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NBvP Vrouwen van Nu afd. Anderen. 
 
Oud Papier 
Het oud papier wordt zaterdag 10 mei 
opgehaald. 
Helpers zijn: 
H. Dekker en J. Dries   
Graag om 13.00 uur op de brink aanwezig zijn, 
bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 
 
CVV 
 
Zomerfeest 
Aan de kinderen van Anderen: 
Doe jullie best met het oplossen van de puzzels 
in het Zomerfeestboekje. Mocht je het boekje 
niet meer kunnen vinden, dan kun je een 
exemplaar van de puzzels ophalen bij Wilfred 
Ridder, Nijend 3a, tevens het inleveradres voor 
de oplossing. Er zijn een aantal leuke prijzen te 
winnen!! 
 
Klootschieten 
Noteer alvast in de agenda: de 
stratenklootschietwedstrijd zal dit jaar 
plaatsvinden op vrijdag 8 augustus. In het 
Moesblad dat in juni verschijnt zal een 
opgavestrookje staan. 
 
Stichting Historie Anderen. 
 
Het jaar 2003 is uitgeroepen tot het Jaar van de 
Boerderij. Een van de projecten welke extra 
aandacht krijgen is een onderzoek naar 
stookhokken, met name bij de oudere 
boerderijen. Onze Stichting doet ook mee aan 
dit onderzoek. Kijk daarom niet verbaasd op 
als Geert van Veen op een bepaald moment 
rond Uw stookhok rondloopt, foto's maakt en 
eventueel nadere informatie tracht in te 
winnen. De resultaten van het onderzoek 
worden in ons eigen Dorpsarchief opgeslagen. 
 

AKC ‘54 
 
De veld competitie is weer in volle gang. In het 
kader van het 100-jarige bestaan van de 
KNKV is er op 10 mei a.s. een competitie dag. 
Op deze dag worden alle wedstrijden voor de 
jeugd op drie locaties gespeeld. Na afloop van 
de wedstrijden gaan alle teams naar Speelstad 
Oranje waar naar hartelust kunnen spelen.  
 
Op 21 juni aanstaande staat het Pannenkoeken 
toernooi gepland. De inschrijving is inmiddels 
gesloten er hebben zich 36 teams opgegeven, 
10 meer dan het vorige jaar. 
Om voldoende speelvelden te hebben, zijn de 
braak liggende bouwkavels naast het sportveld 
inmiddels geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid. 
We verwachten dat deze tijdelijke speelvelden 
op het moment van het toernooi bespeelbaar 
zijn. 
 
Sportvereniging GAVAS Anloo 
 
GAVAS houdt haar onderlinge sportavond op 
maandag 2 juni. Aanvang 18.30 uur op het 
sportveld achter de school. De jeugdleden 
strijden onderling voor de beste prestatie op 
atletiekgebied bij de onderdelen balgooien, 
hoogspringen, verspringen en hardlopen. We 
sluiten af met de Jagersloop.  
Na afloop is de medaille-uitreiking. Met ranja 
en iets lekkers voor de deelnemers en koffie en 
thee voor de ouders en overige 
belangstellenden hopen we op een gezellige 
avond met mooi weer.  
 
Collecte Reumafonds 
 
De collecte voor het Reumafonds heeft in 
Anderen € 102.46 opgebracht. 
Collectanten en gevers hartelijk dank. 
 



 
 
Muziekvereniging T.O.G.I.D.O. Eext, 
 
Muziekvereniging T.O.G.I.D.O.-Eext 
organiseert op zaterdag 31 mei 2003 een 
grootse taptoe op sportpark “’t Veld” aan de 
Anderenseweg in Eext, aanvang 20.00 uur. 
 
Deelnemende korpsen zijn: 
Jachthoornkorps Bedum uit Bedum 
Showband Marum uit Marum 
Showband Excelsior uit Groningen 
Show- & Marchingband Jubal uit Zwolle 
Fanfarekorps T.O.G.I.D.O. uit Eext. 
 
De speaker op deze avond zal zijn Jan Tijink, 
bekend van het muziekprogramma “Koren en 
Korpsen” van RTV Drenthe. 
 
Openluchtconcert 
Dinsdag 10 juni a.s. zal muziekvereniging 
T.O.G.I.D.O. uit Eext, bij goed weer,  een 
openluchtconcert verzorgen in Anderen bij 
Auberge St. Hubert, aanvang 19.30 uur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kerkenwerk Eext Anderen en 
Eexterzandvoort 
 
Nu SOW Classis Assen toestemming heeft 
gegeven kunnen we verder, en blijft de 
gemeente Eext zelfstandig. We gaan niet 
samen met de gemeente Gieten. De 
noodkerkenraad heeft zich terug getrokken. Er 
hebben zich zes kerkenraadsleden gemeld; dit 
is voldoende. 
De bevestiging vindt plaats op 18 mei om 
14.30 uur in de Hervormde Kerk te Eext. 
Daarin zal voorgaan ds. J. Hermes, predikant te 
Vries. 
Nu is onze consulent ds. Broekma van 
Gieterveen. 
Voor nadere informatie kunt u terecht bij R. 
Speulman, Keukenhof 22 in Eext, tel: 263169. 


