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Zomerfeest 
 
Komend weekend is het alweer zover. 
Vrijdagmiddag vanaf ca. 17.00 uur is de 
patatkraam van Hoesman geopend.  
Om 19.00 uur gaan we van start met de eerste 
onderdelen van de zeskamp, kaarten en 
klaverjassen. 
 
Togido 
 
Op dinsdag 7 juni a.s. speelt Togido uit Eext 
weer voor de inwoners van Anderen. Dit 
jaarlijkse concert vindt plaats op het terras van 
Auberge St. Hubert en begint om 19.30 uur. 
 
Hervormde Gemeente Eext, Anderen en 
Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten en alle andere activiteiten op 
kerkelijk gebied worden gehouden in het 
verenigingsgebouw in Eext. 
12 juni 10.00 uur: ds. B. Janssens Fennema 
26 juni 10.00 uur: B. Wiegman 
Eerste aanspreekpunt voor een begrafenis of 
crematie is de heer R. Speulman, Keukenhof 
22 te Eext, tel. 263169 of voor pastrorale zorg 
B. Janssen-Fennema te Hooghalen tel. 0593-
592427. 
 
Boekenmarkt. 
De kerkenraad wil graag een boekenmarkt 
organiseren, waarvan de opbrengst bestemd is 
voor de restauratie van de kerk. Als u hiervoor 
boeken beschikbaar wilt stellen, dan graag 
bellen met Geesje Speulman, tel 241659.  
 
Stichting Oes Stee  
 
De agenda van Oes Stee wordt nu door 
Thalina Udding beheert. Wilt u weten of Oes 
Stee vrij is kunt u met haar contact opnemen. 
Haar telefoonnummer is 241330.  
 

Dauwtrappen 
 
donderdag 5 mei 2005. 
Het was nog lekker fris op de kar richting het 
gebied waar we gingen dauwtrappen. 
Na aankomst heeft de gids (Jans Speulman) 
ons via een illegale toegang kennis laten 
maken met de bosrijke omgeving. Vooral is 
ons tijdens de wandeling duidelijk geworden 
wat er zich in de ijstijd in Nederland (Drenthe) 
heeft afgespeeld. Tevens hebben wij kennis 
gemaakt met een “foort” wel bekend uit 
bijvoorbeeld de plaatsnaam Amersfoort. 
Mochten jullie willen weten wat dit betekent 
dan is het goed om de volgende keer ook mee 
te lopen.  
Halverwege de wandeltocht hebben we een 
pauze gehad, waar we ons konden opwarmen 
aan een lekkere kop warme koffie of thee.  
Na de pauze ging de tocht verder en hebben 
we diverse weilanden doorkruist. Ook hebben 
we een leeg ooievaarsnest op een paal mogen 
aanschouwen. 
Na de tocht hebben we in de kantine van de 
ijsbaan heerlijke gebakken eieren met spek 
gehad, welke werden geserveerd op een 
lekker bolletje brood. Dit was een welkome 
maagvulling. 
Ik wil dan ook iedereen bedanken voor zijn 
inzet met name de gids en de cateraars. 
 
Was getekend, dauwtrapper  
J.J. Bos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


