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Dorpsbelangen
De datum van de Sport- en Speldag is
verschoven van 29 augustus naar 5 september.
We zijn druk bezig het programma weer rond
te maken, dus we houden u op de hoogte.

Dauwtrappen
Om 7.00 uur hadden zich ca. 30 personen
verzameld op de brink. Met z’n allen op de kar
gingen wij richting Langdelen diek , onder
leiding van onze gids Hendrik Lanjouw zijn
wij door Nijstukken geslenterd naar
Ballerheurn en van Ballerheurn naar
Nijmadenbosje waar wij koffie pauze hadden.
De weg werd vervolgd door Nijstukken langs
het Scheebroekerloopje waar de kar weer
vertrok richting de kantine op de ijsbaan. Waar
wij met z’n allen hebben wij genoten van een
heerlijk ontbijt.
Al met al was het een succes en wellicht voor
herhaling vatbaar.
Een wandelaar.

Hervormde Gemeente Eext, Anderen,
Eexterzandvoort
Preekbeurten
zondag 6 juni 10.00 uur: Ds. Zuidersma
Zuidlaren.
zondag 20 juni 10.00 uur: Da. Kruize van Dam
Annen
Aanspreekpunt voor pastorale zorg,
begrafenissen of crematies is de heer R.
Speulman, Keukenhof 22 te Eext, tel. 263169
Kerkbalans 2004.
Binnen korte tijd komen wij, zoals ieder jaar,
weer bij u langs met kerkbalans. De kosten van
het kerkenwerk en de kosten van restauratie

van de kerk, verenigingsgebouw en de
begraafplaats zijn hoog. Daarom kunnen wij
niet zonder uw financiële bijdrage.

Peuterspeelzaal Ukkie
Paasbrodenactie
Bij de onlangs gehouden paasbrodenactie
hebben wij in Anderen, Anloo en Gasteren
maar liefst 290 broden verkocht. Tevens
hebben wij nog een aantal donaties ontvangen.
De paasbrodenactie wordt gesponsord door
C1000 Barelds uit Rolde die de broden tegen
een zeer scherpe prijs levert en een uitstekende
service biedt.
Wij willen graag alle mensen die de
paasbrodenactie hebben ondersteund hartelijk
bedanken, in het bijzonder C1000 Barelds voor
de sponsoring en de prettige samenwerking.
Van de opbrengst wordt nieuw speelmateriaal
op de peuterspeelzaal aangeschaft en worden
bestaande voorzieningen vervangen en/of
opgeknapt.

Sportvereniging GAVAS
De Onderlinge Sportavond is gepland op
maandag 14 juni op het sportveld achter de
school in Anloo, aanvang 18.30 uur.
Hierbij wordt iedereen van harte uitgenodigd
om de jeugdleden van Gavas te komen
aanmoedigen!
Seizoenafsluiting
Op maandag 21 juni gaan we skeeleren en op
maandag 28 juni kanoen op het Deurzediepje.
Herman Smit geeft over beide activiteiten nog
informatie over de juiste tijd en plaats aan de
leden door.

Feestelijke opening speelterrein OBS Anloo.

Na een jaar van hard werken met heel veel vrijwilligers zijn we nu bezig de laatste hand te leggen aan
de herinrichting van ons speelterrein achter de school. Het eindresultaat zijn we als school trots op. De
voltooiing van dit mega -project willen we dan ook niet geheel ongemerkt voorbij laten gaan.
Op 19 juni a.s. ’s middags om half 3 gaan we de opening van ons nieuw ingerichte speelterrein met
een feestelijk tintje samen met de kinderen vieren.
Belangstellenden hiervoor zijn van harte welkom.
De ouderraad en de speelterreincommissie van de OBS Anloo.

Wij hebben een aantal mooie jonge poesjes.
Wie er één of meer wil hebben kan deze gratis
afhalen.

Lammie en Cornelis Liebe
Nijend 19. tel. 241298

