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NBvP Vrouwen van Nu afd. 
Anderen. 
 
Stereofotografie 
Op maandag 17 oktober is er een bijeenkomst 
in Oes Stee. De heer Menzinga verzorgd de 
avond met als onderwerp “Stereofotografie of 
3-D fotografie. Koffiedames zijn Hiske Swieter 
en Trijnie ten Cate. 
 
Gezellige Avond  
De gezellige avond samen met de Boermarke 
wordt op 26 november in Oes Stee gehouden. 
De aanvang is 19.45 uur. De avond wordt 
verzorgd door het cabaretduo “Gien Idee”. 
Opgeven voor deze avond kan bij Anna 
Jobing, tel. 243075. 
 
Creatief Anderen 
 
Maandag 10 oktober gaan we weer aan de 
slag! Aanvang is 19.30 uur in Oes Stee. 
Ditmaal maken we een herfststukje op een 
kalebas. Iedereen is welkom, de bijdrage voor 
materiaal en koffie is € 5.00. 
Meenemen: een lepel, scherp mesje en evt. 
een snoeischaar. Verder bespreken we wat we 
zoal gaan doen het komende seizoen. 
Graag opgave voor zover nog niet is gebeurd 
vóór vrijdag 7 oktober bij Trijntje Reinders, tel. 
243389 of Thallina Udding, tel. 241330 
 
IJsvereniging Kleuvenveen. 
 
Kaartverkoop Heerenveen 2005-2006. 
Wij kunnen voor de liefhebbers via de KNSB 
een beperkt aantal kaarten bestellen voor de 
volgende evenementen stadion Thialf: 
World Cup 1 3 en 4 december 2005 
NK Afstanden 27 t/m 30 december 2005 
WK Sprint 21 en 22 januari 2006 
Word Cup II 3 t/m 5 maart 2006 
Heeft u hiervoor belangstelling of  vragen 
neem dan zo snel mogelijk contact op met 

G.Liebe Tel: 241503. Aanvragen van kaarten 
tot uiterlijk 7 oktober 2005. 
 
Vrij schaatsen in De Smelt. 
Op vertoon van uw lidmaatschapskaart heeft u 
gratis toegang tot de kunstijsbaan de Smelt in 
Assen:  
Zaterdag 15 oktober 2005 van 17-19 uur. 
Zaterdag 22 oktober 2005 van 17-19 uur. 
Vrijdag 30 december 2005 van 17-19.30 uur.  
Zaterdag 4 maart 2006 van 17-19 uur. 

 
Cursus Jeugdschaatsen. 
In oktober wordt er weer gestart met een 
cursus jeugdschaatsen voor kinderen in de 
leeftijd van 4 jaar t/m 12 jaar. De 12 á 13 
lessen worden op de zaterdagochtend 
gegeven en vinden plaats op de buitenbaan 
van de Smelt in Assen. Er start een les om 
8.00 uur en om 8.45 uur, iedere les duurt 40 
minuten. 
De cursus  begint op 15 oktober 2005 en loopt 
door tot medio februari 2006. 
Kosten van de cursus zijn  38 euro. 
Wilt u meer informatie kijk dan op de site  
www.knsbdrenthe.nl  Opgave kan via de site. 
 
Hervormde Gemeente Eext, Anderen 
en Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten. 
Deze worden gehouden in het verenigings-
gebouw te Eext. 
 
zondag 2 okt. 10.00 uur: B. Janssen-Fennema 
zondag 9 okt. 19.00 uur: Vesper in Oes Stee te 
Anderen 
zondag 16 okt. . 10.00 uur: Ds. van Til,  
zondag 30 okt. 10.00 uur: B. Janssen-
Fennema 
Eerste aanspreekpunt voor een begrafenis of 
crematie is de heer R. Speulman, Keukenhof 
22 te Eext, tel. 263169 of  voor pastorale zorg: 
B. Janssen-Fennema te Hooghalen tel. 0593-
592427. 



Stichting Historie Anderen. 
 
