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Dorpsbelangen Anderen.
Sport- en Speldag
Op zondag 3 september a.s. organiseren we
op het sportveld de traditionele Sport- en
Speldag.
We willen de dag deze keer een iets andere
vorm geven. Werd tot nu toe altijd gevolleybald
en spelletjes gespeeld, nu gaan we voor alle
leeftijdsgroepen een competitie maken. Dat
betekent dat de basisschoolkinderen een
voetbaltoernooi spelen, dat er zoals in
voorgaande jaren ook een volleybaltoernooi is
en dat er ook een koersbalwedstrijd aan het
programma is toegevoegd. Wij hopen op die
manier ook de oudere inwoners meer bij de
Sport- en Speldag te betrekken.
De teams worden “per straat” ingedeeld en
voor alle wedstrijden zijn vanzelfsprekend
bekers beschikbaar!
We beginnen om 10.30 uur met het
programma en dat zal naar verwachting
doorgaan tot ± 15.00 uur. Zoals de laatste
jaren gebruikelijk is, zal in de middagpauze de
barbecue worden aangestoken, waarop
diverse vleessoorten worden gebakken.
Natuurlijk met bijpassende sauzen, brood en
rauwkost. Ook zal er soep worden geserveerd.
Binnenkort kunt u een opgaveformulier
tegemoet zien. Wij hopen op een goede
opkomst!

Vrienden van de Eexter Kerk.
We leven in spannende tijden: wat betreft de
subsidie van de Gemeente zijn we er helaas
nog niet uit. Geweldig hoeveel mensen uit
Eext, Anderen en Eexterzandvoort 5 juli j.l. in
de Raadzaal van het Gemeentehuis waren

toen we mochten inspreken. Niet alleen
Vrienden, ook leden van de Kerkenraad en
anderen die de Kerk van Eext een warm hart
toedragen kwamen massaal opdraven, moet
toch indruk gemaakt hebben.
De onderhandelingen over de centjes gaan
niet echt plezierig, u heeft dat in het Dagblad
van het Noorden kunnen lezen, maar we gaan
gewoon door. Het gaat tenslotte niet om onze
eigen portemonnee maar om onze kerk. Een
gat van 9000 euro is best groot; bovendien zijn
we er niet met het einde van de restauratie, de
kerk zal in de toekomst ook onderhouden
moeten worden en dat kost ook veel geld. Na
een “zomerpauze” moeten we hard nadenken
over het multifunctionele gebruik van de kerk.
Bij de Open Dag, vorig jaar, zijn er al heel wat
voorstellen van u gekomen, variërend van
trouwlokatie,
tentoonstellingsruimte,
mogelijkheden voor concerten en lezingen,
noem maar op. Graag willen we dat iedereen
hierover meedenkt, zodat we in het najaar een
mooi plan kunnen maken. Eind augustus
krijgen we van onze penningmeester een
overzicht van de financiën, zoals afgesproken.
U zult hierover in “t Kraantie”kunnen lezen.
We leven in spannende tijden, op
subsidiegebied, op vakantie gaan of net
geweest zijn. Helaas is het ook op andere
gebieden
bij
sommigen
in
onze
dorpsgemeenschappen spannend en lang niet
altijd leuk. Naast wensen voor een goede
zomer is een woord van “sterkte” op z’n plaats.
Bij deze.
Lous Bremmer.

Boermarke Anderen
Biotoopverbetering
Per ha wordt max. € 23 beschikbaar gesteld.
Bij meer dan 40 ha. wordt het beschikbare
geld evenredig verdeeld. De voorwaarden zijn:
Het bouwland moet zijn ingezaaid met een
groenbemester vóór 10 september en moet
blijven staan tot 15 februari (al naar gelang de
weersomstandigheden). Als groenbemester
komt in aanmerking mosterdzaad en
bladkoolachtigen,
zoals
bladrammenas,
bladkool en koolzaad. Het gewas mag niet
geoogst worden. Degene die hieraan mee wil
doen, kan dit vóór 1 september opgeven bij
Geert Liebe, tel.: 241 503.

Hervormde Gemeente Eext,
Anderen en Eexterzandvoort
Kerkdiensten:
6 augustus 10.00 uur Mevr.Kruize, Annen
20 augustus 10.00 uur T.Ferwerda, Diemen
3 september 10.00 uur Ds.R.van Til,
Hoogeveen
Aanspreekpunt voor een begrafenis of crematie is de heer R.Speulman, Keukenhof 22 te
Eext, tel. 263169, of voor pastorale zorg
Ds. B.Janssens-Fennema te Hooghalen,
tel. 0593-592427.
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