
Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 31 december 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. 

 
IJsvereniging  Kleuvenveen. 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaar- 
vergadering van IJsvereniging “Kleuvenveen”. 
Wanneer: 10 December 2003.    
Aanvang: 20.00 uur.   
Plaats: Kantine op de ijsbaan. (toegang is 
mogelijk vanaf fietspad)  
 

1) Opening  
2) Ingekomen stukken 
3) Notulen vorige vergadering d.d.13 

dec.2002. 
4) Financieel Verslag  
5) Jaarverslag 
6) Pauze 
7) Kascontrole 
8) Bestuursverkiezing: 

Aftredend en herkiesbaar de heren   
R.Raven en  E.Regien. 

9) Rondvraag  
10) Sluiting 

 
Schaatsen in De Smelt. 
Op de volgende data kan er nog  geschaatst 
worden. Op vertoon van u lidmaatschapskaart 
heeft u gratis toegang tot de  kunstijsbaan de 
Smelt in Assen. 
27 December 2003 van 17.00 – 19.30 uur. 
28 Februari 2004 van 17.30 – 19.30 uur. 
 
27 december wordt er ook een Alternatieve 
dorpentocht gehouden voor jeugdleden. 
 
 
 
 
 
 

Oliebollenactie Stichting Stroomdal 
Express/Magicschoolbus 
  
Het jaar is alweer bijna voorbij en daarmee 
breekt de tijd van oliebollen en appelflappen 
weer aan. Onder het genot van een lekker 
kopje koffie/thee, een brandende vuurkorf en 
achtergrondmuziek organiseert de Stichting 
Stroomdal Express/Magicschoolbus dit jaar 
voor de derde keer de succesvolle verkoopactie 
van oliebollen en appelflappen aan ‘t Loeg in 
Anderen 
De opbrengst van deze oliebollenactie komt, 
zoals altijd, geheel ten goede aan de kas van de 
SSE/Magicschoolbus. 
In de week van maandag 8 december tot 12 
december kunt u de bestellijst in uw 
brievenbus verwachten met het verzoek deze 
uiterlijk 27 december weer in te leveren. 
  
Hervormde Gemeente Eext, Anderen en 
Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten 
zondag 7 dec. 10.00 uur: Dhr. B. Wiegman uit 
Assen. 
zondag 21 dec. 19.00 uur: Da. T. Steenhuis uit 
Veendam. Kerstsamenzang m.m.v. muziekver. 
Togido uit Eext. 
donderdag 25 dec. 10.00 uur (1e Kerstdag) 
Dhr. Wiegman 
woensdag 31 dec. 19.00 uur (Oudjaarsavond) 
Dhr. Wiegman. Herdenkingsdienst 
 
Aanspreekpunt voor pastorale zorg, 
begrafenissen of crematies is de heer R. 
Speulman, Keukenhof 22 te Eext, tel. 263169 
 

 
 
 
 

Activiteitenkalander 2004. 
 
Voor de activiteitenkalander voor het komende 
jaar zijn tot op heden alleen de geplande 
activiteiten van de commissie jeugdactiviteiten 
binnengekomen. 
Ondernemen de andere verenigingen geen 
vermeldenswaardige activiteiten????? 


