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Dorpsbelangen
Pasen
Op 1e Paasdag organiseren we weer het
jaarlijkse Neutie Schiet’n. Vanaf 13.00 uur
kunt u zich opgeven in Auberge St. Hubert.
Ook dit jaar gaan we naar de verschillende
boerderijen om ons weer dik en dun te maken!
De prijsuitreiking is na afloop bij Auberge St.
Hubert.

Jubileum
Voor het jubileum zijn we nog op zoek naar
shirts uit de tijd dat AKC is opgericht. Wie
heeft nog iets in de kast liggen?
Hebben jullie de uitnodigingen al terug
gestuurd? Graag even brengen of bellen naar
Anja Vos in Annen of Jantje Knijp in
Anderen.

Stichting Volksvermaken Anderen

e

Op 2 Paasdag proberen we weer de Paasbult
aan te steken. Op het veldje bij de
picknickplaats aan de Anloërweg wordt de bult
opgebouwd. Vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur en
zaterdag van 9-12 uur en van 13-16 uur kunt u
uw snoeihout brengen. Let op: er mag geen
geverfd hout, ijzerwerk (spijkers, schroeven)
enz. op de bult terechtkomen.
Dauwtrappen
Op 20 mei (Hemelvaart) gaan we ’s morgens
in alle vroegte dauwtrappen. Zet deze datum in
uw agenda, want het belooft een mooi
evenement te worden. In Het Moesblad van
mei komen we hierop terug.

Zomerfeest
We zijn weer druk bezig met de voorbereidingen voor het zomerfeest van dit jaar.
We denken dat we een leuk programma in
elkaar hebben gezet en hopen op wederom een
grote deelname. In het programmaboekje, dat
begin maart is rondgebracht, zit een opgaveformulier. Deze komen we in de week van 5
t/m 9 april bij u ophalen, dus vul hem vast in.
Stratenklootschietavond
Om te noteren in de agenda: op vrijdagavond
13 augustus organiseren we de stratenklootschietavond, aanvang 19 uur vanaf
Auberge St.Hubert.

AKC ‘54
Paaseieren zoeken
Voor alle kinderen tot en met groep 8 uit
Anderen en voor alle korfballers t/m de D’s
van korfbalclub AKC’54 is op maandag 12
april 2004, 2e paasdag, vanaf 11.00 uur op het
sportveld bij Oes Stee weer ons traditionele
eieren zoeken. Komen jullie ook? Hierna gaan
we eitje tikken. Neem je daarvoor een gekookt
ei mee?
Graag tot 12 april

Hervormde Gemeente Eext, Anderen,
Eexterzandvoort.
Preekbeurten
zondag 4 april 10.00 uur:
Palmpasen kindernevendienst en gezinsdient
door ds. Bocemijer van Anloo
Goede Vrijdag 9 april 7.30 uur:
H.A. ds. Giethoorn uit Groningen
zondag 11 april 10.00 uur:
1e Paasdag m.m.v. het kerkkoor Eext-Gieten,
ds. E.L.S. Temming van Donderen.

zondag 25 april 10:00 uur: ds. B. Jansen
Fennema uit Hooghalen.
Een ieder die het kerkelijk nieuws “Neis oet
eigen kerk”, het kerkkrantje wil ontvangen,
kan zich opgeven bij Trijntje Reinders of
Hennie Sling. De kosten zijn € 6,00 per jaar.
Aanspreekpunt
voor
pastorale
zorg,
begrafenissen of crematies is de heer R.
Speulman, Keukenhof 22 te Eext, tel. 263169

Peuterspeelzaal Ukkie
Kledingactie

De datum van de kledingactie is bekend en
loopt van dinsdag 11 mei t/m maandag 17 mei
a.s. De container wordt geplaatst bij de
basisschool in Anloo. U kunt zelf de kleding
hierin deponeren. In Anderen en Gasteren kunt
u uw zak op woensdag 12 mei bij de straat
zetten. Deze wordt dan opgehaald door de
oudercommissie van de peuterspeelzaal.
Schoenen dienen per paar separaat aangeboden
te worden. Voorafgaand aan de actie ontvangt
u nog een briefje met nadere details en de
inmiddels bekende plastic zak.

