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NBvP Vrouwen van Nu afd. Anderen. 
 
Oud Papier 
Het oud papier wordt zaterdag 8 maart 
opgehaald. 
Helpers zijn: 
R. van der  Houwen en H. Wielinga 
Graag om 13.00 uur op de brink aanwezig zijn, 
bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 
 
Jans Polling 
Op 10 maart a.s. is de gezamenlijke avond met 
Eext en Eexterzandvoort. Jans Polling komt 
dan in Café Centrum in Eext. 
 
Op Reis 
De N.B.v.P. Vrouwen van Nu afd. Anderen 
gaan dinsdag 13 mei op reis. We gaan naar 
Elburg en Dronten. Nadere mededelingen 
volgen, maar houd deze dag vrij !!!! 
 
Dorpshuis Stichting Oes Stee 
 
In het jaar 2002 hebben wij diverse 
vernielingen geconstateerd bij Oes Stee. Hier 
gaat het vooral om kleine vernielingen aan 
regenpijpen en een dakgoot die veroorzaakt 
zijn door het klimmen op het dak. Om Oes 
Stee netje te houden zijn alle vernielingen 
hersteld op kosten van Stichting Oes Stee, 
maar een volgende keer zullen wij proberen dit 
te verhalen op de daders. 
 
Wij willen iedereen in Anderen oproepen om 
zuinig te zijn op ons dorpshuis, zodat de 
diverse verenigingen en clubs er nog jarenlang 
plezier van kunnen hebben. Deze verenigingen 
en clubs zorgen voor de financiering van het 
dorpshuis en als er dus veel vernielingen 
gepleegd worden, zal de huur voor Oes Stee 
stijgen. 

Contactpersoon: Han Boerma. 
 

CVV 
 
Zomerfeest 2003 
Hoewel de winter nauwelijks voorbij is en de 
lente nog moet beginnen heeft u vorige week 
het programmaboekje voor het komende 
zomerfeest in de bus gekregen. Door 
omstandigheden wordt het dit jaar iets eerder 
gehouden dan de afgelopen jaren (23 t/m 25 
mei). In het programmaboekje vindt u een 
inschrijfformulier. In de week van 10 maart 
komen wij het ingevulde briefje weer bij u 
ophalen. Inleveren bij een van de 
bestuursleden (zie omslag boekje) mag 
natuurlijk ook! 
 
Ook dit jaar willen we de team’s weer 
herkenbaar maken door de gekleurde petten. 
Nog steeds hebben we niet alle petten terug, 
met name van de gele wordt er nog een aantal 
gemist. Zou u nog eens kunnen kijken in een 
verloren hoekje? 
 
Dierenvriend !!!! 
 
Toen mijn man en ik op zondag 2 maart liepen 
te wandelen op de Anderenseweg richting 
Eext, zagen wij een auto staan, waaruit zojuist 
een heer was gestapt, die zich met grote spoed 
naar een stel schapen begaf. Wij spraken de 
dame naast de auto aan en vroegen haar wat er 
aan de hand was. Zij vertelde, dat haar man 
een schaap op zijn rug zag liggen met alle vier 
de poten omhoog. 
Vervolgens zagen wij hem het beest omhoog 
sjorren, waarna deze er op een drafje vandoor 
ging. 
Dankzij de oplettendheid van dit echtpaar is 
het schaap gered! 
Mijnheer "de boer", ik wilde U dit toch even 
laten weten. 

Yvonne Olieman. 
 



 
 

Uitnodiging 
jaarvergadering Dorpsbelangen 2003 

 
woensdag 19 maart in  
Auberge St. Hubert 

om 20.00 uur 
 
Agenda: 

1. Opening 
2. Notulen jaarvergadering 2002 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Jaarverslag 2002 
5. Jaarverslag Speeltuincommissie 
6. Jaarverslag CVV 
7. Financiële verslagen Dorpsbelangen, Speeltuincommissie en CVV 
8. Verslag gezamenlijke kascommissie 
9. Benoeming nieuw lid kascommissie;  

aftredend dhr. J. Reijnders 
10. Bestuursverkiezing Dorpsbelangen; 

aftredend dhr. T. Uildriks en dhr. R. van der Houwen. 
kandidaten: dhr. E. Regien en  
dhr. J. Bos (Nijend) 

11. Bestuursverkiezing Speeltuincommissie; 
aftredend mw. T. Bleijenburg en mw. C. Boer. 
kandidaten: mw. J. de Jong, mw. W. Leeffers, mw. K. Hagendijk, dhr. F. Remmerswaal. 

12. Bestuursverkiezing CVV 
aftredend: dhr. W. Ridder 
kandidaat: dhr. J. Terken 

13. Financieel verslag  
Stichting ‘Oes Stee’ 

14. Verslag kascommissie Stichting ‘Oes Stee’ 
15. Benoeming nieuw lid kascommissie; 

aftredend dhr. F. Uildriks 
16. Plannen Dorpsbelangen voor 2003 
17. Rondvraag 

PAUZE 
18. Beantwoorden vragen van de rondvraag 
19. Bezichtiging video’s (zomerfeest van de afgelopen twee jaar) van dhr. Van der Houwen 
20. Sluiting 

 
 


