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Dorpsbelangen 
 
Rijwielvierdaagse juli 2003. 
De rijwielvierdaagse is dit jaar weer een groot 
succes geworden. 
Bij alle activiteiten en het mooie weer hebben 
veel mensen op de brink in Anderen het geld 
laten rollen. 
Wij willen allen die hebben meegeholpen, het 
evenement te laten slagen hartelijk bedanken. 
Samen met elkaar waren we weer sterk!!! 
 
Hier volgt de opbrengst van elke club. 
CVV € 183,34; Toneel € 512,50 Plattelands-
vrouwen € 266,14; IJsvereniging € 140,00; 
Speeltuinvereniging € 204,98; AKC ’54  
€ 183,50; Dorpsbelangen € 406,34  
Na aftrek van kosten bleef er voor elke 
vereniging een bedrag van € 240,36 over. 
 
Sport- & Speldag: 17 augustus 2003 
Nog even ter herinnering dat het programma 
van de sport- en speldag iets gewijzigd is om 
er een gezellig feest van te kunnen maken. We 
beginnen om half 11 met spelletjes en 
volleybal, ongeveer tussen twaalf en één uur 
wordt iedereen uitgenodigd om te lunchen bij 
Oes Stee en vergeet niet dat het zangkoor van 
Anderen zal optreden! Daarna gaan we weer 
door met spelletjes en volleybal tot de 
prijsuitreiking om ongeveer half 3. We hopen 
dat jullie je inmiddels hebben opgegeven voor 
het volleybal en voor de spelletjes is de opgave 
gewoon op de 17e bij Oes Stee.  
 
CVV  
 
Zomerfeest 2004 
Hoewel de zomer van 2003 nog in volle gang 
is, zijn wij alweer bezig met de 
voorbereidingen voor het zomerfeest van 
volgend jaar. Deze zal worden gehouden in het 
weekend van 4, 5 en 6 juni 2004. Noteer dit 

alvast in uw agenda! Denken jullie nog aan het 
inleveren van de petjes? 
 
Stratenklootschietwedstrijd 
Vrijdag 8 augustus a.s. organiseren we weer 
een stratenklootschietwedstrijd. Heeft u zich 
nog niet opgegeven kan dat nog bij een van de 
bestuursleden. Er wordt gestart om 19 uur 
vanaf Auberge. Wees op tijd! 
 
Kerkenwerk Eext, Anderen en 
Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten: 
Zondag 3 aug. 10 uur:  
Mevr. Kruize-Van Dam Annen 
Zondag 17 aug 10 uur:  
Ds. B. Jansens Vennema Hooghalen 
Zondag 31 aug 10 uur:  
Ds. Steenhuis Muntendam. 
 
Grönniger Dainst. 
Zondag 20 juli j.l. was de Grönniger Dainst.. 
Eén keer per jaar gaat Ds. Struif uit 
Oosterwolde, een blinde predikant, voor met 
medewerking van de dames Vorsten en 
Poelman. Fijn dat er zoveel belangstelling was. 
 
Pastoraal werk. 
Onze eerste consulent is de heer Broekman van 
Gieterveen. Hij is de eerst aangewezen persoon 
voor begrafenissen en crematies of in geval 
van pastoraat. Hiervoor is aanspreekpunt: de 
heer Speulman, Keukenhof 22 in Eext; tel. 
263169. 
 
Gevraagd: Een koster voor de kerk in Eext. Bij 
belangstelling gaarne contact opnemen met de 
heer Speulman in Eext 
 
Binnenkort kunt u de kerkbalans 2003 
verwachten. 
 


