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Sport en Speldag 
 
Op zondag 5 september is de traditionele 
Sport- en Speldag. Bij de spelletjes staat de 
felbegeerde Jacob Reindersbokaal op het spel 
(vorig jaar gewonnen door Geert van Veen), en 
bij het volleyballen wordt gestreden om - naast 
de eer en de taart - de wisselbeker die 
verdedigt wordt door het team van het Oldend 
! 
De volleybalteams zijn inmiddels in training, 
dus het belooft een spannend toernooi te 
worden. 
 
De organisatie heeft een mooi programma 
samengesteld met leuke en gezellige spelletjes, 
met o.a. het spectaculaire “Boeren Golf”! 
Evenals vorig jaar, toen het jubileum werd 
gevierd, is er ook dit jaar weer de mogelijkheid 
de lunch op het korfbalveld te gebruiken. In de 
pauze van de volleybalwedstrijden en de 
spelletjes staan we met een Zuid-Afrikaanse 
“Braaipan” en daarin bakken we o.a. saté en 
shoarmavlees. 
 
De eerste wedstrijd staat om 10.30 uur op het 
programma.  Voor deelname aan de spelletjes 
kan men zich vanaf 10.15 uur inschrijven in 
Oes Stee. 
 
Wij hopen op een goede opkomst!!!!! 
 
Dorpsbelangen 
 
Langs de wegen van Anderen staan bomen en 
struiken die regelmatig een snoeibeurt nodig 
hebben. In Anderen wonen mensen die dit 
snoeihout in de houtkachel willen stoppen. Om 
een win-win situatie te creëren vragen wij de 
mensen die belang bij snoeihout hebben zich te 
melden. Wij kunnen dan een soort “snoei-
pool” opzetten zodat  het snoeien geregeld 

gebeurt, waardoor u brandstof voor de kachel 
heeft en de bomen en struiken er tip-top 
uitzien. U kunt u hiervoor aanmelden bij 
Egbert Regien tel. 243 228 
 
Plattelandsvrouwen 
 
Oud papier  
Het oud papier wordt zaterdag 11 september 
opgehaald. 
Helpers zijn: 
Th. Jobing en Jans Speulman 
Graag om 13.00 uur op de brink aanwezig zijn, 
bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 
 
Wie nog mee wil fietsen op 7 september kan 
zich nog  (vóór zaterdag 5 september) opgeven 
bij Anna (tel: 243075) 
 
De eerste bijeenkomst is op 20 september a.s. 
met als onderwerp “Stichting Hulphonden 
Nederland”  
Koffiedames zijn Thallina Udding en Marian 
van der Berg 
 
De Bejaardensoos 
 
Onze soos begint weer op dinsdag 7 
september, aanvang half twee. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
 
De Koersbalclub 
 
Het Koersballen begint wegens de 
Roldermarkt op woensdag 15 september.  
Daarna spelen we steeds weer op de dinsdag. 
We beginnen om 13.00 uur en nieuwe leden 
zijn ook hier van harte welkom. 
 
 
 
 



 
Kruusjassen in Auberge St Hubert 
  
In oktober begint het Kruusjassen weer.   
Alle data zijn op donderdag, om 20.00 uur: 
  
07-10 en 21-10 
04-11 en 25-11 
09-12 en 23-12 
20-01 
03-02, 10-02 en 24-02 
03-03, 17-03 en 31-03 
  
Hervormde Gemeente Eext, Anderen, 
Eexterzandvoort 
 
Preekbeurten 
zondag 12 sept.: 10.00 uur dhr. Conner van 
Veendam 
zondag 26 sept.: 10.00 uur: Mevr. T. Steenhuis 
Muntendam 
 
Op 20 september is er gemeenteavond om 8 
uur in het verenigingsgebouw te Eext. Dan is 
er o.a. de verkiezing van de predikant 
 
Aanspreekpunt voor pastorale zorg, 
begrafenissen of crematies is de heer R. 
Speulman, Keukenhof 22 te Eext, tel. 263169 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V.V Eext afd. jeugd. 

 
Zaterdag 4 september 
Veendam C3 – Eext C1  
vertrek 10.15 u, aanvang 11.15 uur 
Afzeggen bij H. de Haan tel: 263163  
Auto’s: Reitsema, Hovenkamp, Harraz, 
Wielinga   
 
Zuidlaren D3 – Eext D1  
vertrek 14.00 u, aanvang 15.00 uur. 
Afzeggen bij R. Klasens tel:263141 
Auto’s:Vedder, H. Lammerts, Hendriks, 
Heuker. 
 
Achilles E7 – Eext E1  
vertrek 11.00 u, aanvang 12.00 uur. 
Afzeggen bij S. Herdic tel:261090 
Auto’s:de Jonge, Lesman, v/d Veen 
 
Eext F1 – Fit Boys F3 aanwezig 10.30 u, 
aanvang 11.00 uur (63005) 
Afzeggen bij J. Martens tel:263688 
Eext F2 – Annen F3 aanwezig 9.30 u, 
aanvang 10.00 uur     (65866) 
Afzeggen bij H. Schwankhaus tel: 263386 

 
Zaterdag 11 september 
Eext C1 – Meeden C1      aanv.  10.00 uur. 
(47287) 
Eext D1 – LEO D3           aanv.  11.00 uur. 
(54177) 
Eext E1 – Zuidlaarderv.    aanv.  10.00 uur. 
(59743) 
Asser Boys F2 – Eext  F1 aanv.  10.45 uur. 
Gieten F3 – Eext F2          aanv.  11.30 uur. 

 

 


