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Palmpasen 

Ben je al 2 jaar en wil je graag mee met 
je palmpaasstok op een huifkar? Kom 
dan op zondagochtend 5 april om 
10.00 uur naar de Brink. 
Kinderen t/m groep 6 zijn welkom. 
Oudere kinderen mogen meefietsen.  
Na afloop kun je gaan eieren zoeken. Na 
afloop krijg je een traktatie in het 
dorpshuis. Ouders en belangstellenden 
kunnen vanaf 10.00 uur terecht in “de 
Gasterije”, de koffie staat voor u klaar. 
Tot dan en heel veel plezier! 
Vergeet niet de opgavestrook in te 
leveren vóór 1 april bij Stenny Nicolai, 
Oosteinde 18.  
Mailen mag ook, gaat nog sneller; 
mail@stennynicolai.nl 
 

Eierenzoeken 

Na afloop van de Palmpasenoptocht kan 
er vanaf 11.00 uur op het sportveld bij 
“de Gasterije” naar eieren worden 
gezocht! Iedereen vanaf 2 jaar tot en 
met groep 8 mag meedoen. Wie zal dit 
jaar het gouden ei vinden  
Als je mee wilt doen, geef je dan ook 
even op voor 1 april, middels de 
opgavestrook of mail naar; 
mail@stennynicolai.nl. 
 

Neutieschieten en sjoelen 

Op zondagochtend 5 april is er vanaf 
10.30 uur neutieschieten voor kinderen 
en volwassenen. De wisselbeker is al 
opgepoetst. (één voor de jeugd en één 
voor volwassenen) Locatie:  “de 
Gasterije” 
 

Snoeihout 

Vanwege aangescherpte milieu- en 
veiligheidseisen worden strikte regels 
gehanteerd. Op de paasbult mag alleen 
snoeihout worden gestort. 
Boomstronken en dikke boomstammen 
worden niet toegestaan. Uiteraard geen 
geverfd hout, ijzerwerk etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij hopen op uw medewerking.  
Uw snoeihout kunt u brengen op 

vrijdag 10 april van 14.00 uur tot 

16.00 uur en zaterdag 11 april, 

tussen 09.00 en 17.00 uur.  

Graag tot ziens! 
Ver. Dorpsbelangen 

 

Paasvuur 

Op tweede paasdag (maandag 13 april 
2009) zal om 20.15 uur bij goede 
(weers)omstandigheden het paasvuur 
door kinderen van groep 7/8 van de 
basisschool met zelfgemaakte fakkels 
worden aangestoken.  
 

Kunstproject OBS Anloo 

Van woensdag 15 tot en met vrijdag 24 
april wordt er op de O.B.S Anloo een 
Kunstproject gehouden. Naast de 
gewone lessen wordt er op allerlei 
manieren veel aandacht aan kunst 
geschonken. Een aantal leerlingen gaat 
naar twee kunstenaars binnen de 
gemeente Aa en Hunze, n.l. Yvonne 
Visser en Yvonne Weyer. Op school 
komen de kunstenaars Arie Fonk, Dinie 
ten Brink en Geke Hoogstins. Eén groep 
gaat een bezoek brengen aan het 
Grafisch Museum in Groningen en daar 
een workshop volgen. Op school komt de 
fam. Schuiling uit Eext les geven, 
evenals creatieve ouders, grootouders en 
dorpelingen. Ook drie creatieve 
Assenaren dragen op school hun steentje 
bij. Jason Staal geeft dramatische 
expressie aan de onderbouw en de 
kunstenaars Joop Striker en Ineke 
Hekman maken met leerlingen twee 
objecten.    
Op donderdagmiddag 23 april is er 
voor alle leerlingen, hun ouders en 
familieleden èn de inwoners van Anloo, 
Gasteren en Anderen een “open 
school” van 15.00 tot 16.00 uur. 

Iedereen kan de werkstukken van de 
leerlingen bekijken en tevens wordt er 
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koffie, thee, ranja en cake verkocht. Via 
een veiling wordt een viertal door 
leerlingen opgepimpte fietsen verkocht.  
Beeldhouwer Arie Fonk heeft de Stichting 
Wingurla in het leven geroepen. Deze 
stichting zet zich in voor betere 
leefomstandigheden voor daklozen, 
weeskinderen en demente ouderen in 
India. Twee keer per jaar gaat hij met 
enthousiaste Roldenaren naar India om 
daar mensen en kinderen te helpen. 
Voor € 45,00 kan één kind een jaar lang 
naar school in India.  
De opbrengst van de catering en fietsen 
gaat in zijn geheel naar de Stichting 
Wingurla en we hopen dat enkele  
kinderen in India naar school kunnen 
gaan dankzij de verkoop. 
Op vrijdag 24 wordt het Kunstproject 
afgesloten met een kunstpuzzeltocht in 
de omgeving van de school.  
 
 

 

Agenda 

0044            aapprriill            --  IInnllooooppuuuurrttjjee                
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Ridders en prinsessen in Anloo. 
Zaterdag 14 maart kwamen vanaf circa 18.30 
uur ridders en prinsessen naar het Kasteel van 
Anloo aan de Brinkstraat. Zij bereiden zich voor 
om hun optredens die startten vanaf 19.00 uur. 
De voorzitter van GAVAS opende de 
bijeenkomst wanneer alle ridders en prinsessen 
in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar bezit namen van 
het podium voor de jaarlijkse 
gymnastiekuitvoering  
Na afloop bedankte de voorzitter Ester 
van der Veen en alle andere mensen die 
GAVAS hadden geholpen met een 
bloemetje. De vereniging kan terug zien 
op een geslaagde, gezellige avond. 
Naast gymlessen voor kinderen biedt 
GAVAS ook BBB/Pilates, fittness, 
hardlopen en skeeleren(start in mei) 
aan. Voor meer info: www.gavas.nl. 
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