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Peuterspeelzaal "Ukkie"  
 
Kledingactie 
Van 28 mei t/m 6 juni 2003 wordt de 
kledingactie van Peuterspeelzaal "Ukkie" 
gehouden ter ondersteuning van het Liliane 
Fonds namens Stichting Humanis Recytex. 
Een deel van de opbrengst mag de 
peuterspeelzaal zelf houden. De gelden 
afkomstig uit acties worden gebruikt om 
nieuwe materialen aan te schaffen voor de 
peuters. Zo is recent een speeltoestel op het 
schoolplein van de peuterspeelzaal geplaatst. 
Deze is gefinancierd uit de opbrengst van 
verschillende acties die de peuterspeelzaal 
jaarlijks houdt en deels uit donaties en 
sponsorgelden. Zo bracht de recent gehouden 
paasbrodenactie Euro 400,- op. 
 
Kleding en schoenen kunt u verpakken in de 
plasticzak die rondgebracht wordt door leden 
van de oudercommissie. U kunt de zak 
deponeren in de kledingcontainer die in 
bovengenoemde periode bij de OBS Anloo 
staat. In Anderen en Gasteren kunt u de zak op 
woensdag 4 juni a.s. bij de straat zetten. Leden 
van de oudercommissie rijden dan rond om de 
zakken op te halen. In Anloo kunnen mensen 
die niet in staat zijn om de zak zelf naar de 
kledingcontainer te brengen contact opnemen 
met Lucy Komdeur (T: 24 33 90). 
 
Muziekvereniging T.O.G.I.D.O. Eext, 
 
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 
 
Zondag 8 juni 1e Pinksterdag: dienst om 9 uur. 
Dit. i.v.m. de Pinksteractiviteiten 
Zondag 22 juni: dienst om 10 uur. 
 
Van de Kerkenraad 
Zoals u weet, heeft mevrouw Hamel op 24 
november 2002 afscheid genomen als pastoraal 
medewerkster van de Hervormde gemeente 
Eext. Dit betekent concreet het einde van haar 
werkzaamheden voor onze gemeente. 
Vanuit de ring Gieten van de Nederlands 
Hervormde Kerk, waar onze gemeente deel 
van uitmaakt, is de heer L. Broekman uit 
Gieterveen aangewezen als eerste consulent. 
Dat wil zeggen dat hij de eerst aangewezene is 
om begrafenissen en crematies van onze 
gemeente te leiden. In alle andere gevallen 
wordt u echter verzocht eerst contact op te 
nemen met de Kerkenraad, in persoon van de 
heer Speulman. Hij zal bemiddelen in het 
contact met de heer Broekman en – bij 
afwezigheid van hem – ervoor zorgen dat er 
een andere waarnemer of waarneemster wordt 
gevonden.  
Het is in ieder geval niet de bedoeling dat u uit 
eigen beweging contact opneemt met mevrouw 
Hamel. In het verleden met haar gemaakte 
afspraken over het leiden van begrafenissen en 
crematies hebben hun geldigheid verloren na 
het verbreken van het contract met haar als 
pastoraal medewerkster van onze gemeente. 
Ter voorkoming dus van misverstanden: wie 
een kerkelijke plechtigheid wenst bij het 
levenseinde van een dierbare wordt daarom 
verzocht eerst contact op te nemen met de heer 
Speulman, Keukenhof 22 Eext, tel: 263169 
 
 
 



Wandelroute 
 
Twee jaar geleden werd in de Auberge een 
nieuwe wandelroute gepresenteerd: De 
Scheebroeker loop. Deze was gemaakt in 
samenwerking tussen de Vereniging Brede 
Overleggroep Kleine Dorpen, de Boermarke  
en Dorpsbelangen. Ondertussen hebben al veel 
boekjes hun weg naar wandelaars gevonden. 
Lijkt het u ook leuk om eens te wandelen door 
en te lezen over het gebied (Eexterveld, 
Westerholt, Scheebroek, Noordes en Oosteres) 
dan kunt u een boekje ophalen bij: Marjan van 
den Berg, Oldend 7. Het boekje kost  € 1,35 
 
