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NBvP Vrouwen van Nu afd. Anderen. 
 
Oud Papier 
Het oud papier wordt zaterdag 8 mei 
opgehaald. 
Helpers zijn: 
J. Dries en L. Knijp 
Graag om 13.00 uur op de brink aanwezig zijn, 
bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 
 
Hervormde Gemeente Eext, Anderen, 
Eexterzandvoort 
 
Preekbeurten 
dinsdag 4 mei: Dodenherdenking. Samenkomst 
om 7:45 uur bij de kerk, vandaar gaan we naar 
het monument 
zondag 9 mei 10.00 uur: Ds. Vondel Emmen. 
zondag 23 mei 10.00 uur: Ds. Hop Donderen 
 
Aanspreekpunt voor pastorale zorg, 
begrafenissen of crematies is de heer R. 
Speulman, Keukenhof 22 te Eext, tel. 263169 
 
Dauwtrappen op Hemelvaartsdag 20 
mei a.s. 
 
Voor de vroege vogels onder ons. 
We gaan op Hemelvaartsdag dauwtrappen 
onder leiding van een gids. 
Vertrek 7.00 uur vanaf de brink. 
 
De afstand is ongeveer 5 tot 7 km. 
Hou rekening met zompig laagland, dus goed 
schoeisel of laarzen aan trekken. 
Onderweg een berenburgje of een bakje koffie. 
 

Eindpunt bij de skihut op de ijsbaan om 
ongeveer 8.30u. Daar is voor alle deelnemers 
een dauwtrap-ontbijt. 
 
Graag even aanmelden voor dinsdag 18 mei bij 
Egbert Regien tel. 243228  
Hennie Slijkhuis tel. 242205 
 
AKC ‘54 
 
Eieren zoeken op 2e  paasdag 2004. 
  
Het was dikke jassen weer maar desondanks 
waren er meer dan 40 kinderen met ouders en 
grootouders aanwezig op het sportveld. 
 
Bij de oudste kinderen gingen de prijzen naar: 
1e prijs    Toon Albers met 17 eieren 
2e prijs     Judith Hogenelst met 16 eieren 
3e prijs     Yvonne van Rein met 15 eieren 
 
De uitslag bij de jongste kinderen: 
1e prijs    Robin Smaal  met 17 eieren 
2e prijs    Sanne Hamminga met 11 eieren 
3e prijs    Kevin Komdeur  met 10 eieren   
 
Het eitje tikken werd gewonnen door Renate 
Smaal en tweede werd de 2-jarige Simone 
Slijkhuis. 
Graag zien we jullie volgend jaar weer. 
Maar eerst vieren we 12 juni a.s. het 50-jarig 
bestaan van korfbalclub AKC ’54. Alle 
mensen uit Anderen zijn daarvoor van harte 
uitgenodigd. 
 

 Wie heeft mijn Knuffel gezien??? 

Op eerste paasdag ben ik mijn knuffel verloren. Hij is bruin-zwart-wit gekleurd en ongeveer 15 
cm groot. Waarschijnlijk is hij uit mijn tas gevallen bij ons voor het huis (Nijend 26) of bij oma 
('t Loeg 11). Als iemand hem heeft gevonden zou die hem dan weer bij mij terug willen 
brengen?          Matthijs Uildriks  