Wij willen u op de hoogte stellen van enkele 
plannen binnen de S.H.A., maar eerst willen 
wij diverse families bedanken voor de leuke 
papieren, kranten en documenten, en 
voorwerpen,  die bij zolderopruimingen 
opdoken. Wij zijn erg blij dat wij een en ander 
mochten ontvangen, maar nog meer met het 
feit dat men aan ons denkt voordat iets wordt 
weggedaan. Dit verdient navolging! Wij gaan 
zeer zorgvuldig met uw schenkingen  te werk! 
 
Wij zijn van plan enkele video's/dvd's te maken 
over diverse onderwerpen betreffende ons 
dorp en de omgeving. Wij hopen dat u de 
makers, Geert van Veen en Jan Rabs (Assen) 
wilt ontvangen als ze bij u aankloppen, en 
medewerking wilt verlenen aan hun 
werkzaamheden. Dat kan zowel op uw erf als 
binnenshuis voorkomen. 
 
Verder kunnen wij u mededelen dat wij 
omstreeks februari 2006 weer een open dag in 
ons dorpsarchief in Oes Stee zullen 
organiseren. U hoort binnenkort de exacte 
datum. 
 
Verder willen wij u nog waarschuwen voor een 
oplichter vanuit Den Haag, welke u per brief 
een geschiedenis van "uw oude geslacht" 
aanbiedt, met een wapen. Als u iets ontvangt 
(en dat is lang niet altijd het geval), krijgt u een 
partijtje rotzooi in handen, waar u echt niets 
mee kunt, en het wapen is nep. Niet doen, 
want het geeft alleen maar bittere 
teleurstelling! Age Stiksma kan u volledig 
inlichten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“De Eexterkerk weer goed vol” 
 
Nieuws van  de Stichting Vrienden van de 
Eexterkerk. 
Er wordt hard gewerkt om iets aardigs te 
maken van de “Open Dag van de Kerk”, maar 
de eerst bedachte datum, die van 8 oktober 
halen we niet. 
Om een aardig programma te maken heb je 
iets meer tijd en mensen nodig. Vakanties zijn 
inmiddels zo ongeveer afgelopen en dat houdt 
ook in, dat we inmiddels meer mensen bereid 
hebben gevonden mee te werken. 
Voorlopig staat de Open Dag gepland op 
zaterdag 22 oktober, dus graag die datum 
vasthouden, het programma wordt 
vanzelfsprekend vooraf gepubliceerd! 
Dinsdag 4 oktober komen we bij elkaar om te 
overleggen wat we de 22e gaan doen, in ieder 
geval voorlichting over de vorderingen van de 
restauratie, wat muziek, uitleg over de 
financiën, enz. 
 
Inmiddels hebben we wel een fantastisch 
aanbod gekregen van de Vrouwen van Nu, 
afd.Eext; de opbrengst van de 
cabaretvoorstelling op 7 oktober in Café 
Centrum gaat helemaal naar onze Stichting, 
een prachtig initiatief (zo mogen er meer 
komen). Wij hopen op een uitverkochte 
voorstelling! 
Ook het aanbod van de heer Reitsema om 
gratis verf  ter beschikking te stellen voor het 
schilderen van het hek is geweldig. 
 
U bent weer op de hoogte.  
Mochten er vragen zijn of nog meer mooie 
plannen of suggesties; gewoon even bellen: 
Lous Bremmer, tel. 264787 (wnd.secretaris) 
 
 
 
 

Gevraagd!!! 
 
De restauratie van de kerk loopt op schema, 
maar nu zoeken wij nog vrijwilligers die ons 
willen helpen met het schilderen van het hek 
om de kerk en het hek voor de begraafplaats. 
De begraafplaats en de kerk zijn samen één! 
Velen hebben hier een herinnering aan.  
Als je niet kunt schilderen mag je ook helpen 
schuren, zodat alles er straks weer netjes 
uitziet. 
U kunt zich opgeven bij de heer R.Speulman, 
tel. 263169. 
 


