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Stichting “Oes Stee”  
 
De verzorgers van de groenvoorziening van 
“Oes Stee” hebben ontslag genomen.  
Reden: leeftijd 80 en 90 jaar! 
Fijn dat ze het zo lang voor ons gedaan 
hebben. Hiervoor onze hartelijke dank! 
Nu zitten we zonder helaas. 
Indien u denkt: “dit wil ik wel doen met 
meerdere personen”, dan zou Han Boerma 
dat graag van u vernemen, tel. 241545. 
Bij voorbaat dank. 
 
De Beheerscommissie. 
 
Kruusjassen 2006/2007 
 
Vanaf donderdag 5 oktober 2006 begint het 
Kruusjassen weer in de Auberge.  
De andere data zijn: 
19 oktober 2006 
  2 november 2006 
30 november 2006 
  7 december 2006 
21 december 2006 
11 januari 2007 
25 januari 2007 
  1 februari 2007 
15 februari 2007 
  1 maart 2007 
15 maart 2007 
29 maart 2007 
   
 
NBvP Vrouwen van Nu 
Afd. Anderen 
 
Het oud papier wordt opgehaald op zaterdag 
9 september. 
Helpers zijn J. Speulman en H. Van Diepen. 
Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 
 

 
 
Bijeenkomst 
 
De eerste bijeenkomst na de vakantie is op 
dinsdag 26 september om 19.45 uur in  
“Oes Stee”.   
 
  
Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort 
 
Preekbeurten 
 
Zondag17 september 10.00 uur Ds. B Janssens- 
Fennema, Hooghalen 
Zondag, 1 oktober 10.00 uur Mevr. Steenhuis- 
Muntendam. 
 
Eerste aanspreekpunt voor een begrafenis of 
crematie is de Hr. R.Speulman, tel. 263169 en  
voor pastorale zorg Botty Janssens-Fennema 
tel. 0593-592427.  
 
Ouderenmiddag 
 
Vrijdag 6 oktober is er weer een ouderenmiddag 
in het verenigingsgebouw. Iedereen in de leeftijd 
van 60 jaar en ouder is van harte welkom. 
Er is een optreden van VCJC “de Bravoliers”. 
Nader bericht hierover volgt. 
 
Kerkbalans 
 
Voor het rondbrengen en ophalen van de 
enveloppen willen wij iedereen bedanken voor het 
meehelpen hieraan. 
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