de 
boulesbaan na te gaan, is een werkgroep 
bestaande uit:  
Froukje Kemker, Egbert Regien, Raph Bode, 
Jan Bos en Gert Olieman samengesteld. 
Door hen wordt momenteel gekeken naar een 
geschikte plaats, de uitvoering en de daaruit 
resulterende kosten. 
Over de uitkomst hiervan en van eventuele 
verdere ontwikkelingen wordt u op de hoogte 
gehouden. 
 
 
Dorpsbelangen (2) 
 
Zoals wij u in het Moesblad van februari 
hebben geïnformeerd stopt AKC met het 
schoonmaken van het TT- circuit.  
Wij zijn blij dat zowel Stichting Volksvermaken 
Anderen als de IJsvereniging zich hebben 
gemeld om de werkzaamheden over te nemen. 
Zij kunnen dit als bestuur niet alleen, er wordt, 
net als voorgaande jaren, een beroep gedaan 
op de inwoners van Anderen. In  de maand  
juni hoort u hier vast meer over.  
 
Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten 
Zondag 10 april 
Geen dienst 
 
Zondag 17 april, 10.00 uur 
Dhr. A. de Klomp, Drachten 
Palmpasen 
 
Donderdag 21 april 19.00 uur 
Ds. Van Til, Hoogeveen 
Witte Donderdag 
 
Zondag 24 april, 10.00 uur 
Mevr. Gijssens-Vos 
Pasen 
 
Een groet van de Kerkenraad 
 
 



 
STICHTING STROOMDAL EXPRES  
 
De potgrondactie is dit jaar wederom een groot 
succes geworden. In de drie dorpen Anloo, 
Gasteren en Anderen zijn in totaal 740 zakken 
van 40 liter verkocht.  
Langs deze weg willen wij U bijzonder hartelijk 
bedanken voor uw bijdrage. Mede door uw 
bijdrage kunnen de beide schoolbusjes weer 
een tijdje rijden. Ook willen wij de vrijwilligers 
bedanken voor hun actieve en/of onder-
steunende hulp vóór en tijdens de levering op 
vrijdag 25 maart jl.  
KORTOM, ALLEN BEDANKT!!!! namens de 
Stichting Stroomdal Expres. 
 
 
 


