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Hervormde Gemeente Eext, Anderen en 
Eexterzandvoort 
 
Preekbeurten 
zondag   6 feb. 10 uur: B. Janssens- Fennema 
zondag 20 feb. 10 uur: Mevr. Steenhuis 
Muntendam 
zondag   6 maart 10 uur: Mevr. Steenhuis 
Muntendam 
 
Voor pastorale zorgr: Da. Botty Janssens tel. 
0592-592427 
Eerste aanspreekpunt voor een begrafenissen 
of crematies is de heer R. Speulman, 
Keukenhof 22 te Eext, tel. 263169. 
 
 
NBvP Vrouwen van Nu afd. Anderen. 
 
Agenda 
Op 14 februari hebben wij een creatieve 
avond; deze wordt door eigen leden verzorgd. 
Op 2 maart vieren wij ons 70-jarig jubileum. 
We beginnen om 13.30 uur met een gezellige 
middag. Daarna gaan we samen uit eten naar 
de Schaopwas in Eext. 
Op 8 maart is de gezamelijke avond met Eext 
en Eexterzandvoort in Eext. De Borgerder 
Wasschup gaat deze avond verzorgen. 
Opgave voor deze evenementen bij Anna 
Jobing, tel. 243075. 
 
Het eendagsbestuur. 
De leden worden uitgenodigd voor een 
bijeenkomst op dinsdag 5 april. Aanvang 19.45 
uur. Zoals de traditie het wil blijft het thema 
van de avond een verrassing. In het 
huishoudelijke gedeelte worden een aantal 
uitstapjes bekend gemaakt,  welke we dit 

seizoen gaan maken ter vervanging van de 
jaarlijkse reis. U kunt zich voor deelname 
opgeven. Komt allen zoveel mogelijk want het 
wordt een leuke avond. 
 
De Wonderspullen van Den Dullen 
 
Afgelopen weekend was traditioneel het 
weekend waarin “De Vriendenkring” weer 
voor het voetlicht verscheen.  
Lieke Ontein bezocht vorige week dinsdag 
de generale repetitie en heeft voor Het 
Moesblad het volgende verslag geschreven. 
 
Er is een cafeetje dat helemaal niet goed loopt. 
Op een dag komt ene meneer Dullen langs en 
hij heeft allemaal wonderspullen bij zich en 
probeert al die spullen aan de café eigenaar te 
verkopen, maar die café eigenaar vind het maar 
niks. 
De zoon van de eigenaar ziet het wel zitten al 
die wonderspullen. 
Later kopen ze de wonderspullen toch. Het 
café loopt als een trein totdat alle mensen die 
wat hebben gekocht ergens last van krijgen. De 
eigenaar heeft ook van het spul van Den 
Dullen gebruikt en hij krijgt ook ergens last 
van. Ze weten zeker dat het met de 
wonderspullen te maken heeft. Den Dullen 
heeft gelukkig ook nog een tegenmiddel om 
alles weer normaal te krijgen, maar helaas 
zitten aan die tegenmiddelen ook nadelen. 
 
Ik vond het goed gespeeld maar sommige 
acteurs wisten hun tekst even niet, maar dat 
maakt niet uit. Verder vond ik het wel een 
beetje lang duren. Het was toch een leuk stuk 
om naar te kijken. 

 
 

 
 



Stichting Volksvermaken Anderen 
 
We zijn weer druk bezig met het programma 
voor het aanstaande zomerfeest van 3, 4 en 5 
juni. Het afgelopen jaar kon de playbackshow 
op zaterdagavond wegens te weinig deelname 
jammer genoeg niet doorgaan. Toch willen we 
het dit jaar weer proberen, en om er zeker van 
te zijn dat elk team een act kan opvoeren 
willen we nu al vragen om je hiervoor aan te 
melden (vanaf de basisschool). Dus, geef je op 
voor 20 februari bij Jeanette (243342) of bij 
Hilda (241545).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dorpsbelangen Anderen 
 
Jaarvergadering 
Op woensdag 23 februari om vindt de 
Algemene Ledenvergadering plaats in Auberge 
St. Hubert. Aanvang van de vergadering is om 
20.00 uur 
In de bijlage van dit Moesblad vindt u de 
agenda en de diverse verslagen van de 
verschillende verenigingen 
 
Oes Stee 
 
Het nieuwe telefoonnummer van Oes Stee is: 
06-25454964 
 


