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Dorpsbelangen 
 
Dauwtrappen 
Op donderdag 5 mei  -Hemelvaartdag-  gaan 
we weer Dauwtrappen. Onder leiding van een 
gids maken we evenals vorig jaar een mooie 
wandeling door de prachtige natuur rond 
Anderen.  
We starten om 6 uur vanuit de kantine op de 
ijsbaan, en bij terugkomst, om ± 8.00 uur,  
staat daar het ontbijt klaar. Onderweg komen 
we een koffiepost tegen. 
Deelname aan de wandeling is voor donateurs 
van Dorpsbelangen gratis. Aan niet-donateurs 
vragen wij een vrijwillige bijdrage in de 
kosten. Opgeven bij Dick van der Es (tel. 
248777) 
 
Sport- en Speldag 
Op zondag 28 augustus organiseren wij weer 
de Sport- en Speldag. Ook dit jaar willen we 
weer volleyballen en tussen de wedstrijden 
door spelen we diverse spelletjes. 

 
Zangkoor Anderen. 
 
In verband met ons optreden op donderdag 21 
april in het Holthuys te Annen is het dringend 
noodzakelijk dat alle leden op de repetitie-
avond van 7 april aanwezig zijn. Wij rekenen 
op uw komst! 

 
 
 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente Eext, Anderen, 
Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten 
zondag  3 april 10 uur: Ds. B. Janssens 
Fennema  
zondag 17 april 10 uur: Ds. R. van Til, 
Hoogeveen 
 
Restauratie van de kerk 
Op het ogenblik houden wij de kerkdiensten en 
alles wat er voorvalt in het verenigingsgebouw. 
Dit in verband met de restauratie; alles krijgt 
een opknapbeurt. Op dit ogenblik staat de kerk 
in de steigers. Op maandag 11 april, aanvang 
half 8, willen we graag opening van zaken 
geven over de restauratie van de kerk. Indien u 
belangstelling heeft, kunt u dit melden bij de 
heer Speulman (tel. 263169) of bij de heer 
Liebe (tel. 241503).  
 
Eerste aanspreekpunt voor een begrafenissen 
of crematies is de heer R. Speulman, 
Keukenhof 22 te Eext, tel. 263169. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hartelijk dank! 
 
Nu ik de bestralingen achter de rug 
heb, wil ik op deze manier graag 
iedereen bedanken voor de bezoekjes, 
kaarten, lieve woorden, bloemen en 
andere attenties. 
De grote belangstelling heeft mij zeker 
gesterkt en hopelijk ga ik nu betere 
tijden tegemoet. 
 
Dank jullie wel, 
Elsje Uildriks-Rubingh 



Hendrik Vanboeijen 
 
Het laatst heeft u via dit Moesblad van ons 
gehoord in november vorig jaar.  
Na de laatste bijeenkomst zijn een aantal 
dorpsbewoners van Anderen mee op bezoek 
geweest bij een andere woonboerderij van 
Vanboeijen in Assen om wat meer een beeld te 
krijgen van cliënten van Vanboeijen en ook 
hoe een vergelijkbare boerderij verbouwd is. 
Ook zijn een aantal mensen mee geweest op 
bezoek bij de medewerkers van 
Landschapsonderhoud, zorg en educatie die in 
de gebieden rondom Anderen in de natuur 
werken. Om een verder vervolg te geven aan 
deze kennismaking met mensen met een 
verstandelijke beperking en bijzondere 

vermogens willen we u graag uitnodigen voor 
een bijeenkomst in Oes Stee op 2 mei 2005. 
 
Tijdens deze bijeenkomst zullen twee cliënten 
van Vanboeijen hun verhaal vertellen. Een 
cliënt zal vertellen over zijn manier van leven 
en hoe hij zeggenschap ervaart. Een andere 
cliënt zal vertellen over zijn werk in de natuur. 
Graag willen we ook de dorpsbewoners die 
mee op bezoek zijn geweest naar hun 
ervaringen vragen.  
 
De avond begint om 19.30 uur. U bent van 
harte welkom! 
Nicolette de Heij,  
projectleider Vanboeijen. 
06 131 749 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


