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NBvP Vrouwen van Nu afd. Anderen.

Stichting Volksvermaken Anderen

Oud Papier
Het oud papier wordt zaterdag 10 juli
opgehaald.
Helpers zijn:
J. Boerma en J. Reinders
Graag om 13.00 uur op de brink aanwezig zijn,
bij verhindering zelf voor vervanging zorgen.

Zomerfeest
Tijdens
het
zomerfeest
zijn
twee
kledingstukken blijven liggen, een roze jas met
capuchon maat 128 en een rode joggingjas met
opdruk maat 152. Ze kunnen worden
opgehaald bij Jeanette, Nijend 26.

Hervormde Gemeente Eext, Anderen,
Eexterzandvoort
Preekbeurten
zondag 4 juli: Drs B. Wiegman, Assen
zondag 18 juli 10.00 uur: Mevr. Kruize van
Dam, Annen.
zondag 1 augustus ‘s avonds: Groninger dienst
in Braille door Ds E.J. Struif, Oosterwolde
Aanspreekpunt voor pastorale zorg,
begrafenissen of crematies is de heer R.
Speulman, Keukenhof 22 te Eext, tel. 263169

Boermarke Anderen
Beste Dorpsgenoten,
Wij nodigen jullie uit voor deelname aan de
jaarlijkse dagtocht, die gehouden wordt op
donderdag 29 juli 2004.
Wij vertrekken om 8 uur richting Luttelgeest
alwaar we de orchideeënhoeve bezoeken.
Vandaar gaan we naar Giethoorn voor een
rondvaart. Vanuit Giethoorn vertrekken we
naar Vledder voor een bezoek aan het Museum
Valse Kunst. We dineren in Westerbork en
verwachten rond 21 uur weer terug te zijn in
Anderen.
De prijs voor de dagtocht is € 50.00 p.p. en u
kunt zich opgeven vóór 21 juli bij T. Jobing
(tel. 243075) en L. Roede (tel. 241898).

ALS U NOG EEN PET IN UW BEZIT
HEEFT,
ZOU
U
DEZE
WILLEN
INLEVEREN BIJ JEANETTE!!!!
Stratenklootschietavond
Op vrijdag 13 augustus organiseren wij weer
de jaarlijkse stratenklootschietavond. Er wordt
gestart om 19 uur vanaf Auberge St.Hubert. U
kunt zich opgeven door onderstaand strookje in
te vullen, deze wordt in de week van 12 juli
weer opgehaald. Natuurlijk mag u hem ook in
de bus doen bij een van de bestuursleden
(Hilda,
Jos,
Eelco,
Erik,
Jeanette).
Minimumleeftijd 12 jaar.

