Het Moesblad
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen.
nr. 43 december 2004.
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 jaarvergadering van IJsvereniging “Kleuvenveen”.
Wanneer:
Vrijdag 17 december 2004
Aanvang:
20.00 uur
Plaats: Kantine op de ijsbaan (toegang langs
Landrietendiek)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening
Mededelingen
Ingekomen stukken
Notulen vorige vergadering d.d.10
december 2003
Financieel verslag
Jaarverslag
Pauze
Kascontrole
Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar de heren
J.Kemker , G. Boer en A. Smelt.
Rondvraag
Sluiting

Vrij schaatsen in de Smelt
Op de volgende data kan er weer geschaatst
worden op vertoon van uw lidmaatschapskaart
heeft u gratis toegang tot de kunstijsbaan de
Smelt in Assen.
30 December 2004
van 17.00 – 19.30 uur.
5 Maart 2005
van 17.00 – 19.00 uur.

Van de redaktie.
I.v.m. onze vakantie verzoek ik u de
kopij voor Het Moesblad van januari in
te leveren bij Pauline van der Sluijs,
Gevelakkers 7,
e-mail: paulinevds@planet.nl.
Zij zorgt dat het Moesblad bij u in de
bus komt!

Hervormde Gemeente Eext, Anderen en
Eexterzandvoort
Kerkdiensten
zondag 5 dec. 10.00 uur: Dhr. B. Wiegman uit
Assen.
zondag 12 dec. 14.30 uur: bevestiging van
Botty Janssens Fennema.
Zij die nog het woord wensen, kunnen dit
opgeven bij de scriba (tel. 261347)
zondag 19 dec. 19.00 uur: Kerstsamenzang
m.m.v. muziekver. Togido uit Eext en een
dubbel mannenkwartet o.l.v. Kasper Staal. De
organist is Egbert Willegers en ds. L.
Giethoorn leidt de avond.
25 dec. 10.00 uur (1e Kerstdag) Botty Janssens
Fennema m.m.v. het kerkkoor Eext-Gieten
31 dec. 19.00 uur (Oudjaarsavond) Botty
Janssens Fennema. Herdenkingsdienst van de
overledenen.
Aanspreekpunt voor pastorale zorg,
begrafenissen of crematies is de heer R.
Speulman, Keukenhof 22 te Eext, tel. 263169

OBS Anloo.
Dringend verzoek!
De oversteek bij de Hoeve in Anloo is, met
name voor de kinderen uit Gasteren, nog
steeds een gevaarlijk probleem.
Dit is extra het geval als automobilisten vanaf
de ene kant, natuurlijk met de beste
bedoelingen, stoppen voor de overstekende
kinderen en automobilisten van de andere kant
komend, niet!
Deze situatie is voor de kinderen op dat
moment extra verwarrend en gevaarlijk.
Ons verzoek is: Als u voorrang hebt, neemt u
dit dan ook, maar natuurlijk met de nodige
voorzichtigheid! Op deze manier is de situatie
voor onze kinderen duidelijker en veiliger.