AKC ‘54 
 
De competitie van het voorjaarsseizoen zit er 
weer op, het pannenkoeken toernooi nog en de 
vakanties kunnen weer beginnen. 
Het laatste deel van de competitie verliep naar 
wensen, alle teams sprokkelden in de laatste 
wedstrijden nog gauw even wat puntjes bij 
elkaar. 
Voor het pannenkoeken toernooi van 22 juni 
hebben zich een record aantal teams 
ingeschreven nl 36. Het toernooi begint om 10 
uur ’s ochtends en eindigt rond 3 uur  
’s middags. Naast dat de teams gaan strijden 
om de beker zullen er ook 35 aspirant 
scheidsrechters examen gaan afleggen. 
Het volledige programma is te vinden op de 
AKC web site: www.akc54.myweb.nl/ 
Een pannenkoeken toernooi is geen 
pannenkoeken toernooi wanneer er geen 
pannenkoeken zouden zijn. Met andere 
woorden tussen de middag zijn er vol op 
pannenkoeken verkrijgbaar, soep en andere 
lekkernijen. 
Op 30 juni, 1 en 2 juli gaat AKC weer 
meehelpen om de TT baan schoon te maken 
om de kas te spekken. Leden zullen worden 
benadert om hun bijdrage te leveren 
 
Anderen.info 
 
Internet is een veel gebruikt medium om 
informatie bekend te maken over je bedrijf, 
vereniging of zelfs privé-zaken. Voor 

geïnteresseerden is het echter soms moeilijk te 
weten op welk adres deze informatie te vinden 
is. 
Hiervoor is in Anderen een website in de lucht 
gebracht. Je kunt hier de informatie vinden 
over de adressen van websites die voor 
inwoners van Anderen interessant kunne zijn. 
Ook als je een eigen website hebt, kan jouw 
informatie op deze website worden gezet. 
 
De huidige website bevat al een klein beetje 
informatie over de verenigingen, bedrijven en 
alle vorige uitgaven van Het Moesblad. Van de 
laatste grote dorpsactiviteiten staan er foto’s 
CVV, Zomerfeest). 
 
Om de site volledig te maken wordt iedereen 
verzocht om informatie aan te leveren 
(relevante links of te publiceren tekst). Om dit 
dan op een goede manier te kunnen 
presenteren, zoeken we een paar mensen, die 
in de redactie willen plaatsnemen. Lijkt het je 
leuk om hier aan mee te doen meldt je dan aan! 
mail:redactie@anderen.info of bij Dick van der 
Es, ’t Loeg 4  of bij Ruud v.d. Houwen Nijend 
8 tel 242621 
 
CVV  
 
Zomerfeest 
Tijdens het zomerfeest zijn een aantal 
kledingstukken (sokken, schoenen, zwarte 
bodywarmer (mt.92) blijven liggen. Deze 
kunnen worden afgehaald bij Jeanette 
Brunsting, Nijend 26. 
Zou iedereen die nog een petje in zijn bezit 
heeft deze terug willen geven aan een van de 
bestuursleden. Dan kunnen we ze volgend jaar 
weer gebruiken!! 
 
Klootschieten 
Vrijdag 8 augustus a.s. organiseren wij een 
straten-klootschiet-wedstrijd. Om 19 uur zal er 
worden gestart vanaf Auberge St. Hubert. Wij 
zullen eind juni bij u langs komen voor de 
opgave.  Natuurlijk kunt u zich ook zelf 
opgeven bij een van de bestuursleden via het 
opgavestrookje. 

 
 
OPGAVE VOOR STRATEN-KLOOTSCHIET-WEDSTRIJD VRIJDAG 8 AUGUSTUS  
 
NAAM:  ………………………………………………………………… 
 
 
ADRES:  ……………………………………………………………….. 


