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Activiteitenkalender 
 
4 -10 sept.    : Collecte Kankerbestrijding 
10 sept  : Oud papier 
10 sept  : Opening Jeu de Boules baan 
12 sept  : Hapjes maken 
16 sept  : Klaverjassen 
18 sept  : Marchien Hollander-Udding 
25 sept 1 okt : Collecte Fonds verstandelijk     gehandicapten. 
26 sept  : Vrouwenvereniging 
14 okt   : Klaverjassen 
20 oktober   : Dag van Jong en Oud 
11 nov   : Klaverjassen 
9 dec    : Klaverjassen 
 
Hondepoep overlast 
 
Het gebeurt weer geregeld dat mensen hun hond binnen de bebouwde kom laten poepen, zelfs op de 
paden naar de woningen. Als uw hond zich eens vergist, wilt U dan zijn/haar uitwerpselen svp 
opruimen! 
 
Creatief  Anderen 
 
HAPJES MAKEN !!! 
 
Maandag 12 september a.s. hebben wij om 
19.45 een bijeenkomst in Oes stee. 
Wij gaan,onder leiding van Roy,deze avond 
diverse hapjes maken van verschillende producten. 
Willen jullie een schort,pen,papier,theedoek of handdoekje graag even meenemen…. 
De rest wordt voor gezorgd voor die avond  
Graag voor 9 september reageren en opgave voor deze avond doorgeven 
Roy,tel.0612329085 of Trijntje,tel.242389 
 
Laat Je Verrassen...!!! TOT DAN DAMES !!! 
 
Collecte 
 
25 sept t/m 1 okt Stichting Fonds verstandelijk gehandicapten. 
Collectanten: 
Fennie Knijp en Grietje Dries 
 



KlaverJasClubAnderen 2011-2012 
 
Het is weer een gezellig kaart seizoen geweest… en ja mensen weer een nieuwe seizoen 
en we zoeken nog steeds gezellige en  leuke mensen die van een kaartje leggen op tafel en 
gezelligheid houden 
kom allen ….Iedereen is van harte welkom… maar kan je eens niet jammer dan misschien een 
volgende keer…  
We kaarten ongeveer 10 x in het jaar 1x in de maand op een vrijdagavond 
als je 6x gekaart hebt doe je zowiezo mee voor de competitie 
inleg is : € 3,50  
voor koffie en koek wordt gezorgd en is gratis !! 
en natje en droogje & wordt voorzien…. 
klaverjassen wordt in oes stee gespeeld en aanwezigheid is op prijs gesteld om  19.45 en  we 
beginnen om 20.00  we kaarten 3x en wisselend van nummer 
dus als goed is kaart je 3x maar nooit eigenlijk met dezelfde persoon dus… 
gezellig mensen dus misschien zien we je/jullie tegemoet in Oes Stee. 
Onze 1ste kaart avond  is op 16 september in Oes Stee 
 
16 sept  
14 okt 
11 nov 
9 dec 
volgende datas volgen  
 
Ons motto is : Gezellig,het sfeer & leuke avond met elkaar te hebben 
 
Wie zich aanbevolen voelt en die mee wil doen kan zich opgeven of we zien we je op die avond bij 
Oes Stee 
telefoon 0612329085 
groetjes Roy en Derk 
 
 
Jeu de Boules baan 
 
De afgelopen maanden is een enthousiast team een aantal avonden bezig geweest met het 
aanleggen van de Jeu de Boules baan. Naast Oes Stee ligt dan nu ook een fraaie baan van 15 bij 4 
meter. Voorzien van een tegelpad er omheen en een speciale bodem voor het jeu de boules. De 
bodem moet de komende tijd nog een beetje inharden. Naast de baan heeft Wouthout twee mooie 
banken geplaatst zodat er ook voor de wachtende spelers plaats is om even te zitten. 
Tijdens de sport en spel dag zal hij voor het eerst worden gebruikt. 
Op 10 september om 16.00 uur komt wethouder Bert Wassink onze nieuwe baan feestelijk openen. 
Daarna kunnen belangstellenden een balletje gooien onder het genot van een glaasje wijn en een 
frans stokbroodje. 
Iedereen is uitgenodigd om bij deze feestelijke gelegenheid aanwezig te zijn. 
 
Raph. Bode 
Jeu de Boules Anderen 
 
 
 
 
 
Vrouwenvereniging ”Anderen” 
 
Maandag 26 september starten we weer met onze bijeenkomsten. Ineke Spijkerman uit Gieten komt 
vertellen over “Vogels in de natuur en om het huis”. 
We beginnen om 19.45 uur in Oes Stee.  
  
 



Marchien Hollander-Udding 90 jaar. 
 
Beste mensen, 

                                 
                                          
Binnenkort op 14 september a.s. wordt onze lieve dappere moeder en oma, 
Marchien Hollander-Udding 90 jaar. 
Omdat ze in goede gezondheid verkeert en aan veel dingen ”nog wel aordigheid hef,” zoals de 
bejaardenclub, koersbal, kaartclubje met vrouwen, dagelijks een rondje fietsen, bloementuin,  groente 
tuin, sokken breien voor Jan en alleman enz., 
willen wij dit heugelijke feit niet zomaar voorbij laten gaan. 
Wij nodigen jullie van harte uit om haar te feliciteren op zondag 18 september, 
van 14.30 tot 17.30 uur, onder het genot van een hapje en een drankje, 
in Zalen-centrum Hofsteenge te Rolde. 
 
 Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 
 Oldend 8, Anderen. 
 Tel.0592242205 
 
Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten 
Zondag 11 september geen dienst 
 
Zondag 18 september 10,00 uur 
ds. Menne Menninga 
 
Zondag 25 september geen dienst 
 
Zondag 2 oktober, 10.00 uur 
Mevr. H.Mertens, Roden 
 
Voor pastorale zorg: Ds. M. Meninga. 
Hiervoor kunt u zich in verbinding stellen met de Kerkenraad t.w.:  
Dhr. Hein Schipper, tel. 0598-468135, 
Eexterzandvoort. 
 
 
IJsvereniging Kleuvenveen. 
 
Oud papier. 
Zaterdag   10 september.  wordt het oud papier weer op gehaald. 
  
Het papier graag voor 13.00 uur aan de weg. 
 
Het bestuur.  



  
 
 


