
Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 29  oktober 2003. 
 

Het Moesblad verschijnt 12x per jaar, en steeds op de 1e woensdag van de maand. 
Kopij voor Het Moesblad kan worden ingeleverd,  

voor de laatste woensdag van de maand voorafgaand aan het verschijnen van de nieuwsbrief,  
bij Dick van der Es, ’t Loeg 4  Anderen, emailadres heinenhoes@hetnet.nl  

Verantwoordelijkheid voor de tekst van de berichten ligt bij de betrokken vereniging. 

 
NBvP Vrouwen van Nu afd. Anderen. 
 
Agenda 
 
13 oktober:  
Gezamenlijke avond met Eexterzandvoort met 
als onderwerp “Voettocht rond de Zuiderzee” 
door mevr. Kuijpers uit IJlst. 
 
27 oktober:  
Een avond met als onderwerp “Over het 
gehandicapte kind” 
 
22 november:  
Gezamenlijke feestavond met de Boermarke in 
“Oes Stee” te Anderen, aanvang 19.45 uur. 
Deze avond zal worden verzorgd door Harm 
en Roelof, bekend van Radio en TV Drenthe. 
U kunt zich alvast opgeven bij Anna Jobing, 
tel: 243075. Aanmelden voor 15 november. 
 
IJsvereniging Kleuvenveen. 
  
Op de volgende data kan er weer geschaatst 
worden op de kunstijsbaan de Smelt in Assen. 
Op vertoon van uw lidmaatschapskaart heeft u 
vrij toegang tot de baan. 
27 December 2003 wordt er een alternatieve 
dorpentocht voor jeugdleden gehouden met 
medaille. (basisschool leeftijden) 
  
11 oktober 2003 van 18.00 - 19.30 uur. 
18 oktober 2003 van 18.00 - 19.30 uur. 
27 december 2003 van 17.00 - 19.30 uur. 
(Alternatieve dorpentocht voor jeugdleden 
+  vrij schaatsen voor andere leden) 
28 februari 2004 van 17.30 - 19.30 uur.  
 
 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente Eext, Anderen en 
Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten 
zondag 12 oktober 10.00 uur: Ds. J. v.d. 
Vondel uit Emmen 
zondag 26 oktober 10.00 uur: Da. F. Steenhuis 
uit Muntendam 
 
Aanspreekpunt voor pastorale zorg, 
begrafenissen of crematies is de heer R. 
Speulman, Keukenhof 22 te Eext, tel. 263169  
 
 
Agenda 2004 
 
Het is de bedoeling om bij het Moesblad van 
januari 2004 een agenda te laten uitkomen met 
daarop de belangrijkste gebeurtenissen voor 
het komende jaar.  
Daarom verzoek ik de div. verenigingen om de 
data voor die gebeurtenissen die op de agenda 
vermeld moeten worden te laten weten, zodat 
ik die agenda kan maken en meesturen. 
Te denken valt aan: Palmpasen, 
Toneeluitvoering, Fiets 4Daagse, Zomerfeest, 
Sport- en Speldag, vergaderingen enz. 
Graag zie ik de agenda’s voor 1 december 
tegemoet, zodat ik de tijd heb om alles te 
rubriceren. 
 

Dick van der Es 


